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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbyły się 26 kwietnia i 29 

maja 2013 roku.
W dniu 26 kwietnia 2013 roku odbyła się XXI/2012 Sesja 

Rady Gminy w Łopusznie. 
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 

radnych prawomocności obrad Sesji p. Przewodnicząca Danu-
ta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji i po-
prosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek 
obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na se-
kretarza obrad Sesji radnego p. Zdzisława Śrębowatego. Nikt 
nie zgłaszał uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. W głoso-
waniu protokół został przyjęty jednogłośnie. Następnie radni 
wysłuchali informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danu-
ty Łukasik i Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za 
okres między Sesjami.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
- Nr XXI/137/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

rocznego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2012 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 4 gło-
sowało przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXI/138/2013 w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Wy-
nik głosowania przedstawiał się następująco: za przyjęciem 
uchwały głosowało 7 radnych, 4 głosowało przeciw, 3 rad-
nych wstrzymało się od głosu, 

- Nr XXI/139/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie za 
2012 rok. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
jednogłośnie,

- Nr XXI/140/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie za 2012 
rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 
6 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXI/141/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi-
nansowego SP ZOZ Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusz-
nie za 2012 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 rad-
nych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXI/142/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 11 radnych, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta więk-
szością głosów,

- Nr XXI/143/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2013 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 rad-
nych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr XXI/144/2013 w sprawie gminnego programu oczyszcza-
nia ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łopuszno. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 11 radnych, 2 radnych wstrzymało 

się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta  
większością głosów,

- Nr XXI/145/2013 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopusz-
no na lata 2012-2032”. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta jednogłośnie.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. 
Grzegorz Janiszewski, p. Bożena Sochacka, p. Krzysztof Smo-
larczyk, p. Czesław Sornat, p. Kazimierz Bernat. Pan Wójt 
udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym.

W sprawach różnych głos zabrał sołtys Łopuszna Pan Alek-
sander Mróz, radny Czesław Sornat, radna Katarzyna Włodar-
czyk.

29 maja 2013 roku odbyła się XXii/2013 Sesja rady 
Gminy w Łopusznie

Po otwarciu i stwierdzeniu, na podstawie listy obecno-
ści radnych, prawomocności obrad Sesji Pani Przewodniczą-
ca Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad 
Sesji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyję-
li porządek obrad do realizacji. Również jednogłośnie wybrali 
na sekretarza obrad Sesji radną Bożenę Sochacką oraz przyję-
li protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Po przegłosowa-
niu tych punktów porządkowych radni wysłuchali informa-
cji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łukasik i Wójta 
Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres między 
Sesjami.

W kolejnych punktach radni:
- większością głosów (7 głosów „za”, 6 wstrzymujących się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XXII/146/2013 w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 
2013-2022,

- większością głosów (7 głosów „za”, 6 wstrzymujących się od 
głosu) przyjęli uchwałę Nr XXII147/2013 w sprawie dokona-
nia zmian w budżecie gminy 2013 roku, 

- większością głosów (8 głosów „za”, 1 „przeciw”, 4 radnych 
wstrzymało się od głosu) przyjęli uchwałę Nr XXII/148/2013 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: „Budowa 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Łopuszno (2011-2013)”,

- większością głosów (11 głosów „za”, 1 radny wstrzymał się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XXII/149/2013 w sprawie uchy-
lenia uchwały Nr XXI/168/2001 Rady Gminy w Łopusznie 
z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat 
za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk, p. 
Krzysztof Smolarczyk p. Zdzisław Śrębowaty, p. Czesław Sor-
nat. W sprawach różnych głos zabierali: Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Danuta Łukasik, Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej p. Zdzisława Zimna, p. Zbigniew Iwanek, radna Katarzyna 
Włodarczyk, radny Sławomir Staszczyk. 

(e. Sz.)
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Gmina Łopuszno kończy I etap wyposażenia 19 gospo-
darstw w przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowo-
ści Michala Góra, Ewelinów Knieja i Przegrody. 

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 207  204,27 zł., 
z czego Gmina Łopuszno uzyskała wsparcie ze Świętokrzy-
skiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach w wysoko-
ści 126  743,00 zł, oraz pożyczkę z WFOŚ i GW w wysokości 
38 023,13 zł. (w części umarzaną).

iwona Janik

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dobiega końca realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa 
świetlicy wiejskiej w Snochowicach”. Wykonawca prac firma 
Kompleks zgłosiła gotowość do odbioru w końcu czerwca. W 
chwili obecnej trwają prace związane z odbiorem prac, roz-
liczeniem inwestycji i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie 
obiektu. Budynek powstał na bazie rozpoczętej kilka lat temu 
budowy szkoły, którą wówczas przerwano w związku z likwi-
dacją tamtejszej jednostki. Zakres wykonanych prac był bar-
dzo obszerny. Od wykonania konstrukcji dachu i pokrycia, in-
stalacji elektrycznej wraz z przyłączem energii, wodno-kana-
lizacyjnej i c.o., aż po tynki, malowanie i glazurę. Okazały bu-

Budowa świetlicy wiejskiej w Snochowicach
dynek prezentuje się bardzo ładnie. Wokoło wykonano wie-
le prac poprawiających estetykę i komfort użytkowania,m.in.:  
utwardzony kostką brukową parking, plac zabaw dla dzieci i 
trawniki. Zamówienie poza wykonaniem robót budowlanych i 
wykończeniowych obejmowało również wyposażenie obiek-
tu. Obejmuje ono takie elementy jak umeblowanie, sprzęt ku-
chenny, komputery czy projektor wraz z ekranem. Koszt całej 
inwestycji to 1 055 008,87 złotych i jest ona dofinansowana w 
około 50 % ze środków Unii Europejskiej a dokładniej z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi. 



Wieści Łopuszna 5

z życia gminy

W dniu 12 maja 2013 
roku w miejscowości 
Skałka Polska odbyły się 
obchody 70-tej rocznicy 
pacyfikacji wsi. W uro-
czystości wzięli udział: 
Wójt Gminy Zdzisław 
Oleksiewicz, Przewod-
nicząca Rady Gminy Da-
nuta Łukasik, radni oraz 
mieszkańcy gminy. Licz-
nie przybyli przedsta-
wiciele związków kom-
batanckich. Obecni byli 
między innymi- Prezes 
Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK major 
Zbigniew Mielczarek, pełnomocnik Zarządu Województwa 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych  Karol Fijałkow-
ski. Poczty sztandarowe wystawili: Światowy Związek Żołnie-
rzy AK Oleszno, Korpus AK Jodła, Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 5 w Łopusznie, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie oraz Gminne Koło Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
Obchody rozpoczęły się od polowej mszy świętej przy pomni-
ku upamiętniającym ofiary pacyfikacji, celebrowanej przez 
proboszcza parafii Mnin. W końcowej części uroczystości Wójt 
Gminy Zdzisław Oleksiewicz odczytał apel poległych, a kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie Szymon Jarzy-
na – listę pomordowanych. Następnie przybyli goście składa-
li wieńce pod pomnikiem. Po oficjalnej uroczystości wszyscy 
uczestnicy zostali zaproszeni na wojskową grochówkę, którą 
przygotowano w Gminnym Ośrodku Sportowo – Wypoczyn-
kowym w Łopusznie.

Uroczystości w Skałce

2 czerwca 2013 roku odbył się festyn z okazji Dnia Dziecka  
pod nazwą „Zdrowym być, bez nałogów żyć”, zorganizowa-
ny przez Gminę Łopuszno i dofinansowany ze środków Gmin-
nej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Zaplanowane zabawy skierowane były szczególnie  
do najmłodszych mieszkańców gminy. Zorganizowano wiele 
atrakcji: konkursy z nagrodami, wesołe miasteczko z karuzelą, 
basen z piłeczkami, trampoliny, zjeżdżalnie. Cieszyły się one 
ogromnym zainteresowaniem. Dzieci chętnie brały udział w 
konkursach karaoke i sprawdzającym znajomość bajek. Pro-
wadzący imprezę z powodzeniem zainteresowali naszych 
małych milusińskich udziałem we wszystkich zaplanowanych 
dla nich atrakcjach. Dzięki ciekawemu występowi aktorki kie-
leckiego teatru Lalki i Aktora Kubuś, dzieci miały okazję prze-
konać się, że czarownicy nie należy się bać. W kilku wejściach 
na scenę mogliśmy zobaczyć ciekawe wcielenia bajkowej po-

Zdrowym być, bez nałogów żyć
staci. Wyglądająca strasznie wiedźma, za chwilkę zmieniała się 
w przyjemną, miłą panią. Rozdając cukierki, tańcząc i bawiąc 
się z dziećmi, przekonywała, że nie wszystkie czarownice są 
złe. W czasie trwania imprezy miało miejsce wręczenie nagród 
laureatom konkursów plastycznych, wyłonionych wcześniej 
w eliminacjach gminnych: na wykonanie komiksu pt. „Bawię 
się i odpoczywam, nie biorę narkotyków i  dopalaczy”, „Bez-
piecznie na wsi – Powiedz STOP upadkom” oraz „Twoja wie-
dza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi 
nikomu”. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagro-
dy rzeczowe. W trakcie imprezy swoje umiejętności taneczne, 
muzyczne i wokalne prezentowała młodzież uczęszczająca na 
warsztaty do Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Pokaz 
był wspaniały, przyciągał uwagę zgromadzonych wokół sce-
ny widzów. 
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W piątek 24 maja, podczas IX Plebiscytu „EURO-GMINA” 
2012/2013 województwa świętokrzyskiego, który odbył się w 
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach Wójt Gminy Łopusz-
no zdzisław oleksiewicz odebrał wyróżnienie wójta roku. 

Podczas plebiscytu wręczono 36 nagród w tym nagrodzo-
no 26 samorządów, 10 firm oraz instytucji a także jedno mia-
sto prezydenckie i jedno starostwo powiatowe.

– To było znakomite ukoronowanie samorządów za to, jak 
skutecznie potrafią pozyskiwać unijne środki – podkreśla Jerzy 
Chrobot, właściciel agencki „POP-ART”, producent gali.

Wręczenie statuetki Wójta Roku

Komisja przyznając nagrodę zwróciła uwagę na liczne in-
westycje zrealizowane w ostatnich latach w naszej gminie m. 
in.: remont nawierzchni większości dróg, budowa sieci wo-
dociągowej, modernizacja oraz rozbudowa oświetlenia dro-
gowego, remont Gminnego Ośrodek Zdrowia, modernizacja 
Centrum Łopuszna, rozbudowa zaplecza socjalno-świetlico-
wego w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym, termomoder-
nizacja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II czy budowa komplek-
su boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 
2012”. 

Wójt Roku ze „Złotym Sercem”!
Nie byłoby tych sukcesów gdyby nie ze-

spół ludzi zaangażowanych w pracę na 
rzecz rozwoju gminy Łopuszno. Z tego 
miejsca chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim mieszkańcom, radnym i współ-
pracownikom, którzy wraz ze mną działa-
ją na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny 
– mówił w swoim wystąpieniu Wójt Gminy 
Zdzisław Oleksiewicz.

Następnego dnia w sobotni wieczór 
pierwszy raz wręczono ordery „złotych 
Serc”. Otrzymały je osoby pomagające in-
nym, czyli mające „złote serca”. Uroczystości towarzyszył kon-
cert Stanisława Sojki z zespołem Kolektyw.

Ordery „Złotych serc” z rąk Bożentyny Pałki – Koruby Woje-
wody Świętokrzyskiego otrzymały osoby, które pomagają in-
nym, przeznaczając pieniądze potrzebującym na przykład na 
kształcenie, szkolenia, wypoczynek. Na tegorocznej liście do-
broczyńców pojawiło się 28 nazwisk. Wśród nich znalazł się 
zdzisław oleksiewicz – wójt Gminy Łopuszno.

Wręczenie orderu „Złote Serce”

W dniu 26.06.2013 r. odbyła się gminna gra obronna pt. 
„Kierowanie osiąganiem stanu gotowości obronnej czasu 
kryzysu w gminie Łopuszno w sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycz-
nym”. Grą obronną kierował osobiście Wójt Gminy Łopuszno 
– Zdzisław Oleksiewicz. W ćwiczeniu udział wzięli kierownicy i 
dyrektorzy  jednostek organizacyjnych, przedstawiciele służb 
mundurowych i medycznych, kierownicy komórek organiza-
cyjnych Urzędu Gminy Łopuszno oraz pracownicy szkoły.

Gra obronna rozpoczęła się od części teoretyczno-informa-
cyjnej na sali konferencyjnej UG gdzie:
- przedstawiono zarys założonej sytuacji polityczno-militar-

nej na terenie kraju, województwa, powiatu i gminy, 

Gminna gra obronna
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- kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawili meldun-
ki w odniesieniu do założonej sytuacji na terenie gminy

- uruchomiono stały dyżur,
- Wójt przedstawił myśl przewodnią  i zamiar do przedstawio-

nej sytuacji na terenie gminy.
Część praktyczna miała miejsce w Budynku Zespołu Szkół 

im Jana Pawła II w Łopusznie i polegała na:
- praktycznej współpracy służb ratunkowych: Straży Pożar-

nej, policji, służby zdrowia,
- aktywnym udziale dyrekcji szkoły i nauczycieli w prowadze-

niu akcji ewakuacyjnej,
- ewakuacji uczniów i pracowników z budynku szkoły.

Przez grę obronną należy rozumieć formę jednoczesne-
go szkolenia etatowego składu kierownictwa organu admi-
nistracji rządowej i samorządowej jako ogniwa pozamilitar-
nego układu obronnego na określonym szczeblu kierowania 
(samorząd województwa, powiat, gmina, instytucja, zakład 

pracy). Celem gry obronnej - jest wyrobienie, pogłębienie, do-
skonalenie i utrwalenie w uczestnikach gry umiejętności i na-
wyków działania zespołowego w zakresie wykonywania obo-
wiązków funkcyjnych, usprawnienia pracy wewnątrz poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych i zespołów funkcjonalnych 
oraz zgrywanie całego kierownictwa na rzecz skutecznego 
kierowania podległymi komórkami i jednostkami organiza-
cyjnymi, poprzez wykonywanie praktycznych zadań na tle za-
łożonej sytuacji polityczno- militarnej.

Gminna Gra Obronna przebiegała w sposób prawidłowy, 
zgodnie z Planem Przeprowadzenia Gminnej Gry Obronnej, 
nie odnotowano żadnych problemów, zakładane cele zostały 
osiągnięte. Duże zaangażowanie oraz odpowiedzialne podej-
ście do gry obronnej wszystkich uczestników spowodowało 
właściwą realizację założonych zadań.

Dziękuję wszystkim za udział i pomoc w organizacji.
m. Głowala

Dzwonek w szkole to nic nadzwyczajnego. Wszyscy przy-
wykli, że dzwoni co 45 minut, nawet gdy wakacje za pasem. 
Ten jednak, który zadźwięczał 26.06 o godz. 11.00 był inny- 
trzy długie dźwięki sygnalizujące alarm. W szkolnej kuchni 
wybuchł pożar!

Zaczęła się ewakuacja całego budynku. Zawyły syreny wo-
zów strażackich. Ze szkoły najpierw wybiegła obsługa, któ-
ra zabezpieczała ulicę, by uczniowie pod opieką nauczycieli 
mogli przejść na druga stronę ulicy, gdzie wyznaczono miej-
sce dla ewakuowanych. Po chwili z budynku zaczęli „wysypy-
wać się” wyznaczonymi wyjściami uczniowie. Opuszczali te-
ren sprawnie, nie robiąc tłoku. Wszyscy wiedzieli, co mają ro-
bić, nikt nie wpadł w panikę. Tylko jeden maluch z najmłod-
szej grupy przedszkolnej płakał – szkoda mu było czapki, któ-
rej nie zdążył zabrać z szatni.

Po chwili do akcji przystąpili strażacy, którzy po drabinie 
weszli do szkolnej kuchni i wynieśli rannego kucharza. Wo-
kół unosił się dym i rozlegały się wybuchy. Uczniowie jednak 
się nie bali się i z zaciekawieniem obserwowali ratowników – 

Alarmowy dzwonek
spokojnie – tym razem na szczęście to tylko ćwiczenia, które 
wszyscy zaliczyli na szóstkę !
(W roli poszkodowanego kucharza wystąpił Marcin Kaczyński z kl. III B 
Gimnazjum.)

naoczny świadek
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Blisko 500 zawodników z regionu świętokrzyskiego wzięło udział w Woje-
wódzkich Letnich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych, które odbyły 
się w dniu 09 czerwca 2013 roku w Łopusznie. 

Otwarcia zawodów dokonał Jerzy Kula, szef Świętokrzyskiego Zrzeszenia Lu-
dowe Zespoły Sportowe w obecności zaproszonych gości. Uroczyste rozpoczę-
cie uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie.

Zawody odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynko-
wego 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 kon-
kurencjach występowały kobiety i mężczyźni, w ostatniej tylko mężczyźni. Do-
datkową dyscypliną był trójbój władz samorządowych, który składał się z trzech 
konkurencji: rzut lotką do tarczy, jazda na hulajnodze po torze przeszkód i strzał 
piłką nożną na bramkę.

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, a najlepsze kluby, gminy i powiaty pu-
chary oraz dyplomy. 

W klasyfikacji klubowej najlepszy był LZS Staszów. W punktacji gmin – Skar-
żysko Kościelne, a powiatów – Skarżysko Kamienna.

m.J.

W Łopusznie walczyli sportowcy  
z Ludowych Zespołów Sportowych
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt sys-
temowy pn. „Aktywna integracja w Gminie Łopuszno”, współ-
finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, program operacyjny Kapitał Ludzki, 
priorytet VII, działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1. Projekt adreso-
wany jest do klientów ośrodka pomocy społecznej chcących 
podnieść swoje kwalifikacje oraz aktywnie uczestniczyć w ży-
ciu społecznym. Do projektu zakwalifikowanych zostało 14 
osób, które objęte zostaną wsparciem doradcy zawodowego, 
psychologa będą mieli również możliwość ukończenia kursu 
zawodowego zgodnego ze swoimi predyspozycjami.

W dniu 20-06-2013 odbyły się pierwsze zajęcia z doradcą-
zawodowym.  

Aktywna integracja



z życia gminy

14 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie od-
był się X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnic-
kiej. Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury. W 
konkursie udział wzięło 10 recytatorów. Konkurs przeprowa-
dzony został w dwóch kategoriach wiekowych;
Kategoria I: klasy IV – VI szkół podstawowych 
Kategoria II: klasy I- III szkół gimnazjalnych 

Jury w składzie:
1.Elżbieta Barańska – przewodnicząca komisji
2. Barbara Pawelczyk – członek komisji
3. Zuzanna Woś- członek komisji.  
przyznało następującenagrody:
I miejsce – Wiktor Kumański 
II miejsce- Maria Szymkiewicz 
III miejsce- Faustyna Kaliszewska

Wyróżnienie;
I Aleksandra Wychowaniec
II Bartosz Dudek
III Dagmara Kowalska 

X Gminny Konkurs Recytatorski 
Poezji Marii Konopnickiej

Wiktor Kumański w Przedborzu
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W dniach 11-12.05.2013r. brałyśmy udział w wyjeździe stu-
dyjnym do Bałtowa w ramach projektu „Sieć wsparcia party-
cypacji kobiet na terenach wiejskich”. Czas spędzony mile i 
pożytecznie. Wysłuchałyśmy kilku interesujących wykładów 
na następujące tematy: 
1. „Rozwój społeczno - gospodarczy Bałtowa w oparciu o idee 
partnerstwa trójsektorowego i ekonomii społecznej.”
2.”Sieciowanie produktu turystycznego na przykładzie klastra 
„Szwajcaria Bałtowska”.
3.”Wdrażanie i zarządzanie innowacyjnej metody turystyki 
dziedzictwa zwanej „Questingiem”.
4. Seminarium - „Szlak Przygody”.

„Kobiety Łopuszna” odwiedziły Bałtów!
Oprócz zdobytej wiedzy poznałyśmy najciekawsze zakątki 

i atrakcje Bałtowa i jego okolic, m.in.: JuraPark Bałtów, Zwie-
rzyniec Bałtowski, Zaginiony Świat Dinozaurów.

Po sobotniej kolacji integracyjnej przy świetnej muzyce 
i dobrym jedzeniu, niedzielny poranek spędziłyśmy na szla-
ku questingowym „Żydowski Jar”. Zabawa wyśmienita, jak się 
okazuje, nie tylko dla dzieci !

Gmina godna i odwiedzin, i naśladowania.
Dziękujemy organizatorom z Fundacji „Regionalis”: p. Joan-

nie Klich - koordynatorce projektu oraz p. Tomaszowi Kosiń-
skiemu - prezesowi Fundacji.

elżbieta Barańska, Halina Sochacka  
[Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna”]
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Nagrody rzeczowe dla finalistów ufundowane zostały 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Do Ogólnopol-
skiego Konkursu Recytatorskiego w Przedborzu zakwalifiko-
wało się 3 recytatorów: Wiktor Kumański, Maria Szymkiewicz, 

Wiosna to okres rozpoczynających się w kulturze przeglą-
dów zespołów ludowych. 12 maja 2013 r. zespoły ludowe dzia-
łające pod patronatem GOK w Łopusznie brały udział w rejo-
nowych eliminacjach do Buskich Spotkań z folklorem. Zespół 
Gnieździska i kapela Jakubowskiego w tych eliminacjach jak 
zwykle dostały nominacje do Buska.

XXXVII Buskie Spotkania z Folklorem, organizowane przez 
Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach pod patronatem Adama 
Jarubasa, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, odbyły 
się 18 maja 2013 r. Na koncert laureatów Buskich Spotkań za-
proszeni zostali: Zespół Pieśni i Tańca ,,Gnieździska’’ oraz ka-
pela Zygmunta Jakubowskiego. Koncert ten odbył się w Kiel-
cach w dniu 26 czerwca br. Jury w składzie:
•	 Janina Skotnicka  –  etnolog, kierownik Działu Sztuki Ludo-

wej Muzeum Narodowego w Kielcach, 
•	 Dariusz Nawrocki – choreograf, kierownik artystyczny Re-

prezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Włókniarzy Poltex 
w Łodzi, 

•	 Józef Leszek Ślusarski –   muzyk, redaktor muzyczny Radia 
Kielce S.A. 

•	 Jerzy Gumuła – muzyk, kierownik Działu Dziedzictwa Kul-
turowego Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, sekre-
tarz jury, 
przyznało wiele nagród i wyróżnień. 
w kategorii kapel ludowych m.inn.
I miejsce ex aequo zdobyły kapela zygmunta Jakubow-

skiego z rudy zajączkowskiej, Kapela „Ciekoty” z Ciekot,

Kolejne sukcesy zespołów ludowych

W kategorii zespołów pieśni i tańca:
III miejsce ex aequo zdobyli zespół Pieśni i Tańca „Gnieź-

dziska” z Gnieździsk, Zespół Pieśni i Tańca Domu Kultury w 
Małogoszczu.

 6 czerwca br. Zespół Pieśni i Tańca ,,Gnieździska” brał udział 
w XXXV 0gólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki 
Ludowej Przedbórz – Góry Mokre 2013.

Przegląd odbył się nad pięknym zalewem w Przedborzu. Ze-
spół z Gnieździsk zdobył w nim III miejsce. W komisji arty-
stycznej pracował m.inn. Stanisław Tylman, znany z telewizyjne-
go programu ,,Grające fortepiany’’. 

Barbara  Pawelczyk

Faustyna Kaliszewska, w kategorii wiekowej kl. IV-VI. Wszyst-
kim laureatom X Gminnego oraz Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów.

karolina Świercz

Gminna Biblioteka Publiczna w Ło-
pusznie z okazji jubileuszu – 5 lat istnie-
nia konkursu literackiego pt. „O Złote 
Pióro”, wydała zbiór nagrodzonych i wy-
różnionych prac, biorących udział w kon-
kursie. Pierwszy konkurs literacki odbył 
się w roku 2009, kiedy to „Złote Pióro” 
zdobyła anna Puchrowicz za wiersz pt. 
„Dziedzictwo”. W kolejnych latach „Złote 
Pióro” zdobywali: w 2010 roku - magda-
lena del za opowiadanie pt. „Czarowni-
ca”, w 2011 roku – edyta Piwowarczyk 
za wiersz pt. „Otwarte oczy”, w 2012 roku 
– kinga Pacak za opowiadanie pt. „ Bo-
ska interwencja”, w 2013 roku  – alek-
sandra Bernat za opowiadanie pt. „Baj-
ka o wróżkach i zaklętym kucyku”. 

Nasz mały jubileusz
Dzięki pomocy pana Stanisława Ny-

czaja prezesa Kieleckiego Oddziału ZLP, 
który zredagował wstęp i przygotował 
szatę graficzną, możemy dziś poszczy-
cić się wspaniałym zbiorem literackim 
mieszkańców ziemi łopuszańskiej. Książ-
ka jest świadectwem na to, iż w naszej 
małej ojczyźnie jest wiele nieodkrytych 
do tej pory talentów, które po przelaniu 
swych myśli na papier potrafią stworzyć 
piękne dzieła na naprawdę wysokim po-
ziomie. 

Wkrótce książka będzie dostępna 
w  wypożyczalni Biblioteki Gminnej. 

Zapraszamy!
Grzegorz Petrus

Wieści Łopuszna 11
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Dnia 18 czerwca w świetlicy 
GOK-u odbyło się uroczyste za-
kończenie V edycji konkursu li-
terackiego „O Złote Pióro”, adre-
sowanego  do różnych grup wie-
kowych – od dzieci i młodzie-
ży po osoby dorosłe.  Główną 
ideą konkursu, który wpisał się 
w tradycję literackich wydarzeń 
w bibliotece jest rozwijanie 
wyobraźni i poszukiwanie 
talentów twórczości literackiej. 
Na konkurs wpłynęło 20 prac, w 
tym 12 opowiadań i 8 wierszy. 
Tematyka nagrodzonych prac 

Finał V edycji konkursu„O Złote Pióro”

Aleksandra Bernat – 
zdobywczyni Złotego Pióra

oraz ich forma jest różnorodna - poezja oraz różne gatunki 
prozy: krótkie opowiadania, bajka, humoreska, legenda czy 
klechda.

Jury w składzie: Małgorzata Gawęda, Barbara Pawelczyk 
pod przewodnictwem Stanisława Nyczaja - prezesa kieleckie-
go Związku Literatów Polskich wyłoniła laureatów konkursu.

Zdobywczynią pierwszego miejsca i Złotego Pióra została 
aleksandra Bernat za opowiadanie pt. „Bajka o wróżkach i 
zaklętym kucyku”.

Drugie miejsce ex aequo otrzymały aleksandra Palacz za 
opowiadanie pt. „Przygoda w Ujeździe” oraz klaudia nowak 
za opowiadanie pt. „Józinek”.

Trzecie miejsce ex aequo otrzymały monika klimczak za 
wiersz pt. „Bal życia” oraz magdalena del za opowiadanie pt. 
„Gdzie mieszkają anioły”.

W dniu 4.06. 13 roku  odbyło się spotkanie autorskie z Ar-
kadiuszem Niemirskim- autorem książek dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 
pierwszej Gimnazjum w Łopusznie . 

Arkadiusz Nemirski ukończył zootechnikę w SGGW, praco-
wał w instytucie naukowym, miał napisać doktorat, ale zre-
zygnował z pracy naukowej i poświęcił się pasji pisania ksią-
żek detektywistycznych. To także satyryk i felietonista , autor 
scenariuszy filmowych.

 Gość w żartobliwy sposób, wykorzystując autorską pre-
zentację multimedialną opowiedział o sobie, swoich pasjach 
i marzeniach, działalności kabaretowej, o inspiracjach i pla-
nach. Nakreślił portrety swoich ulubionych bohaterów z fil-
mów i książek kryminalnych.

Arkadiusz Niemirski  
gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie

Arkadiusz NiemirskiUczestnicy spotkania 

Arkadiusz Niemirski jest kontynuatorem książek z serii 
,,Pan Samochodzik’’. Debiutował w 2000 r. książką ,,Pan Sa-
mochodzik i skarby Wikingów’’, a  do 2006 roku wzbogacił tę 
kultową serię autorstwa Zbigniewa Nienackiego o 16 kolej-
nych tomów.

W dorobku pisarza znajdują się takie książki jak: ,, Pojedy-
nek detektywów’’, ,,Bożek Templariuszy’’, ,,Zbrodnia prawie 
doskonała’’, ,,Klątwa Nipkowa’’, ,,Tajemnica Fabritiusa’’.

Arkadiusz Niemirski zaprezentował się jako osoba z po-
czuciem humoru i dystansem do siebie.

Autor przekonywał młodzież, że jest zwolennikiem nowi-
nek technicznych, ale zachęcał do świadomego korzystania 
z wolnego czasu i sięgania po dobrą lekturę.

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. 
m.g.
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Uczestnicy konkursu

Rok 2013 jest rokiem Tuwima. Z tej okazji 22 maja w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Łopusznie odbyło się spotkanie 
dla najmłodszych ,,Muzyczna lokomotywa’’ z Izabellą Klebań-
ską- autorką książek, dobranocek, bajek i piosenek.

Izabella Klebańska jest absolwentką  Akademii Muzycznej 
w Łodzi, autorką scenariuszy programów telewizyjnych dla 
dzieci i młodzieży takich jak ,,Tut turu’’, ,,Piosenkarnia’’, ,,Mi-
ganki’’. Autorka współpracowała też z programami ,,Domowe 
przedszkole’’ i ,,5, 10, 15’’.

W dorobku literackim autorki znajdują się książki: ,,Muzyczna 
zgraja’’, ,,Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie’’, ,,Jak dżdżow-
nica Akolada o muzyce opowiada’’, ,,Jak tańczono przed wieka-
mi, czyli taniec z figurami’’, czy ,,Operowe strachy’’.

Izabella Klebańska  zajmuje się również pisaniem piosenek 
i scenariuszy do teledysków muzycznych. W 2001 roku otrzy-
mała statuetkę Yacha za najlepszy scenariusz roku do piosen-
ki pt. ,,Rowerek’’ w wykonaniu Pawła Kukiza i zespołu Piersi.

W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci z klasy ,,0’’ ze Szkoły Pod-
stawowej w Łopusznie. Gość w 
dowcipny sposób zapoznawał 
dzieci z twórczością Juliana Tuwi-
ma i własnymi utworami literac-
kimi. Pani Izabella szybko nawią-
zała ciepły i serdeczny kontakt z 
milusińskimi. Dzieci z zaintereso-
waniem przysłuchiwały się czyta-
nym utworom oraz brały aktyw-
ny udział w zabawach – „muzycz-
nej lokomotywie” i zgadywan-
kach przy muzyce , rozpoznawa-
ły głosy ptaków i dźwięki instru-
mentów.

Po spotkaniu można było ku-
pić książkę i zdobyć autograf pani 
Izabelli.  

m.g.

,,Muzyczna lokomotywa’’

Izabella Klebańska z uczestnikami spotkania

Muzyczna lokomotywa z Izabellą Klebańską

Wyróżnienie przyznano dla eleonory wertki za zbiór pt. 
„Myśli potargane”.

Nagrodzone prace opublikowano w książce „5 lat konkur-
su Literackiego „o złote Pióro” w Łopusznie” .

Tytułowe Złote Pióro dla laureatki wręczył Wójt Gminy.
Nagrodzeni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszy-

scy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
skromne upominki.

Po wręczeniu nagród laureaci zaprezentowali kilka prac i 
tym samym V edycja konkursu literackiego „ O Złote Pióro ” 
została zakończona.

Autorom życzymy kolejnych sukcesów w dziedzinie twór-
czości literackiej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, 
który planujemy ogłosić w przyszłym roku.

z.w.
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kłusownictwo to zabijanie, chwytanie lub ściganie zwierzy-
ny oraz łowienie ryb z naruszeniem obowiązującego prawa, bez 
wymaganych uprawnień, w niedozwolony prawem sposób, a 
także w niedozwolonym czasie lub miejscu. Co jakiś czas opinią 
publiczną wstrząsają informacje o kolejnych przypadkach be-
stialskich praktyk kłusowników. W lutym 2012 roku w okolicach 
rezerwatu Dolina Krasnej w sąsiedztwie miejscowości Długo-
jów (gmina Zagnańsk) myśliwi z KŁ w Mniowie znaleźli zastrze-
loną przez kłusowników prośną lochę dzika. W marcu tego sa-
mego roku następny przypadek, w kompleksie leśnym w miej-
scowości Cisów znaleziono zastrzeloną cielną łanię jelenia.

Kłusownictwo, jest jednym z większych problemów pol-
skiego myślistwa. Brutalny proceder pozyskiwania zwierzyny 
za pomocą niedozwolonych metod zakazanych przez prawo 
łowieckie. Podejmowane działania w celu zniwelowania tego 
procederu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a skala kłu-
sownictwa w naszym kraju jest nadal ogromna. Jedni kłusują 
aby przeżyć czyli z biedy, ale coraz częściej staje sie modne kłu-
sownictwo dla pieniędzy z chęci zysków i trofeów. Ciągle temu 
zjawisku sprzyja niezwykle łagodny system kar. W większości 
przypadków karami za kłusownictwo jakie orzekają sądy są je-
dynie grzywny. W zwalczaniu kłusownictwa niezwykle ważną 
role odegrało Ministerstwo Środowiska wydając Rozporządze-
nie z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zwierzyny bezprawnie 
pozyskanej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2005 r.) Rozporządzenie to 
określa wysokość ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozy-
skaną. Ekwiwalent ten wynosi:
1) 14.000 zł za sztukę w przypadku łosia;
2) 5.800 zł za sztukę w przypadku jelenia szlachetnego;
3) 5.500 zł za sztukę w przypadku jelenia sika;
4) 2.300 zł za sztukę w przypadku daniela;
5) 2.300 zł za sztukę w przypadku dzika;
6) 2.000 zł za sztukę w przypadku sarny;
7) .800 zł za sztukę w przypadku muflona
8) 1.000 zł za sztukę w przypadku gatunków zwierzyny innych 
niż wymienione w pkt. 1-7

W przypadku samców zwierzyny płowej tj: łoś, jeleń szlachet-
ny, jeleń sika, danieli, sarna wysokość ekwiwalentu, o której mowa 
ulega zwiększeniu o wartość uzależnioną od masy trofeum brut-
to, rozumianej jako masa poroża lub parostków z czaszką bez żu-

Mysliwy radzi

Kłusownictwo – plaga naszych lasów

chwy wynosi w zależności od gatunku nawet do 7000 złotych. 
Kłusowników na ogół można podzielić na dwie grupy, tych co 
do tego procederu używają broni i tych co tej broni nie używa-
ją tzw. wnykarzy. Pierwsza grupa to bardzo niebezpieczni lu-
dzie posiadający broń, używający jej zazwyczaj z dala od zabu-
dowań ludzkich. Niejednokrotnie posiadający samochody tere-
nowe, aby dotrzeć do trudnodostępnych miejsc. Najliczniejszą 
i najbardziej popularną grupę kłusownictwa stanowią ci bez 
broni. Kłusowanie to polega na rozkładaniu urządzeń takich jak: 
wnyki, sidła, potrzaski. Urządzenia te swoim działaniem powo-
dują cierpienie zwierząt, złapane niejednokrotnie giną w mę-
kach lub z głodu. Z uwagi na skalę tego zjawiska wyrządzają oni 
ogromne szkody w środowisku naturalnym. Zatrzymanie takiej 
osoby na tzw. gorącym uczynku jest niezwykle trudne. W na-
szej małej ojczyźnie jaką jest gmina Łopuszno, ten proceder ma 
także miejsce. Niejednokrotnie po zdjęciu wnyków, za kilka dni 
znów znajdujemy założone w tymch samych miejscach. Zda-
rzają się też nieliczne przypadki informowania przez mieszkań-
ców naszej gminy o zastawionych wnykach. Po częstych kon-
trolach w miejscach ich zastawienia w większości przypadków 
problem ten znika. Bez determinacji w walce z kłusownictwem, 
niewiele by nam zostało gatunków zwierząt dziko żyjących. 
Osobnym zagadnieniem jest problem wałęsających się psów i 
kotów, które w olbrzymiej mierze zagrażają zwierzętom dziko 
żyjącym, niejednokrotnie w sposób zorganizowany polują na 
nie. Po schwytaniu takiego zwierzęcia i ustaleniu do kogo na-
leży wszelkie koszty ponosi właściciel, a są to niemałe pienią-
dze. Kończąc temat kłusownictwa uważam, że bardzo ważna 
jest edukacja społeczeństwa, aby nie przechodziło obojętnie 
obok tego zagadnienia. Niejednokrotnie ludzie widzą w lesie 
wnyki i inne pułapki zastawione przez kłusowników oraz znają 
osoby trudniące się tym procederem i nie informują o tym od-
powiednich służb dając w ten sposób przyzwolenie dla takich 
praktyk. Bardzo istotną sprawą jest współpraca w walce z kłu-
sownictwem społeczeństwa z myśliwymi oraz służbami takich 
jak:  Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Policja. 

dariusz knap 
myśliwy kŁ nr 10 w kielcach

Wnyki zastawione w lesie

Wnyki zebrane po jednej z akcji
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9 maja 2013 roku wyłoniono zwycięzców etapu wojewódz-
kiego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego organizowa-
nego przez Komendanta Głównego PSP. W tym roku przebie-
gał on pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, 
tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”. 

Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom 
i młodzieży zagrożenia związanego z przypadkami występo-
wania tlenku węgla oraz propagowanie wobec zagrożenia 
właściwej postawy, która może uratować życie i zdrowie naj-
bliższych.

Na etap wojewódzki przesłano prace z 64 gmin. W konkur-
sie uczestniczyło 1513 uczniów z 281 placówek oświatowych. 

Wręczenie nagród laureatom etapu wojewódzkiego odby-
ło się 17 maja 2013 r. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim w Kielcach. Nagrody ufundował Wojewoda Świętokrzyski, 
Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz  Komendant Wojewódzki 
PSP. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Centralnej Komi-
sji Konkursowej. 

W konkursie wspaniale zapre-
zentowali się uczniowie naszej 
szkoły. W każdej kategorii wieko-
wej możemy pochwalić się laure-
atami. wśród 20 nagrodzonych 
znalazło się 9  uczniów zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła ii w Ło-
pusznie. 

Oto oni:
Grupa i młodsza 5-8 lat – 
uczniowie szkoły podstawowej: 
II miejsce - Mateusz Podgórski kl. 
I a  - nauczyciel p. W Nowak
Grupa ii średnia 9-12 lat – 
uczniowie szkoły podstawowej:
I miejsce - Faustyna Kaliszewska 
kl.VI a –nauczyciel p. I. Rydz
II miejsce - Milena Czupryńska kl. 
VI b. -nauczyciel p. I. Rydz
III miejsce - Paulina Barwińska kl. 
V a- nauczyciel p. I. Rydz

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty – sukces uczennicy 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Grupa iii starsza 13-16 lat - uczniowie gimnazjum: 
I miejsce- Mariola Szymkiewicz kl. II B – nauczyciel p. B. Ka-
mińska
II miejsce – Magdalena Barcicka kl. I A- nauczyciel p. B. Ka-
mińska
IV miejsce- Kinga Błaszczyk kl. II A- nauczyciel p. B. Kamińska
Grupa iV – uczniowie i wychowankowie świetlic terapeu-
tycznych, ośrodków terapii zajęciowej i ośrodków szkol-
no-wychowawczych: 
II miejsce- Diana Mróz- nauczyciel p. D. Palacz
IV miejsce-Sandra Gągorowska –nauczyciel p. D. Palacz

najważniejsza i naiprzyjemniejsza informacja dotarła 
do szkoły już po zakończeniu roku szkolnego; uczenni-
ca Faustyna kaliszewska zajęła iii miejsce w eliminacjach 
ogólnopolskich.
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17 czerwca 2013r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się dzień Unii europejskiej. Imprezę tę zorgani-
zowali uczniowie z Klubu Europejskiego „EURO” działającego 
w gimnazjum wraz z Klubem Europejskim Szkoły Podstawowej 
„DZIECI EUROPY”, pod kierunkiem opiekunek: p. Renaty Bu-
tenko, p. Moniki Kasprzyk, p. Agnieszki Nalepy i p. Beaty Iwanek, 
które przygotowały młodych artystów do odegrania swych ról. 

W trakcie trwającej 50 minut inscenizacji widzowie mie-
li okazję dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat Unii Eu-
ropejskiej oraz jej krajów członkowskich, ich historii, kultury, 
geografii, znanych postaci, atrakcji turystycznych oraz kuchni. 
W trakcie przedstawienia miała miejsce degustacja ciasta wy-
wodzącego się z Francji-szarlotki.

Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje talenty mu-
zyczne, wokalne, kabaretowe, recytatorskie oraz plastyczne. 

Po inscenizacji  nagrodzono zwycięzców wybranych kon-
kursów, które odbyły się w tym półroczu w naszej szkole: 
w konkUrSie wie-
dzY o Unii eUro-
PeJSkieJ zorganizo-
wanym dla gimnazja-
listów zwycięzcami 
zostali:
I miejsce- Mateusz 
Śliwka, kl. III B,
II miejsce- Karol No-
wacki, kl. III B,
III miejsce- Wioleta 
Wiśniewska, kl. II B.
w konkUrSie na 
SzkoLneGo PoLi-
GLoTĘ zorganizowa-
nym również dla gim-
nazjum miejsca na 
podium zajęli:
I miejsce- Dominika 
Kowalczyk kl. III C,
II miejsce- Karolina 
Rudzińska, kl. III A,
III miejsce- Justyna Ja-
nowska, kl. III B.

DZIEŃ EUROPEJSKI
w SzkoLnYm konkUrSie JĘzYka anGieLSkieGo dla 
uczniów szkoły podstawowej zwycięzcami zostali:
w klasach IV- Martyna Trela z kl. IV B,
w klasach V- Jakub Trela z kl. V A,
w klasach VI- Aleksandra Palacz z kl. VI B.
w SzkoLnYm konkUrSie PioSenki anGieLSkieJ dla 
uczniów szkoły podstawowej zwyciężyła Dagmara Kowalska z 
kl. VA.
w SzkoLnYm konkUrSie PioSenki anGieLSkieJ dla 
uczniów gimnazjum triumfowała Olga Walczyńska z kl. IIC.
w SzkoLnYm konkUrSie ekoLoGiCznYm dla uczniów 
gimnazjum najlepsi okazali się:
I miejsce-Mateusz Ślęzak kl. I A,
II miejsce Mateusz  Śliwka kl. III B,
III miejsce Konrad Jabłoński kl. IA.

monika kasprzyk
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Piknik rodzinny: ,,mamo, Tato, pobaw się ze mną!”
Dziesiątego maja, w sobotnie popołudnie dzieci z oddziału 

przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie wesoło bawiły się wraz ze swoją wychowawczynią Wiesła-
wą Król, rodzicami i rodzeństwem na terenie Ośrodka Sporto-
wo - Wypoczynkowego w Łopusznie.

Należy podkreślić, że w organizację imprezy zaangażowani 
byli przede wszystkim rodzice dzieci, którzy przywieźli drew-
no na opał, patyki do pieczenia kiełbasek oraz dokonali nie-
zbędnych zakupów.

Rodzice przybyli na to spotkanie wraz ze swoimi pociecha-
mi by wspólnie bawić się razem z nimi. Były więc wspólne za-
bawy ruchowe, tańce, śpiewanie piosenek, konkurencje spor-
towe.

Po licznych konkurencjach sportowych przyszedł czas na 
pieczenie kiełbasek. Jednak największym powodzeniem cie-
szyły się pieczone w ognisku ziemniaki, które najbardziej sma-
kowały wszystkim uczestnikom imprezy.

Spotkanie to było formą aktywnego wypoczynku, odprę-
żenia się, wzajemnej integracji. Było również dla każdego 
z uczestników szansą doświadczenia nowych wrażeń. Emocji 
nie brakowało, ale bardziej od dzieci podekscytowani byli ro-
dzice. Był to bardzo udany dzień zarówno dla dzieci jak i ich 
rodziców.

Odziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Łopusznie
Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół im. 

Jana Pawła II w Łopusznie przygotowały z tej okazji dla swoich 
najdroższych mam ciekawy program artystyczny.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły: Krzysztof Kumań-
ski, który bardzo serdecznie powitał wszystkie mamy oraz 
przewodniczącą Rady Gminy Łopuszno p. Danutę Lukasik i 
wójta gminy p. Zdzisława Oleksiewicza. Następnie  głos oddał  
przedszkolakom, które z zapałem recytowały wiersze, śpiewa-
ły piosenki i tańczyły. Każda z grup przedszkolnych przedsta-
wiła inny repertuar. Były piosenki i tańce na cygańską nutę, 
były też tańce dyskotekowe, między innymi: Gangnam Style 
podczas którego dzieci popisywały się umiejętnościami gim-
nastycznymi. Na koniec były płynące z głębi dziecięcych ser-
duszek życzenia, buziaki i uściski. Każde dziecko wręczyło 
swojej mamie własnoręcznie wykonany prezent. Mamy nie  
ukrywały swoich emocji i wzruszeń. Z niejednego oka popły-
nęła łezka. 

Uroczystość przygotowały wychowawczynie oddziałów 
przedszkolnych: M. Bańka, R. Doroszko, E. Gawęda, W. Król, B. 
Sypniewska i M. Wójtowicz. 

Dekorację wykonały: B. Sypniewska i M. Wójtowicz.
opracowała: wiesława król

26 maja – dzień matki
,,Mamo,
W ten dzień jedyny w roku,
W ten dzień Twojego Święta,
Składamy Ci życzenia:
Bądź zawsze uśmiechnięta”…

Dzień Matki jest dniem wyjątkowym, jedynym i niepowta-
rzalnym. Dla każdej matki to najpiękniejszy dzień w roku.
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Tylko jeden jest dzień taki, tej wiosny...
Dzień ciepły, słoneczny, czuły i radosny...
Bo przecież tylko jednych rodziców - mamy...
I właśnie Ich najbardziej kochamy :)

Maj i czerwiec to miesią-
ce poświęcone rodzicom. 
26 maja – dzień mat-
ki, 23 czerwca – dzień 
ojca. Mama i tata to prze-
cież najważniejsze osoby 
w życiu każdego człowie-
ka, a  zwłaszcza tego naj-
mniejszego. Dlatego też, 
jak co roku bardzo uro-
czyście odbyły się obcho-
dy Dnia Matki i Ojca w Zespole Szkół w Gnieździskach. Wzorem 
lat ubiegłych wychowawczynie przedszkola i klas I – III poma-
gały dzieciom zorganizować dla rodziców dzień matki i ojca. 
Cel obchodów był oczywisty – wyrażenie wdzięczności za trud 
włożony w wychowanie oraz okazanie Rodzicom niezmierzo-
nych pokładów miłości i serdeczności. Z tej okazji dnia 24 maja 
2013 r. o godzinie 1500 szkoła wypełniła się zaproszonymi rodzi-
cami. Dzieci z poszczególnych klas słowem, muzyką i tańcem 
wyraziły swoją miłość. Każdy występ był niepowtarzalny i ory-
ginalny. Mali artyści dumnie występowali na scenie, a rodzice ze 

Naszym Rodzicom

Każda mama kocha najbardziej swoje dziecko...

Przedszkolaki przypomniały rodzicom, jak to było z ich randkami 
i oczywiście ze ślubem.

Wyśpiewać ogromną wdzięczność w piosence.

wzruszeniem i łezką w oku wpatrywali się w swoje pociechy. 
Oprócz serdecznych życzeń, najpopularniejszymi prezenta-
mi dla rodziców były własnoręcznie wykonane przez dzieci 
kwiaty, laurki, wazoniki i talerzyki. 

Rodzicom występy bardzo się podobały, o czym świad-
czyły gromkie brawa, gorące uściski, pocałunki, a nawet łzy 
radości. Uroczystość była podniosła i przebiegała w rodzin-
nej atmosferze.

mariola olearczyk

Dominka Hajduk jest uczennicą klasy III Gimnazjum w 
Gnieździskach. Jest osobą pracowitą, osiąga bardzo dobre 
wyniki w nauce. Chętnie podejmuje wyzwania w różnych 
dziedzinach nauki, w tym roku brała udział w kilku konkursach 

Sukces Dominiki
przedmiotowych. Dominika jest raczej humanistką, najbar-
dziej interesuje się jednak historią, co znalazło odzwierciedle-
nie w wynikach wojewódzkiego konkursu dla gimnazjalistów 
z historii właśnie. Dominka została finalistką tego konkursu.

małgorzata Trela
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SeGreGaCJa ŚmieCi - Jak Je dzieLiĆ? 
Worek żółty - tworzywa sztuczne, metale i opakowania wie-
lomateriałowe suche, bez resztek jedzenia i zgniecione.
Worek niebieski – suchy papier i tektura.
Worek brązowy – odpady biodegradowalne (odpady zielone, 
odpady z kuchni itp.).
Worek zielony – szkło bezbarwne i kolorowe.
Worek czarny – zmieszane odpady przy stawce 6 zł, przy 
stawkach 4 i 2 zł – wszystkie te odpady, których nie da się wy-
segregować

Worki będą odbierane raz w miesiącu, oddzielnie dla nie-
ruchomości sortujących śmieci i oddzielnie dla tych, którzy 
śmieci sortować nie będą.

Worki czarne i do segregacji odpadów zostaną dostarczo-
ne przez firmę odbierającą odpady.

Do dnia 30 06.2014r. każde gospodarstwo domowe w Gmi-
nie Łopuszno zostanie wyposażone w pojemnik do odpadów 
niesortowanych przez firmę odbierającą odpady.

Harmonogram odbioru odpadów dla poszczególnych miej-
scowości będzie dostarczony każdemu mieszkańcowi, przy 
pierwszym odbiorze. Natomiast data pierwszego odbioru 
ogłoszona będzie poprzez obwieszczenie na tablicach ogło-
szeń w sołectwach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ło-
pusznie i na stronie internetowej Urzędu od dnia 04.07.2013r.
•	 Opłaty za śmieci należy wnosić kwartalnie na rachunek 

Urzędu Gminy w Łopusznie,
•	 Opłaty dotyczą 20 kg odpadów na mieszkańca w ciągu mie-

siąca.
•	 Za każdy dodatkowy kilogram należy wnosić dodatkowe 

opłaty i tutaj one będą bardzo wysokie 1 zł za każdy dodat-
kowy kilogram przy odpadach niesegregowanych. Odpady 
segregowane można oddać  w każdej ilości.

SeGreGaCJa ŚmieCi - Co z PozoSTaŁYmi odPadami? 
Zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektro-

niczny, zużyte opony, leki i chemikalia możemy przekazywać 
bezpośrednio do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów (GPSZO). Możemy je również przekazywać podmiotom 
prowadzącym ich zbieranie na podstawie odrębnych przepi-
sów. Nie można ich natomiast wrzucać do pojemników na od-
pady zmieszane. Grozi za to kara grzywny w wysokości 5000 zł.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (GPSZO) to 
miejsce, w którym mieszkańcy Łopuszna mogą zostawić wy-
twarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunal-
ne. GPSZO mieścić się będzie przy Zakładzie Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie, czynny we 
wtorki i czwartki w godzinach: 900-1500

Jakie odpady można przynieść do GPSzo?
•	 meble i inne odpady wielkogabarytowe;
•	 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
•	 zużyte baterie i akumulatory;
•	 przeterminowane leki i chemikalia, aerozole;
•	 zużyte opony;
•	 popioły (sezonowo od listopada do kwietnia)

Jak segregować śmieci od 1 lipca 2013 r. w gminie Łopuszno
Powstające w gospodarstwach domowych odpady budow-

lane i rozbiórkowe, gromadzone będą na terenie nieruchomo-
ści w specjalistycznym kontenerze, który może zostać wypoży-
czony z GPSZO i usuwany na zlecenie i koszt właściciela nieru-
chomości przez podmiot prowadzący GPSZO – Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Antonielowie tel. kont. 41/39-14-273 

worek niebieski (materiały papierowe, makulatura)
wrzucamy: 
•gazety,	książki,	katalogi,	zeszyty;
•	papierowe	torby	i	worki;
•	papier	szkolny,	biurowy;
•	kartony	i	tekturę	oraz	zrobione	z	nich	opakowania.
nie wrzucamy: 
•		kartony	i	tektura	pokryta	folią	aluminiową	(np.	opakowania	

typu tetra pak po mleku, napojach);
•		tłusty	 i	 zabrudzony	 papier	 (np.	 papierowe	 opakowania	 po	

maśle, margarynie, twarogu);
•	kalki;	papier	termiczny	i	faksowy;
•	tapety;
•	odpady	higieniczne	(np.	waciki,	podpaski,	pieluchy).

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie 
zszywki, klamerki czy inne elementy metalowe lub plastikowe. 

worek zielony (szkło i opakowania szklane) 
wrzucamy: 
•	butelki	i	słoiki	szklane	po	napojach	i	żywności;
•	butelki	po	napojach	alkoholowych;
•	szklane	opakowania	po	kosmetykach.
nie wrzucamy: 
•	porcelana	i	ceramika,	doniczki
•	żarówki,	lampy	neonowe,	fluorescencyjne	i	rtęciowe,	reflek-
tory, izolatory
•	szkło	stołowe,	szkło	okularowe,	szkło	żaroodporne,
•	fajans,
•	ekrany	i	lampy	telewizyjne,
•	lustra,	szyby	samochodowe,
•	szkoło	okienne	i	zbrojeniowe,
•	luksferów	(pustaków	szklanych).

worek żółty (metal, tworzywa sztuczne np. plastik, 
odpady wielomateriałowe) 

wrzucamy: 
•	puste,	odkręcone	 i	zgniecione	butelki	plastikowe	po	napo-
jach (np. typu PET), 
•	opakowania	wielomateriałowe	po	płynnej	 żywności	–	 tzw.	
tetrapaki (np. kartony po mleku czy sokach, bez resztek jedze-
nia).
•	zgniecione	aluminiowe	puszki	po	napojach	
•	puste	butelki	plastikowe	po	kosmetykach	i	środkach	czystości,	
•		plastikowe	opakowania	po	żywności	(np.	po	jogurtach,	ser-

kach, kefirach, margarynach)- bez resztek jedzenia; 
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•	plastikowe	zakrętki;	
•	folia	i	torebki	z	tworzyw	sztucznych;	
•	puszki	z	blachy	stalowej	np.	po	konserwach;	
•		drobny	 złom	 żelazny	 oraz	 drobny	 złom	metali	 kolorowych	

(np. zabawki, narzędzia, garnki, pokrywki od słoików, kapsle 
z butelek, rury, druty).

nie wrzucamy: 
•	butelki	po	olejach	spożywczych	i	samochodowych;	
•		opakowania	po	olejach	spożywczych	czy	silnikowych,	sma-

rach 
•	styropian,	
•	guma,	
•	butelki	z	jakąkolwiek	zawartością,	
•	puszki	po	farbach	czy	baterie,	
•	opakowania	po	aerozolach,	lekach,	
•	opakowania	po	środkach	chwasto	czy	owadobójczych,	
•	sprzętu	AGD.

Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika. Korki 
które powinniśmy odkręcić przed wyrzuceniem plastikowej 
butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu, warto zain-
teresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek. 

Metalowe nakrętki i kapsle również należy usunąć.

worek brązowy (odpady ulegające biodegradacji) 
- przy deklaracji 4 zł.
wrzucamy: 
•	odpady	kuchenne;
•	zielone	z	pielęgnacji	zieleni	w	obrębie	nieruchomości.

kompostowanie to przyjazny środowisku sposób pozby-
wania się odpadów organicznych (tj. odpadów kuchennych 
czy trawy).

Ważne:
Prosimy nie mieszać bioodpadów z innymi odpadami. 

Zmieszane - nie będą mogły być wykorzystane jako bioodpa-
dy, ani pozostałe odpady. Domieszka nawet niewielkiej ilości 
odpadów niebezpiecznych (np. leków) czy baterii dyskwalifi-
kuje bioodpad, nie nadaje się on już do kompostowania;

komPoSTowanie PrzYdomowe
Kompostowanie jest najprostszą, najtańszą i zgodną z natu-

ralnymi procesami metodą recyklingu odpadów organicznych!
Kompostujemy wszystkie substancje organiczne, które nie za-
wierają składników toksycznych a przede wszystkim:

· resztki roślinne,
· chwasty,
· odpady kuchenne,
· popiół drzewny (wprowadza potas),
· torf,
· gnojówka, obornik, krowieniec,
· skorupki jaj,
· papier (niezadrukowany),
· fusy,
· darń, osady denne z sadzawki,
· liście i skoszona trawa,
· kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.

Dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych na istnie-
jących płytach gnojowych w gospodarstwach rolnych.

Czego nie kompostujemy:
·  roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi 
i wirusowymi,

·  związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład 
substancji organicznych lecz jednocześnie usuwa azot 
i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),

· materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
· materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. 
z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,

Kompostownik należy zlokalizować w miejscu odosobnio-
nym, zacisznym i osłoniętym od wiatru. Do ogródków przy-
domowych najlepiej nadają się kompostowniki naturalne lub 
drewniane. kompostownik naturalny to wykopany w ziemi 
dół do którego należy wrzucać materiał organiczny. Po jego 
zapełnieniu należy go zasypać ziemią. Materiał organiczny 
zgromadzony w takim kompostowniku stopniowo rozkłada 
się, a cenne związki pokarmowe za pośrednictwem fauny gle-
bowej i wody docierają również w inne partie ogrodu. kom-
postownik drewniany jest to wykonana z drewna skrzynia 
bez dna ustawiona nad wykopanym uprzednio dołem w zie-
mi o głębokości  25cm – 30cm. Na dnie najlepiej ułożyć jakiś 
suchy, będący w dyspozycji materiał roślinny (zgrabione liście, 
słoma, siano). Następna warstwa powinna składać się z grub-
szego materiału np. ścięte gałęzie. Na tak  przygotowane pod-
łoże można już wysypywać   posiadany materiał organiczny. 
Dostępne są również w handlu kompostowniki wykonane 
z tworzywa .

izabela Jastrzębska
iwona Janik
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obejmujący okres realizacji 
przedmiotu zamówienia Gmina Łopuszno

1)  odpady komunalne zbierane w sposób selektywny „u źródła” gromadzone w workach – zabudowa jednorodzinna 
•  Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – z częstotliwością raz 

w miesiącu,
ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE PRZY ODBIORZE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

NIESEGREGOWANYCH OSOBNYM AUTEM TERMINY:

(08.07, 12.08, 09.09, 14.10, 09.11, 09.12 )
ZAWSZE 2-gi PONIEDIZAŁEK MIESIĄCA:  Gnieździska, Eustachów Duży, Orczów, Fanisławice,  Fanisławiczki, 

Ruda Zajączkowska.

(11.VII, 8.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 12.XII) 
ZAWSZE 2-gi CZWARTEK MIESIĄCA:  Barycz, Antonielów, Ewelinów, Nowa Skałka, Skałka Polska, Lasocin, 

Jasień, Krężołek, Przegrody, Rudniki, Huta Jabłonowa, Naramów, Imielnia.

(17.VII, 21.VIII, 18.IX, 16.X, 20.XI, 18.XII)
ZAWSZE 3-cia ŚRODA MIESIĄCA:  Czałczyn, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, Olszówka, Józefina, Wielebnów, 

Zasłońce.

(19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 20.XII)
ZAWSZE 3-ci PIĄTEK MIESIĄCA: Dobrzeszów, Nowek, Podewsie, Snochowice, Piotrowiec.

(23.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 26.XI, 28.XII)
ZAWSZE 4-ty WTOREK MIESIĄCA:  Eustachów Mały, Jedle, Marianów Duży, Grabownica, Czartoszowy, Michala 

Góra, Marianów Mały.
(26.VII, 23.VIII, 27.IX, 25.X, 22.XI, 27.XII)
ZAWSZE 4-ty PIĄTEK MIESIĄCA: Łopuszno.

2)  Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane odpady komunalne) gromadzone w pojemnikach:
• Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej,

ODBIÓR TYCH ODPADÓW ODBYWAŁ SIĘ BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:

(08.07, 12.08, 09.09, 14.10, 09.11, 09.12)
ZAWSZE 2-gi PONIEDIZAŁEK MIESIĄCA:  Gnieździska, Eustachów Duży, Orczów, Fanisławice, Fanisławiczki, 

Ruda Zajączkowska.

(11.VII, 8.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 12.XII)
ZAWSZE 2-gi CZWARTEK MIESIĄCA:  Barycz, Antonielów, Ewelinów, Nowa Skałka, Skałka Polska, Lasocin, 

Jasień, Krężołek, Przegrody, Rudniki, Huta Jabłonowa, Naramów, Imielnia.

(17.VII, 21.VIII, 18.IX, 16.X, 20.XI, 18.XII)
ZAWSZE 3-cia ŚRODA MIESIĄCA:  Czałczyn, Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, Olszówka, Józefina, Wielebnów, 

Zasłońce.

(19.VII, 16.VIII, 20.IX, 18.X, 15.XI, 20.XII)
ZAWSZE 3-ci PIĄTEK  MIESIĄCA: Dobrzeszów, Nowek, Podewsie, Snochowice, Piotrowiec.

(23.VII, 27.VIII, 24.IX, 22.X, 26.XI, 28.XII)
ZAWSZE 4-ty WTOREK MIESIĄCA:  Eustachów Mały, Jedle, Marianów Duży, Grabownica, Czartoszowy, Michala 

Góra, Marianów Mały.

(26.VII, 23.VIII, 27.IX, 25.X, 22.XI, 27.XII)
ZAWSZE 4-ty PIĄTEK MIESIĄCA: Łopuszno.

•  Odbiór pojemników KP-7 z zabudowy wielorodzinnej – na zgłoszenie Zamawiającego, jednak nie rzadziej niż raz 
w miesiącu.
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Rada Gminy w Łopusznie uchwałą Nr XXI/145/2013  z dnia 
26 kwietnia 2013 r. przyjęła: Program usuwania azbestu i 
wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łopuszno na 
lata 2012-2032” Koszt opracowania wyniósł 17  220 zł, przy 
wsparciu  Ministerstwa Gospodarki w wysokości 13 700 zł. W 
związku z powyższym Gmina Łopuszno wystąpiła do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

AZBEST – jak to wygląda u nas?
nej w Kielcach o dotacje w wysokości 85 % kosztów na utyliza-
cje. W roku 2013 planowane jest do usunięcia z terenu Gminy 
Łopuszno 118,9 ton wyrobów zawierających azbest. Odbiór 
wyrobów azbestowych z posesji będzie możliwy po uprzed-
nim złożeniu wniosku do Urzędu Gminy w Łopusznie. Wnioski 
będą dostępne u sołtysów wsi, oraz w Urzędzie Gminy w Ło-
pusznie. Wzór poniżej:

iwona Janik

Gmina Łopuszno 

WNIOSEK
o odebranie odpadów zawierających azbest

1. Wnioskodawca (właściciel nieruchomości):

…................................................................................................................................................
/imię i nazwisko/

…................................................................................................................................................
/adres/

…...............................................................................................................................................
/tel. kontaktowy/

2.Miejsce wytworzenia odpadów zawierających azbest:

…..................................................................................... nr ew. działki:..............................

…......................................................................................

3.Rodzaj odpadów (płyty faliste/płaskie lub inny odpad zawierający azbest):

…...............................................................................................................................................

4.Ilość odpadów (w szt.):..........................................................................................................

5.Źródło powstania (określić skąd odpad pochodzi – wymiana pokrycia dachowego/elewacji
 budynku):..................................................................................................................................

6.Odpady zawierające azbest są już zdemontowane : TAK □, NIE □ (zaznaczyć właściwe)

7.Oświadczam, że wszystkie dane zawarte w protokole są zgodne z prawdą.

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu/wniosku w 
celu realizacji zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133. poz.
883 z późn. Zmianami).

       …..............................................
       /data i podpis właściciela działki/
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Na Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Języ-
ku Angielskim pojawiliśmy po raz pierwszy w 2011 roku. Trzy-
krotnie z kolei stawaliśmy na podium zajmując II miejsce w 
kategorii szkół podstawowych. VII przegląd, który odbył się 
15  marca 2013 roku, przyniósł nam ogromny sukces i upra-
gnione i miejsce. 

Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach zapre-
zentowaliśmy tym razem bajkę Ali Baba i czterdziestu rozbój-
ników przygotowaną pod opieką artystyczno-pedagogiczną 
pani Małgorzaty Szymkiewicz i pani Aldony Marzec. Sceno-
grafia przeniosła widzów w bajkowy świat, zaś muzyka nadała 
odpowiedni klimat. Dzieci swoją grą, tańcem i śpiewem ocza-
rowały widownię.

Młodym aktorom i ich rodzicom przygotowującym dekora-
cję dziękujemy za niezapomniane wrażenia i emocje.

aldona marzec 

Zagraliśmy brawurowo!

Piękne dziewczęta z haremu tańczyły nie tylko dla rozbójników

Po wręczeniu upragnionych nagródW jaskini Ali Baby

W naszym województwie miesiąc maj kojarzy się z obcho-
dami dni profilaktyki. Inicjatywa ta integruje i motywuje do 
działania wiele instytucji nie tylko oświatowych, ale również 
służbę zdrowia, policję, a nawet sądownictwo i zakłady karne. 
Przedsięwzięcie to znalazło również podatny grunt w Zespole 
Szkół w Gnieździskach, gdzie już po raz piąty w dniach 13-20 
maja 2013 roku obchodziliśmy Tydzień profilaktyki i promocji 
zdrowia w tym roku pod hasłem: Radość, zdrowie, bezpieczeń-
stwo. 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 spo-
łeczności szkolnej innych form i treści promujących zdrowy i 
bezpieczny styl życia.

13 - 20 MAJA 2013 r.

„Radość, zdrowie, bezpieczeństwo” – Tydzień profilaktyki 
i promocji zdrowia w Zespole Szkół w Gnieździskach

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia rozpoczął spek-
takl profilaktyczny dla klas 0-III pt. Dobre rady wiewiórki Maj-
ki w wykonaniu aktorów Impresariatu Artystycznego  Inspi-
racja z Krakowa oraz akcja plakatowa z zakresu profilaktyki  
i promocji zdrowia, w którą zaangażowały się wszystkie orga-
nizacje szkolne. Pamiętano również o rodzicach, dla których 
przygotowano gazetkę pt.: Dekalog dobrego rodzica.

Ogromnym zainteresowaniem uczniów cieszyły się co-
dzienne, muzyczne spotkania podczas długiej prze-
rwy, tańce integracyjne,  lekcja aerobicu oraz spotkania  
z bajką profilaktyczną dla zerówkowiczów.

Uczniowie klas IV- VI SP uczestniczyli w spotkaniu z poli-
cjantem - sierż. Kamilem Mrozem, podczas którego zdoby-
li wiedzę dotyczącą bezpiecznego zachowania się w szkole, 
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przemocy i cyberprzemocy oraz  odpowiedzialności za swo-
je czyny. Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w warsztatach 
profilaktycznych- Panujemy nad sobą - prowadzonych przez 
specjalistów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Uwieńczeniem Tygodnia profilaktyki i promocji zdrowia było 
uroczyste podsumowanie, podczas którego gościliśmy wójta 
naszej gminy – p. Zdzisława Oleksiewicza, przewodniczącą 
Rady Gminy Łopuszno - p. Danutę Łukasik oraz przewodniczą-
cą Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych- p. Ilonę Pichetę. Cała społeczność szkolna 
oraz zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną 
podsumowującą działalność profilaktyczną minionego tygo-
dnia. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły zaprezentowali swo-
je umiejętności z zakresu gimnastyki. Zostały rozstrzygnięte 
również konkursy: Klasowy ogródek z nowalijkami i Śmiech to 
zdrowie.

Swoim kunsztem aktorskim ujęli nas uczniowie klasy V SP 
prezentujący się w  przedstawieniu pt.: Mucha oraz po raz ko-
lejny uczniowie gimnazjum w spektaklu profilaktycznym pt.: 
Spętani.

Talentem plastycznym wykazała się uczennica kla-
sy IV Patrycja Malaga, która wykonała piękny komiks pro-
filaktyczny pod kierunkiem p. Agnieszki Jakubowskiej  
w ramach konkursu pt. Bawię się i odpoczywam – nie biorę nar-
kotyków i dopalaczy z zakresu profilaktyki uzależnień i zajęła I 
miejsce w gminie w kategorii szkół podstawowych.

Największym uznaniem społeczności szkolnej cieszyła się 
prezentacja i konsumpcja zdrowej żywności: koktajli i sałatek 
owocowych, przepysznych wiosennych kanapek, które po-
wstały przy zaangażowaniu uczniów i ich opiekunów.

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia był esencją dzia-
łalności profilaktycznej, która realizowana jest w Zespo-
le Szkół w Gnieździskach w ciągu całego roku szkolne-
go. Jednak wszystkie te działania nie mogłyby być zre-
alizowane 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
anna Leśniak, Grażyna Palacz – opiekunowie Sk PCk

Aktywna przerwa z karaoke

Jeden z klasowych zdrowych ogródków

Maluchy z ochotą zastosowały się do rad zwierzątek...

Prelekcja pana policjanta Przerwa na sportowo z aerobikiem



Wieści Łopuszna 21Wieści Łopuszna 21

KUltURa i oświata 

W okresie od września 2011 r. do czerwca 2013 r. w Szkole 
Podstawowej w Dobrzeszowie był realizowany projekt „Edu-
kacja bez barier” finansowany z funduszy Unii Europejskiej. 
dla uczniów kl. I - III i kl. IV -VI.

Głównym celem projektu był rozwój i utrwalenie kompe-
tencji uczniów poprzez umożliwienie im uczestnictwa w za-
jęciach dydaktyczno - wyrównawczych z języka angielskiego, 
języka polskiego, matematyki, przyrody i wychowania fizycz-
nego. Ponadto wszyscy uczniowie mogli skorzystać ze wspar-
cia psychologiczno - pedagogicznego oraz pomocy logope-
dy. Uczestnicy projektu chętnie i efektywnie brali udział we 
wszystkich  zajęciach odpowiednio dostosowanych do wie-
ku i umiejętności. Otrzymane pomoce dydaktyczne ( książki, 
słowniki, plansze, tablica multimedialna, mikroskopy, przybo-

Realizacja programu „Edukacja bez barier” w SP Dobrzeszów
ry szkolne) znacznie uatrakcyjniły przyswajanie sprawności ję-
zykowych, jak również wiadomości z przedmiotów ścisłych. 
Uzupełnieniem zajęć pozalekcyjnych były wyjazdy na basen 
do Strawczyna, gdzie dzieci pod okiem nauczyciela - instruk-
tora doskonaliły techniki pływania, ćwiczenia oddechowe 
i zanurzenia. Na zakończenie projektu «Edukacja bez barier» 
zorganizowane  zostały wycieczki do Bałtowa i Pacanowa dla 
klas I -III, natomiast uczniowie klas IV-VI wzięli udział w wy-
cieczkach do Krakowa, Chorzowa i Zakopanego.

Zajęcia realizowane w ramach projektu przyczyniły się nie 
tylko do pogłębienia wiedzy z poszczególnych nauk, ale rów-
nież do wyrównania zaległości programowych uczniów, co 
wzmocniło poczucie wiary we własne możliwości.

magdalena Pasternakiewicz

8 marca w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Święta 
Kobiet. Przygotowali ją chłopcy z klas IV-VI pod kierunkiem p. 
Danuty Michalskiej. Nasi panowie zaskoczyli strojem i pomy-
słowością, bowiem w sposób bardzo humorystyczny pokaza-
li życie przeciętnego polskiego mężczyzny od średniowiecza 
do współczesności. Uczniowie przedstawili humorystyczne 
scenki, w których zaprezentowali swoje zdolności aktorskie. 

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet…
Potem  prowadzący zaprosił wszystkie kobiety i „te małe, i te 
duże” do wysłuchania krótkiego koncertu życzeń, przygoto-
wanego z okazji ich święta. Po występach artystycznych Sa-
morząd Uczniowski w imieniu całej społeczności uczniowskiej 
rozdał wszystkim Paniom przybyłym na akademię własno-
ręcznie wykonane kwiaty. Na koniec wszystkie panie zostały 
zaproszone przez panią Dyrektor na herbatkę i ciasteczka.

danuta michalska

Obchody Dnia Ziemi mają swój początek w Stanach Zjed-
noczonych. Pod koniec lat 60 narastało społeczne niezadowo-
lenie z masowej degradacji środowiska, wynikającej z rozwo-
ju gospodarczego, nie uwzględniającego ochrony środowi-
ska. Rosła świadomość zagrożeń dla naturalnego środowiska 
potęgowana kolejnymi incydentami – wyciekami ropy z tan-
kowców, zatruciami substancjami toksycznymi, smogiem. 
22 kwietna 1970 roku w Waszyngtonie zebrało się około 200 
tys. ludzi z transparentami „Każdy dzień to dzień Ziemi”, ma-
nifestując w ten sposób troskę o stan naszego globu. Milio-
ny innych demonstrowało na ulicach miast i miasteczek całe-

DZIEŃ ZIEMI W KLUBIE 4 H Z DOBRZESZOWA- 22.04.2013r.
go kraju. Liczba uczestników i ich determinacja przerosła na-
wet oczekiwania pomysłodawców pierwszego Dnia Ziemi. 
20  lat później, w 1990 roku Dzień Ziemi obchodzony był już 
w wielu krajach świata. W klubie 4 H w Dobrzeszowie, któ-
ry u podstaw swojej działalności ma edukację ekologiczną 
przez cały rok organizowane są różnego rodzaju przedsię-
wzięcia i projekty, których celem jest uświadomienie młodym 
mieszkańcom konieczności dbałości o otaczającą nas przyro-
dę, uwrażliwienie na współczesne problemy ochrony środo-
wiska, a  także zachęcanie do postaw i zachowań przyjaznych 
środowisku. Umiejętność łączenia teorii z praktyką jest roz-
wijana u uczniów między innymi podczas organizowania im-
prez ekologicznych. Z tej też okazji działający od październi-
ka 2009r. Klub 4 H w Dobrzeszowie zorganizował Ekologiczny 
Tydzień, w którym odbywały się spotkania i akcje mające na 
celu promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Jed-
ną z nich było zorganizowanie konkursu przyrodniczo – eko-
logicznego oraz przygotowanie  programu artystycznego. 
Młodzi ekolodzy wzywali do ochrony i dbałości o lasy, wodę, 
powietrze w sposób śpiewająco – recytatorski. Tydzień Ekolo-
giczny został zakończony akcją „Sprzątanie świata”, w której 
wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

opracowała: 
Bożena wróbel
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Dzień Unii Europejskiej
9 maja w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie odbył się 

uroczysty apel poświęcony Unii Europejskiej. Historia tego 
związku sięga lat 50-tych ubiegłego stulecia. Władze sze-
ściu państw postanowiły zjednoczyć swoje siły i odbudować 
wspólnie zjednoczoną Europę. Przełomowym momentem w 
tworzeniu unii było podpisanie 1992r. w Maastricht Traktatu 
o ustanowieniu Unii Europejskiej. Obecnie Unia Europejska 
składa się z 27 państw. Pomimo różnych kultur, obyczajów i 
doświadczeń żywią one to samo pragnienie życia w pokoju, 
liczenie się na światowej scenie politycznej, poprawy warun-
ków życia i pracy oraz sprawiedliwości na świecie. Apel prze-
prowadziła uczennica kl. V, która wcieliła się w postać Czerwo-
nego Kapturka. Wędrując po Europie, przybliżała nam różne 

ciekawostki o krajach Unii Europejskiej i zachęcała do wspól-
nej podróży. Uczniowie prezentując kolejne kraje, opowiadali 
o historii, zabytkach i kulturze. Potem wraz z całą społeczno-
ścią uczniowską zaśpiewali hymn Unii Europejskiej do muzy-
ki Ludwiga van Beethovena. W dalszej części uświetnili aka-
demię tańcami i piosenkami z repertuaru greckiej piosenkarki 
Eleni. Zatańczyli do melodii Zorby, kankana oraz ogniste i peł-
ne temperamentu flamenco. Podróż po Europie zakończyli w 
Polsce, tańcem narodowym- polonezem. Uwieńczeniem aka-
demii była piosenka pt. „Keine Grenzen” której treść mówi o 
pięknym i szczęśliwym świecie, widzianym okiem astronauty 
z dalekiego kosmosu.    

aldona Sobierajska 

„Kwiaty dla Mamy i Taty”
Dnia 27 maja 2013 roku o godz. 10.30 w Szkole Podstawo-

wej w Dobrzeszowie odbyła się uroczystość z okazji „Dnia 
Mamy i Taty”. Na początku pani dyrektor Alicja Kuropatwa 

powitała wszystkich przybyłych niezwykle serdecznie. Po-
gratulowała obecnemu na uroczystości wójtowi gminy 
Łopuszno panu zdzisławowi oleksiewiczowi wyróżnie-
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nia wójta roku podczas iX Plebiscytu „eUro-Gmina” 
2012/2013 województwa świętokrzyskiego oraz orderu 
„złote serca” otrzymanego z rąk wojewody świętokrzy-
skiego pani Bożentyny Pałki-koruby. Wszyscy zaproszeni 
goście, a w szczególności  rodzice mogli podziwiać swoje po-
ciechy występujące na scenie. Dzieci prezentowały  piosenki 
adekwatne do święta oraz ciekawe układy taneczne. Nie za-
brakło również pięknych wierszy skierowanych do naszych 
ukochanych rodziców. Po części artystycznej dzieci udały się 
do Rodziców z własnoręcznie wykonanymi upominkami, zaś 
Pani Dyrektor alicja kuropatwa życzyła wszystkim rodzicom,  
aby każdy ich dzień był tak szczęśliwy jak dzisiejszy. Swoje ży-
czenia złożył także obecny na naszej uroczystości  Wójt pan 
zdzisław oleksiewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy pani 
danuta Łukasik. 

P. Czupryńska-kuropatwa

Indywidualizacja procesu nauczania w Szkole 
Podstawowej w Dobrzeszowie

Projekt  „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III 
w gminie Łopuszno”  finansowany był ze środków Unii Europej-
skiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowany  był w roku 
szkolnym 2012/2013. 

W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie obejmował  on  20 
uczniów klas I-III, w podziale na 3 grupy. Uczestniczyli  oni w 
następujących formach wsparcia:
•	 Zajęcia	dla	dzieci	z	trudnościami	w	zdobywaniu	umiejętno-

ści matematycznych
•	 Zajęcia	dla	dzieci	uzdolnionych	matematycznie
•	 Zajęcia	 rozwijające	 zainteresowania	 uczniów	 szczególnie	

uzdolnionych z przyrody

Udział w projekcie realizowanym przez Gminę Łopuszno 
był bezpłatny.

Podsumowując  zrealizowany projekt z przekonaniem moż-
na stwierdzić, iż  zajęcia te korzystnie wpłynęły na pogłębia-
nie wiedzy oraz poszerzenie zainteresowań  u dzieci z po-
szczególnych dziedzin. Pomoce dydaktyczne zakupione w ra-
mach projektu  z całą pewnością uatrakcyjniły zajęcia i pomo-
gły w indywidualnym podejściu do ucznia, zaś udział dzieci 
w projekcie przyczynił się do uzyskiwania przez nich lepszych 
wyników w nauce. Zarówno dzieci jak i rodzice są zadowole-
ni  z  oferty zajęć  zaproponowanych w ramach projektu które 
bez wątpienia wpłynęły na uatrakcyjnienie oferty edukacyj-
nej placówki.

P. Czupryńska-kuropatwa

Poznajemy walory przyrodnicze i archeologiczne 
Rezerwatu Przyrody Góra Dobrzeszowska

Dn. 17.06.2013 roku uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawo-
wej w Dobrzeszowie wyruszyli sprzed budynku szkoły wraz 
z opiekunami ( P. D. Młynarska, P. A. Ciszek, P. B. Wróbel)  na 
pieszą wycieczkę  przyrodniczą do rezerwatu Góra Dobrze-
szowska, która jest również końcowym przystankiem na tra-
sie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej Snochowice – Góra Do-
brzeszowska. Przed wycieczką została uczniom przedstawio-
na prezentacja multimedialna ukazująca piękno i walory przy-
rodniczo – archeologiczne rezerwatu, których poznanie było 
celem wyprawy. Zajęcia w terenie rozpoczęły się pogadanką 
nauczyciela przyrody na temat rezerwatu przyrody w której 
zwrócono uwagę na: 

•	 ogólną	charakterystykę	rezerwatu	(położenie,	obszar,	funk-
cje)

•	 formy	ochrony	przyrody	
•	 wybrane	gatunki	flory	i	fauny	na	terenie	rezerwatu.

Góra Dobrzeszowska  to rezerwat leśny o powierzchni 
24,57 ha, utworzony w 1982 roku, położony na terenie wsi 
Dobrzeszów ( leśnictwo Dobrzeszów). Utworzono go w celu 
ochrony i zachowania fragmentu lasu o charakterze natural-
nym, obrazującym zespoły leśne dla zachodniej części Pusz-
czy Świętokrzyskiej. W drzewostanie występuje jodła pospo-
lita i buk pospolity, w wieku 70 – 120 lat, pojedyncze drzewa 
jodły, czy buka osiągają wiek około 140 lat. W bogatym runie 
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leśnym występują również rośliny chronione takie jak: waw-
rzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, konwalia majowa, przy-
laszczka pospolita, marzanka wonna. Przepływająca rzeka 
Łososina ( uznana jako Wierna Rzeka) tworzy w tym miejscu 
malowniczy przełom miedzy Górą Dobrzeszowską, a przy-
ległymi wzgórzami. W części szczytowej rezerwatu znajduje 
się prehistoryczny obiekt archeologiczny. Prawdopodobnie 
jest to sanktuarium pogańskie z pierwszego tysiąclecia naszej 
ery. Odkryto tu trzy eliptyczne wały kamienne o wysokości 
1,3 – 1,9 m, które otaczają koncentrycznie teren sakralny. za-
chował się tu kamień ofiarny, na którym składano ofiary i ka-
mień centralny, na powierzchni którego wyżłobione są dwa 
półksiężyce i piktogram słońca. Układ kamieni tworzy tzw. 
zespół geometryczno – astronomiczny, ich ułożenie wskazu-
je kierunki świata. W północno – zachodniej części Góry Do-
brzeszowskiej zalegające pokłady węgla drzewnego, o dużej 
miąższości, z palonych rytualnych ognisk. Uczniowie wykony-
wali indywidualnie i w grupach ćwiczenia w oparciu o przy-
gotowane przez opiekunów wycieczki Karty Pracy. Korzystali 
również z  klucza do oznaczania roślin, przewodnika do ozna-
czania drzew i krzewów i  przewodnika do oznaczania roślin, 
lornetki, termometrów i lup. Uczniowie mieli zadanie  udzielić 
odpowiedzi na zmieszczone ćwiczenia dokonując obserwa-
cji przyrodniczych, pomiarów i doświadczeń. Po zakończeniu 
pracy  przedstawiali  wykonane zadania i dokonywana była 
ocena nauczyciela i samoocena uczniów. Przeprowadzone za-
jęcia terenowe  miały na celu między innymi:
•	 umożliwienie	uczniom	bezpośredniego	kontaktu	z	przyro-

dą
•	 poznawanie	przyrody	poprze	samodzielne	jej	odkrywanie
•	 kształtowanie	właściwych	postaw	wobec	otaczającego	nas	

środowiska
•	 kształtowanie	 umiejętności	 samodzielnego	 myślenia	 i	 ak-

tywnego uczestnictwa w rozwiązywaniu problemów.
Bożena wróbel

Konkursy, konkursy…
Ile znacie nastolatek z burzą 

gęstych kręconych loków na 
głowie? Kilka? A ile znacie nasto-
latek, które z fascynacji ulubio-
nym zespołem zaczęło uczyć się 
języka koreańskiego? Jeśli żad-
nej, a macie ochotę poznać choć 
jedną, zapraszamy do Szko-
ły Podstawowej w Dobrzeszo-
wie.  Wśród jej uczniów znajdu-
je się niezwykle skromna i bar-
dzo lubiana dziewczyna, czego 
dowodem jest choćby to, że zo-
stała wybrana przez swoich ko-
legów na najsympatyczniejszą dziewczynę szkoły. Mowa tu-
taj o martyna wojdzie, finalistce tegorocznego X konkur-
su Humanistycznego, który jest organizowany przez Kurato-
rium Oświaty w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Już samo uczestnictwo w 

nim wiele mówi o uczniu. Jest to bowiem konkurs wymagają-
cy interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu języka polskiego, hi-
storii i plastyki. Martynka to bardzo utalentowana osoba, któ-
ra chętnie się uczy. Połączenie takich cech jest kluczem do 
sukcesu i cieszy zarówno mnie – jej opiekunkę – jak i całą spo-
łeczność szkolną uwieńczenie jej przygody z przedmiotami 
humanistycznymi.  Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć 
o mamie Martynki, pani Beacie Wojdzie, która zawsze chętnie 
mi pomagała i była niewątpliwym wsparciem dla swojej córki.

Nasza szkoła zawsze miała szczę-
ście do utalentowanych humani-
stek. Te starsze przynoszą obecnie 
chlubę innym szkołom, młodsze 
osiągają sukcesy w innych konkur-
sach. Na uwagę zasługuje z pewno-
ścią piątoklasistka klaudia nowak. 
Wiara w to, że Klaudia jest w stanie 
się wszystkiego wyuczyć, jest w jej 
kolegach i koleżankach tak głębo-

Martyna Wojda

klaudia nowak
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żanka – ola wychowaniec. Wiktor za 
interpretację wierszy Żuczek i Orzeszki 
otrzymał wyróżnienie na XXXiV ogól-
nopolskich Spotkaniach z Poezją ma-
rii konopnickiej w Przedborzu. To 
prawdziwa radość i satysfakcja dla mnie, 
że mogę pracować z tak utalentowaną 
młodzieżą.

Nasi uczniowie chętnie i z powodze-
niem biorą udział także w innych kon-
kursach. w wojewódzkim konkur-
sie plastycznym pt. „zielona energia” podopieczny pani 
danuty michalskiej – krystian Szymkiewicz zajął trzecie 
miejsce. Talent plastyczny chłopca nie powinien nikogo dzi-
wić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że pochodzi z rodziny 
o dużych zdolnościach artystycznych. Krystian jest również 
bardzo zdolnym i ambitnym uczniem, ochoczo staje w kon-
kursowe szranki. w gminnym eliminacjach ogólnopolskie-
go Turnieju wiedzy Pożarniczej „młodzież zapobiega po-
żarom” przygotowywany przez panią danutę młynarską 
zajął pierwsze miejsce, a jego koleżanka z klasy – wspo-
mniana klaudia nowak – drugie.

O wszystkich wymienionych przeze mnie uczniach na pew-
no jeszcze państwo usłyszą lub przeczytają, bo są to prawdzi-
we perełki wśród szkolnej dziatwy.

ewa Stępień
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Dawno temu ktoś mądry słusznie zauważył, że „takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Innymi sło-
wy – takich będziemy mieli społeczników, jakich dziś wycho-
wanków. Z tego punktu widzenia działalność w Samorzą-
dzie Uczniowskim jest trudna do przecenienia. W tym roku w 
Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie postanowiliśmy od po-
czątku poważnie podejść do tej kwestii. Tegoroczne wybo-
ry do władz samorządu zorganizowaliśmy we współpra-

ka, że nigdy nawet nie pytają, jaką ocenę dostała. W tym roku 
Klaudia zajęła drugie miejsce w gminnym konkursie orto-
graficznym i również drugie miejsce w gminnym konkur-
sie literackim „o złote Pióro”, uczestniczyła także w po-
wiatowym etapie konkursu Humanistycznego. Podobnie 
jak Martyna Klaudia jest przesympatyczną dziewczyną, wła-
ścicielką pięknego jamnika, który czasem odprowadza ją pod 
samą szkołę. Co najmniej równie uzdolniona jest jej młodsza 
koleżanka daria Piersiak, która wy-
grała wspomniany konkurs orto-
graficzny. o ile się nie mylę, nigdy 
wcześniej nie zdarzyło się, żeby 
pierwsze miejsce zajęła czwarto-
klasistka! daria to także zwycięż-
czyni konkursu gminnej bibliote-
ki – w ubiegłym roku wypożyczyła 
najwięcej książek, zostając tym sa-
mym Czytelnikiem roku. Już chwi-
la rozmowy z dziewczynką wystarczy, 
by stwierdzić, że ma się do czynienia z wyjątkową osobą – nie-
zwykle elokwentną, zabawną i niezmiernie przy tym wszyst-
kim skromną!

Uczniowie godnie reprezentowali nasza szkołę także pod-
czas gminnego konkursu recytatorskiego poezji Marii Konop-
nickiej. Pierwsze miejsce zajął czwartoklasista wiktor ku-
mański, a wyróżnienie otrzymała jego rok starsza kole-

Daria Piersiak

Wiktor Kumański

Samorząd Uczniowski ma głos!
cy z Centrum edukacji obywatelskiej Ceo w ramach ak-
cji Samorządy mają głos. Opis wyborów oraz zdjęcia z nich 
zostały opublikowane na udostępnionej przez CEO stronie in-
ternetowej, która była chętnie odwiedzana przez uczniów na-
szej szkoły. W Komisji Wyborczej zasiedli: Wiktor Banaśkiewicz 
jako jej przewodniczący oraz czwartoklasistki - Daria Piersiak 
i Kinga Szymańska. Kiedy komisja wyjęła z urny wyborczej 
wszystkie głosy i podliczyła je, mogliśmy podać wyniki wybo-
rów. Najwięcej głosów uzyskali: Weronika Kowalczyk, Albert 
Rowiński, Norbert Czupryński, Magda Dzwonek i Dawid Kraw-
czyk. I w takim właśnie składzie rozpoczęliśmy samorządową 
przygodę 2012/2013.

Działalność samorządu była bardzo różnorodna. Staraliśmy 
się uwrażliwić wszystkich uczniów na krzywdę zarówno zwie-
rząt, jak i ludzi. Zebraliśmy dary na rzecz schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Dyminach, które przekazaliśmy schroni-
sku za pośrednictwem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódz-
kiej. Wzięliśmy udział w zbiórce pieniędzy w ramach akcji Góra 
Grosza. Najwięcej monet przyniósł Jakub Łukasik z oddziału 
przedszkolnego. Włączyliśmy się w zbiórkę na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizowaliśmy wiele szkol-
nych konkursów, np. na najsympatyczniejszego chłopca (zwy-
ciężyli bracia Banaśkiewiczowie – drugoklasista Kacper i szó-
stoklasista Wiktor) i najsympatyczniejszą dziewczynkę (zosta-
ły nimi – Dominika Nowak i Martyna Wojda). Zabawiliśmy się 
w listonoszy podczas szkolnych walentynek i roznosiliśmy naj-
milszą pod słońcem pocztę walentynkową. Z tej okazji zorga-

Pierwsze dorosłe wybory
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nizowaliśmy w szkole różowo-czerwony dzień i wśród wszyst-
kich, którzy przyszli w czymś różowym lub czerwonym, roz-
losowaliśmy słodkie upominki. Nagrodzeni zostali także wy-
konawcy najpiękniejszych walentynek. Uczniowie klas III – VI 
mogli w Dniu Dziecka wziąć udział w wieloetapowym konkur-
sie, który sprawdzał zarówno wiedzę, jak i umiejętności. A naj-
lepsi z najlepszych w konkursie „Najlepszy uczeń w szkole i 
klasie”. Dbaliśmy o to, by poczet flagowy uświetnił wszystkie 
akademie z okazji państwowych świąt. Ważny był dla nas tak-
że stan środowiska naturalnego. Dlatego zorganizowaliśmy z 
okazji Dnia Ziemi sprzątanie najbliższej okolicy. Byliśmy obec-
ni na wszystkich szkolnych akademiach, pomagaliśmy w ich 
przygotowaniu, inicjowaliśmy organizację dyskotek, rajdów, 
wycieczek.

W ciągu tego roku nauczyliśmy się (zarówno uczniowie, jak 
i opiekun) wielu rzeczy i ta wiedza na pewno przyda nam się 
w przyszłości.

ewa Stępień
Samorząd Uczniowski
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Dnia 20 czerwca dzieci z oddziału przedszkolnego w Do-
brzeszowie pod czujnym okiem swoich opiekunów spędzały 
aktywnie czas w bawialni „Julia” w Kielcach.

Przedszkolaki były pod ogromnym wrażeniem niezliczo-
nych atrakcji, jakie oferuje bawialnia. Basen z piłeczkami, zjeż-
dżalnia, trampolina, labirynt, pojazdy dla chłopców i domek 
z kuchnią i lalkami dla dziewczynek, ponadto piłki, huśtawki, 
konsola do gier. Nie sposób to wszystko wymienić i zliczyć. 
Śmiechom i harcom nie było końca.

Dobrzeszowskie przedszkolaki w bawialni
Po udanej zabawie udaliśmy się na lody i spacerkiem zwie-

dzaliśmy miasto. Dzieci były tak zadowolone, że na pewno 
wrócą tam ponownie.

Wszyscy zdrowi i zadowoleni wrócili do domu z nadzieją na 
kolejną wycieczkę.

danuta michalska, 
katarzyna zimecka

Choć szkoła filialna w Sarbicach jest niewielka, to ma swój 
klimat i niepowtarzalną atmosferę. Tworzą ją nie tylko wspa-
niali uczniowie i nauczyciele, ale także zaangażowani rodzice. 
Jest ona miejscem nie tylko nauki, ale również miejscem spo-
tkań całych pokoleń. To na szkolnej scenie rodzą się przyszłe 
talenty, a z widowni słychać gromkie brawa. 

Mała szkoła duże sprawy 
Jedną z takich uro-

czystości jest 8 marca 
– Dzień Kobiet. To wte-
dy płyną podziękowa-
nia dla  mam, babć oraz 
pań w szkole, a więc ku 
kobietom, które mają 
ogromny wpływ na 
kształtowanie osobo-
wości każdego dziec-
ka. Jak zawsze na po-
czątku przybyłych go-
ści powitała i złożyła ży-
czenia pani kierownik 
filii agnieszka ady-
dan. Część artystyczną 
rozpoczął uczeń klasy 
III, który w imieniu mę-
skiej części społeczności szkolnej złożył wszystkim paniom 
najserdeczniejsze i najgorętsze życzenia. Na szkolnej scenie 
oprócz wierszy i piosenek nie zabrakło tańca w wykonaniu 
najmłodszych uczniów z oddziału przedszkolnego i scenki 
humorystycznej zaczerpniętej z życia małżeńskiego pt. ,,On i Dzień Kobiet - występ najmłodszych uczniów

Występ Norbiego
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ona” w wykonaniu starszych uczniów. Na zakończenie moż-
na było „zobaczyć Norbiego” w utworze ,,Kobiety  są gorące”, 
i wykonawców zespołu ,,Skaner”. Występ bardzo podobał się 
wszystkim paniom, czego dowodem były gromkie brawa oraz 
uśmiech na twarzach. Akademię przygotowała pani małgo-
rzata dudek.

A czy w szkolnym kalendarzu mogłoby zabraknąć tej uro-
czystości? Absolutnie nie! Mama i Tata to wielkie słowa, słowa 
najważniejsze dla każdego dziecka. Dlatego też 27 maja od-
była się uroczysta akademia z okazji Dnia Mamy i Taty. Po raz 
kolejny pięknie udekorowany korytarz stał się sceną na któ-
rej uczniowie klas I-III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego 
zaprezentowały program artystyczny. Wszystkie dzieci z biją-
cym sercem i wypiekami na twarzy recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki. Wielki aplauz zebrało przedstawienie uczniów: 
„Rozmowy na ławeczce...”. Rodzice byli zachwyceni występa-
mi swoich pociech. Były również życzenia i prezenty przygo-
towane przez dzieci. Do ciepłych życzeń dołączyła się także 
pani kierownik Agnieszka Adydan.

Imprezę przygotowały wychowawczynie: pani  małgorza-
ta krzysztofik i pani małgorzata najmrodzka.

Szkoła to także miejsce gdzie można pochwalić się swoją 
wiedzą i poszerzyć swoje horyzonty myślowe. Uczniowie klas 
I – III rywalizowali ze sobą w różnych konkursach plastycznych, 
literackich oraz ekologicznym. Przykładem mogą być obcho-
dy Dnia Ziemi. W tym roku rozpoczęły się od testu wiedzy. Naj-
lepsza okazała się magdalena Serafin z klasy iii, mateusz Se-
rafin z klasy ii oraz maria Bujak i maria Biała z klasy i. Film 
wyjaśniający jak należy segregować śmieci oraz jak dbać o to, 
by chronić naszą Ziemię  obejrzeli, z dużym zainteresowaniem, 
wszyscy uczniowie. Podsumowaniem tego dnia było wspólne 
sadzenie przed szkołą ozdobnego krzewu forsycji. Wiedzę eko-
logiczną można też przyswajać bawiąc się. Uczniowie byli na 
wycieczce w Kielcach na przedstawieniu krakowskiego teatru 
pt.: „Jaś i Małgosia”. Poprzez przygody i przeżycia bohaterów 
dzieci zapoznały się z tematyką obejmującą problemy ochrony 
roślin i zwierząt oraz segregację śmieci.

Dzień Mamy i Taty - czas na prezenty

Rozmowy na ławeczce - Dzień Mamy 
i Taty

W szkole można 
też świetnie się bawić. 
Atrakcjami niewątpli-
wie były wizyty kina 
i aktorów z edukacyj-
nymi przedstawienia-
mi teatralnymi. Z kolei 
z okazji Dnia Dziecka 
Rada Rodziców wspól-
nie z nauczycielami zor-
ganizowała wyjazd do 
bawialni w Kielcach. 

I niech teraz ktoś po-
wie, że szkołą jest nud-
na!

nauczyciele z Filii w 
Sarbicach

Dzień Ziemi - Sadzimy forsycję
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Corocznie redakcja Echa Dnia i Świętokrzyski Związek Pił-
ki Nożnej organizują turniej piłki nożnej dla szkół gimnazjal-
nych. W latach, w których rozgrywane są mistrzostwa Euro-
py lub świata, turniej nazywa się MiniEuro bądź Minimun-
dial. Jest to największy turniej w województwie rozgrywa-
ny na pełnowymiarowych boiskach, gdzie drużyny grają  
w składach jedenastoosobowych.

W tym roku rozgrywana była Liga Mistrzów, a nasz zespół 
występował jako Galatasaray SK. W fazie grupowej odnieśliśmy 
jedno zwycięstwo, a dwa spotkania zakończyły się remisem. 
Osiągnięte wyniki pozwoliły nam zająć drugie miejsce w grupie,  
co oznaczało awans do 1/8 finału.

wyniki:
manchester United (Gim. mniów) – Galatasaray Sk (Gim. 
Łopuszno) 1:1 (0:0)
Bramka: Wiktor Rydz
CFR Cluj (Gim. Stąporków) – SC Braga (Gim. nr 1 Skarżysko-Ka-
mienna) 0:5 (0:3)
Manchester United (Gim. Mniów) – CFR Cluj (Gim. Stąporków) 
5:0 (5:0)

Liga Mistrzów „Echa Dnia”
Galatasaray Sk (Gim. Łopuszno) – SC Braga (Gim. nr 1 
Skarżysko-kamienna) 2:0 (2:0)
Bramki: Dawid Kopeć, Patryk Sułkowski
Manchester United (Gim. Mniów) – SC Braga (Gim. nr 1 Skarży-
sko-Kamienna) 2:0 (0:0)
Galatasaray Sk (Gim. Łopuszno) – CFr Cluj (Gim. Stąpor-
ków) 2:2 (2:1)
Bramki: Wiktor Rydz 2

Tabela grupy H
Lp. Zespół (szkoła) Mecze Punkty Bramki
1. Manchester United (Gim. Mniów) 3 7 8-1
2. Galatasaray Sk (Gim. Łopuszno) 3 5 5-3

3. SC Braga (Gim. nr 1 Skarżysko-Ka-
mienna) 3 3 5-4

4. CFR Cluj (Gim. Stąporków) 3 1 2-12

W fazie pucharowej spotkaliśmy się ze zwycięzcą grupy B – 
Olympiakos SFP (Gim. Kazimierza Wielka). Przed meczem wie-
dzieliśmy, że nasz przeciwnik w swojej grupie odniósł kom-
plet zwycięstw i nie stracił przy tym żadnej bramki. Samo spo-
tkanie było bardzo wyrównane, a jedyną bramkę dającą nam 
awans do ćwierćfinału strzelił dawid kopeć.

W ¼ finału na naszej drodze po raz drugi stanął Manchester 
United (Gim. Mniów). Podobnie jak w fazie grupowej mecz 
zakończył się bezbramkowym remisem. Również w dogryw-
ce nie padła żadna bramka. O awansie jednej z drużyn decy-
dowały rzuty karne. Lepiej wykonywali je zawodnicy z Mnio-
wa, którzy zwyciężyli 5:3 i uzyskali awans do półfinału. My nie-
stety (podobnie jak na Coca-Coli) skończyliśmy rozgrywki na 
ćwierćfinale.

Gimnazjum Łopuszno reprezentowali:
Wiktor Rydz, Patryk Sułkowski, Paweł  Chruściak, Michał Ro-

wiński, Dawid Kopeć, Dawid Ambur, Przemysław Obierzyński, 
Bartłomiej Miśta, Damian Bugno, Kacper Sobczyk, Konrad Ka-
łuża, Adrian Sobczyk, Karol Nowacki, Marcin Kaczyński, Kamil 
Pawłowski, Kamil Kukulski, Rafał Piersiak, Przemysław Łapot, 
Dominik Przepióra, Kacper Fronczkowski, Marcin Palacz.

Piotr wilk

Do tegorocznej, 15 edycji turnieju zgłosiło się 2313 zespo-
łów męskich z całej Polski (w świętokrzyskim – 110). To naj-
większy turniej dla gimnazjalistów rozgrywany na boiskach 
wielkości orlika. Każdy zespół składa się z 10 zawodników. Gra 
sześciu (w tym bramkarz), pozostali – rezerwowi.

Po raz trzeci turniej Coca – Cola Cup wspiera robert Le-
wandowski. Najlepszy obecnie polski piłkarz, dwukrotnie 
brał udział w rozgrywkach, a dziś udziela wskazówek gimna-
zjalistom, którzy chcieliby pójść w jego ślady.

W tym roku nasz zespół pierwszy turniej eliminacyjny roze-
grał 9 kwietnia w Łopusznie. Pokonaliśmy drużyny ze Straw-

Coca - Cola Cup 2013
czyna 3:0 i Promnika 3:2. Na zawody nie przyjechało Gimna-
zjum z Oblęgorka. Zajmując pierwsze miejsce, uzyskaliśmy 
awans do drugiej rundy.

Drugi etap (26 kwietnia) rozegrany został w Piekoszowie. 
Oprócz gospodarzy rywalami naszego zespołu były drużyny 
z Chęcin i Kostomłotów II.

Pierwszy mecz pokazał, że przejście do kolejnej run-
dy będzie niezwykle trudne – pomimo niezłej gry - poraż-
ka 0:2 z Gimnazjum Kostomłoty II. Przed następnym spotka-
niem wiedzieliśmy, że margines błędów został wyczerpany,  
a kolejna porażka definitywnie pozbawi nas awansu.
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W drugim meczu z gospodarzami nastąpiła zmiana bram-
karza. Między słupkami stanął michał rowiński. Pierwsza po-
łowa to koncertowa gra naszego zespołu, która tym razem 
przełożyła się na wynik 3:0. Druga odsłona w naszym wykona-
niu to oczekiwanie na … końcowy wynik. Ostatecznie to spo-
tkanie zakończyło się wynikiem 3:1, co definitywnie pozbawi-
ło szans awansu zespół z Piekoszowa (jeden punkt w dwóch 
meczach).

Pokrzepieni zwycięstwem przystąpiliśmy do ostatniego 
meczu z Chęcinami. Ten pojedynek miał decydować o awan-
sie jednej z drużyn (wcześniej awans zapewniło sobie Gimna-
zjum Kostomłoty II – dwa zwycięstwa). Analizując dotychcza-
sowe rozstrzygnięcia wiedzieliśmy, że do awansu wystarcza 
nam remis. Początek meczu - 1minuta -  i bramka … dla Chę-
cin. Taki obrót sprawy nie zdeprymował naszych chłopców. 
Grali „swoje” i jeszcze w pierwszej połowie wyrównał wiktor 
rydz atomowym uderzeniem z rzutu wolnego. Na prowadze-
nie 2:1 wyszliśmy po bramce konrada kałuży. Ostatecznie 
mecz zakończył się wynikiem 3:1. Po wzorowo wyprowadzo-
nej kontrze formalności dopełnił Bartłomiej miśta. Zwycię-
stwo to dało nam awans do III rundy i jak się później okazało 
zapewniło pierwsze miejsce w grupie. 

Skład Gimnazjum Łopuszno: dawid ambur, Paweł 
Chruściak, wiktor rydz, michał rowiński, Patryk Sułkow-
ski, damian Bugno, kacper Sobczyk, konrad kałuża, Bar-
tłomiej miśta oraz kacper Stachura.

Warto podkreślić, że chłopcy mimo młodego wieku wyka-
zują dużą dojrzałość i mądrość piłkarską.

Finał wojewódzki
W dniu 18 maja 2013 roku w Kielcach rozegrano Finał Wo-

jewódzki Coca – Cola Cup 2013. Prawo gry w turnieju chłop-
ców uzyskało 16 szkół. W tym gronie znalazło się również na-
sze Gimnazjum z Łopuszna.

Zanim uzyskaliśmy awans do turnieju finałowego, 15 maja 
rozegraliśmy spotkanie barażowe z Gimnazjum Kurzelów.  
Pierwszoplanowymi postaciami byli bramkarze, którzy nie 
dali się zaskoczyć zarówno w czasie regulaminowym (2x15 
min.), jak i dogrywce (5 min.)

Awans naszej drużynie zapewniły bezbłędnie egzekwo-
wane rzuty karne przez damiana Bugno, Pawła Chruściaka 
oraz Bartłomieja miśtę.

Udział w finałach to nie tylko emocje związane z meczami, 
ale również możliwość sprawdzenia się w przeróżnych konku-
rencjach związanych z piłką nożną. Ponadto każdy zespół wy-
stępuje w strojach ufundowanych przez Coca – Colę. Jest to 
swoista nagroda – pamiątka dla wszystkich zawodników bio-
rących udział w Finale Wojewódzkim.

My trafiliśmy do grupy ze Strawczynem, Rudą i Pierzchnicą. 
Nasi chłopcy swoją postawą udowodnili, że nie przypadkiem 
znaleźli się w gronie finalistów. Pokonaliśmy w pierwszym me-
czu rówieśników ze Strawczyna 3:1. Również drugi pojedynek 
rozstrzygnęliśmy na swoją korzyść (3:1 z Rudą). W ostatnim 
meczu grupowym przegraliśmy 2:3 z Pierzchnicą. Nasza gra 
cieszyła „oko”, a osiągnięte wyniki pozwoliły na zajęcie pierw-
szego miejsca w grupie. W ten sposób uzyskaliśmy awans do 
najlepszej „ósemki” turnieju. W ćwierćfinale jednak musieli-
śmy uznać wyższość gimnazjalistów z Małogoszczy – jak się 
później okazało zwycięzcy Finału Wojewódzkiego w święto-
krzyskim.

Piotr wilk
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„Mała Piłkarska Kadra Czeka” – finał wojewódzki
W dniach 14-15.05.2013r.  w Łopusznie odbyły się Turnieje 

Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców „maŁa PiŁkarSka ka-
dra Czeka” organizowane przez Ludowe Zespoły Sporto-
we. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli I miejsca. Dało to 
obu grupom awans do rozgrywek wojewódzkich, które odby-
ły się 12 czerwca 2013r.

Do finału, który odbył się w Staszowie, awansowało 6 dru-
żyn. Trzy zespoły chłopców: SP Łopuszno, SP Kazimierza Wiel-
ka, SP Mostki i trzy zespoły dziewcząt: SP Łopuszno, SP Sta-
szów, LZS Nowy Korczyn. Drużyny grały systemem „każdy z 
każdym”  2x10 minut. Zawodnicy mieli o co walczyć, bo  staw-
ką był awans do finału ogólnopolskiego.

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej z  Łopuszna już od same-
go początku eliminacji szli jak burza! Grali pewnie i pięknie, 
zdobywając tytuł mistrza województwa i  to oni będą re-
prezentować nasze województwo w finale ogólnopol-
skim, który odbędzie się w opolu w dniach 10-13 lipca.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów.
Skład drużyny chłopców: Paweł Rogula, Wiktor Soboń, To-

masz Stolarczyk, Kamil Kałka, Piotr Karendał, Kacper Poddęb-
niak, Damian Poddębniak, Bartosz Paczkowski, Krystian Pasiń-
ski, Bartek Nyga. 

Swoją obecność na turnieju zaznaczyły również dziewczę-
ta z SP Łopuszno, zajmując iii miejsce. Za sukces należy uznać 
fakt, że nasze zawodniczki znalazły się w trójce najlepszych 
drużyn w województwie.

Skład drużyny: Paulina Kowalska, Magdalena Kałuża, 
Agnieszka Wawrzoła, Wioletta Cichoń, Magdalena Pawłow-
ska, Magda Kowalczyk, Klaudia Smolarczyk, Klaudia Łukasik, 
Natalia Karbownik, Natalia Maciejewska.

Podsumowania imprezy wraz z uroczystym zakończeniem 
dokonał burmistrz Staszowa. Licznie zgromadzona publicz-
ność miała okazję nagradzać brawami wszystkie grające ze-
społy. Drużyny biorące udział w turnieju otrzymały pamiątko-
we puchary,  piłki nożne i okolicznościowe dyplomy honoru-
jące udział w tej pięknej imprezie.

Wicemistrzowie Województwa w Mini Piłce Nożnej
W piątek 16 maja we Włoszczowie rozegrany został  Półfinał 

Wojewódzki w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawo-
wych. W zawodach uczestniczyło 6 zespołów: SP nr 2 Włosz-
czowa, SP Kluczewsko, SP Konieczno, SP Łopuszno, SP Jędrze-
jów, SP Smyków.

W rozgrywkach półfinałowych chłopcy z Łopuszna w skła-
dzie: Paweł Rogula, Wiktor Soboń, Tomasz Stolarczyk, Kamil 
Kałka, Piotr Karendał, Kacper Poddębniak, Damian Poddęb-

niak, Bartosz Paczkowski, Krystian Pasiński, Bartek Nyga byli 
lepsi od przeciwników i to oni zagrają w finale. 

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Paweł rogula.
   7 czerwca 2013 r. na „Orliku” w Łopusznie odbył się Finał 

Wojewódzki w Mini Piłce Nożnej Chłopców Szkół Podstawo-
wych. W turnieju wzięło udział 6 zespołów: SP Łopuszno, SP 
nr 1 Staszów,  SP nr 1 Skarżysko Kamienna, SP  nr 27 Kielce, SP 
Jędrzejów, SP nr 5 Ostrowiec Świętokrzyski. 
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Skład drużyny: Paweł Rogula, Wiktor Soboń, Tomasz Sto-
larczyk, Kamil Kałka, Piotr Karendał, Kacper Poddębniak, Da-
mian Poddębniak, Bartosz Paczkowski, Krystian Pasiński, Bar-
tek Nyga.

Wyżej wymienione zespoły zostały podzielona na dwie 
grupy. W grupie A wystąpiły: SP nr 1 Skarżysko Kamienna, SP  
nr 27 Kielce, SP Jędrzejów.  Natomiast grupę B utworzyły ze-
społy:  SP Łopuszno, SP nr 1 Staszów, SP nr 5 Ostrowiec Świę-
tokrzyski. 

 W/w zespoły grały w grupach systemem „każdy z każdym”. 
Mecze trwały 2x10 minut. Zwycięzcy grup przechodzili do fi-
nału, drugie miejsca grały o trzecie i czwarte lokaty. Z grupy A 
do finału awansował zespół SP nr 1 Skarżysko Kamienna. Na-
tomiast w grupie B najlepsza okazała się drużyna z Łopuszna. 
Bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek grupowych przystą-
piono do rozgrywania meczy o przysłowiowe „pudło”, czyli 
mecz o 3 miejsce oraz finał. Mecz ten  dostarczył bardzo wielu 
emocji. Dopiero w dogrywce zespół z Łopuszna uległ druży-
nie ze Skarżyska Kamiennej 2:3, zajmując II miejsce.

Najlepszym zawodnikiem Turnieju został Paweł Rogula na-
tomiast Piotr Karendał zajął II miejsce w klasyfikacji na najlep-
szego bramkarza.

Sztafetowe Biegi Rozstawne „Vena” Sport
W piątek, 10 maja 2013r. na stadionie  w Strawczynie odby-

ły się Sztafetowe Biegi Rozstawne  4x100 m i sztafeta szwedz-
ka 100,200,300,400 m. Startowali uczniowie klas IV-VI. Świe-
ciło słońce, humory dopisywały i trwała zacięta rywalizacja. 
Chęć zwycięstwa dodatkowo wzmagała wizja wyjazdu na za-
wody ogólnopolskie do Łodzi, które odbędą się    19 czerwca. 
Chłopcy w składzie: Paweł rogula, krystian Pasiński, Bar-
tek nyga,  artur Łata w sztafecie  4x100 zajęli i miejsce.  

Serdecznie gratulujemy chłopcom zwycięstwa i życzymy 
sukcesu w finale ogólnopolskim.

W tej samej konkurencji dziewczęta w składzie: Paulina Ko-
walska, Klaudia Łukasik, Klaudia Smolarczyk, Daria Szymańska 
wywalczyły miejsce VI.

W sztafecie szwedzkiej dziewczęta zajęły V miejsce. Skład 
drużyny: Agnieszka Wawrzoła, Paulina Kowalska, Wioletta Ci-
choń, Magda Kowalczyk. 
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Mało kto wie, że oprócz zwycięstw w 
piłce nożnej i lekkiej atletyce możemy 
pochwalić się zawodnikami,  którzy 
odnoszą sukcesy w badmintonie.
12.12.2012 - Świętokrzyska Liga runda II
I miejsce -Paweł Rogula
05.03.2013 -Świętokrzyska Liga runda III

Badminton coraz popularniejszy!
II miejsce -Paweł Rogula
IV miejsce- Bartosz Nyga
V miejsce-Piotr Karendał
10.04.2013- Świętokrzyska Liga runda IV
I miejsce -Paweł Rogula
II  miejsce-Piotr Karendał
III miejsce- Bartosz Nyga    

W Zespole Szkół w Gnieździskach 
w dn. 29.05.2013r. w ramach realizacji 
projektu edukacyjnego uczniowie kla-
sy III przygotowali pod kierunkiem pani 
Magdaleny Zimnej dzień Sportu. Ce-
lem imprezy było wyłonienie najbar-
dziej aktywnych i usportowionych za-
wodników  oraz drużyn spośród szkoły 
podstawowej i gimnazjum. 

Dzień Sportu
Klasa VI – i miejsce
Klasa V – ii miejsce
Klasa IV – iii miejsce 
Gimnazjum 
Klasa III b – i miejsce 
Klasa II – ii miejsce     
Klasa III a – iii miejsce
Klasa I – iV miejsce
Piłka ręczna:
Szkoła podstawowa
Klasa VI – i miejsce
Klasa IV i V – ii miejsce
Gimnazjum 
Klasa III – i miejsce 
Klasa I i II – ii miejsce

Około godziny 1200 miało miejsce 
uroczyste zakończenie dnia Sportu 
oraz rozdanie dyplomów. Impreza spor-
towa rozegrana była według zasad fair 
play i sportowego ducha walki, a za-
wodnicy wykazali się dużymi umiejęt-
nościami technicznymi i taktycznymi.

Uczniowie – uczestnicy projektu

Uczniowie z klas I-III brali udział w 
Turnieju gier i zabaw. Były to m.in. rzut 
woreczkiem do celu, drużynowe prze-
ciąganie liny, wyścig z piłką, skoki z ba-
lonem między nogami, jazda na kocy-
kach czy łączone skoki w dal z miejsca. 
We wszystkich z dziewięciu konkurencji 
można było otrzymać od 0 do 3 pkt. Naj-
lepsza okazała się klasa iii z wynikiem 

23 pkt. Na drugim 
miejscu ulokowała 
się klasa ii z 18 pkt. 
a na trzecim klasa i z 
10 pkt.

Po zakończeniu 
gier i zabaw rozpo-
częły się rozgrywki 
w piłkę ręczną dziew-
cząt  oraz halową pił-
kę nożną chłopców. 
W meczach zmagali 
się uczniowie klas IV-
-VI szkoły podstawo-
wej oraz gimnazjum. 
Piłka nożna
Szkoła podstawowa

09.05.2013  - Świętokrzyska Liga- fi-
nał zawodów drużynowych  - III miejsce

Cieszy fakt, iż zaczynamy osiągać 
sukcesy w dyscyplinach, w których do 
tej pory ich nie mieliśmy. To dobrze wró-
ży na przyszłość.

małgorzata Gwóźdź
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27 kwietnia 2013 roku już po raz szósty harcerze z Hufca 
Kielce – Powiat rywalizowali w turnieju tenisa stołowego. Or-
ganizatorami tegorocznych zawodów sportowych byli:  
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce - Po-

wiat im. E. Massalskiego,
- 3 DH ,, Wędrowcy” działająca  przy Zespole Szkół w Gnieź-

dziskach,  
- Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.

W turnieju wzięli udział reprezentanci drużyn z Nowin, Za-
gnańska, Bolmina, Łopuszna, Łącznej i Gnieździsk w następu-
jących kategoriach wiekowych: żacy kl. IV (2 żaczki i 2 żaków), 
kadeci kl. V-VI (2 kadetki i 2 kadetów), młodzicy kl. I-III gimna-
zjum (2 młodziczki i 2 młodzików)

Turniej w sportowej atmosferze rozegrany został systemem 
do dwóch przegranych. Wyniki rozłożyły się następująco:

Żaczki:
I miejsce  marta Bartkiewicz  SP Nowiny
II miejsce  Patrycja malaga   ZS Gnieździska
III miejsce martyna Giemza  ZS Gnieździska

Żacy:
I miejsce Piotr Stalmasiński  ZS Bolmin
II miejsce Tomasz marszałek   SP Bolmin
III miejsce maciej Hajduk   ZS Gnieździska

kadetki:
I miejsce weronika Banaśkiewicz  ZS Gnieździska
II miejsce natalia Jakubowska   ZS Gnieździska
III miejsce Paulina marczak   SP Nowiny

kadeci:
I miejsce radosław Grzesik  SP Nowiny
II miejsce  Jakub Bątor  SP Nowiny
III miejsce  rafał wiśniewski   SP Łączna

VI Harcerski Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego 
Gnieździska 2013

Zacięte sportowe rywalizacje

młodziczki :
I miejsce  agnieszka nyga  SG nr 1 Łopuszno
II miejsce wioletta malaga  ZS Gnieździska
III miejsce  wiktoria robak  ZS Gnieździska  

młodzicy:
I miejsce  kamil Stalmasiński  Bolmin
II miejsce  Patryk wiater   ZS Gnieździska
III miejsce  karol Smardzewski  ZS Gnieździska

w rywalizacji drużynowej:
I miejsce  ZS Gnieździska
II miejsce  ZS nowiny
III miejsce  SP Bolmin

drużynowe  3 dH „ wĘdrowCY”
pwd. magdalena zimna

monika Ciszek – walas

Puchary dla najlepszychŚwiętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego ufundował 
pamiątkowy puchar dla szkoły jako organizatora turnieju.
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22 czerwca 2013r. w Chęcinach odbyły się XIII Mistrzostwa 
Polski Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie miał swoich reprezentantów w oso-
bach: Małgorzata Gwóźdź, Katarzyna Kumańska, Wioletta Su-
pernat, Tomasz Mazur, Jarosław Gołuch, Karol Soboń, Mariusz 
Karendał – przewodniczący Rady Rodziców oraz Szymon Ja-
rzyna – przyjaciel szkoły.

Na niesamowitą atmosferę zawodów wpływało miejsce – 
pachnąca nowością hala sportowa, zaproszeni goście, uczest-
nicy, którzy zjechali z całej Polski oraz wysoki poziom gry. 
Nadmienić należy, że obok amatorów startowali  zawodnicy, 
którzy trenują w klubach sportowych. ,,Nasi” 
jednak się nie ulękli i podjęli sportowe wy-
zwanie. Świetnie radził sobie jak zwy-

Na sportowej arenie
kle Tomasz Mazur, który dotarł do ćwierćfinału i Karol Soboń 
– drugi w swojej grupie. Również Szymon Jarzyna zajął dru-
gie miejsce w grupie. A konkurencja w grach męskich była na-
prawdę duża!!! Równie mocnych przeciwników miały nasze 
pary mikstowe: Wioletta Supernat / Jarosław Gołuch oraz Ka-
tarzyna Kumańska / Mariusz Karendał. Debel damski: Małgo-
rzata Gwóźdź / Marta Mazur ograł w ,,siostrzanym” pojedyn-
ku parę: Katarzyna Kumańska /  Grażyna Bieda i zajął II miej-
sce w swojej kategorii, wyprzedzając o oczko Katarzynę Ku-
mańską i jej koleżankę (III miejsce). Wszyscy uczestnicy wrócili  

z zawodów z pamiątkowymi dyplomami iiiiiii słoiczkami ma-
jonezu fundowanymi przez jednego ze spon-

sorów tej wspaniałej sportowej imprezy. 
Feniks
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