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88 uczniów pisało egzamin w Gimnazjum Nr 2

Łopuszańscy kibice na Minimundialu 2006

Pamiątkowe zdjęcie laureatów Konkursu
Matematyczno-Przyrodniczego z Kuratorem
Oświaty (p. R. Miazga, M. Trela - z prawej)

Nie Wiadomo Co
podczas eliminacji wojewódzkich
do festiwalu harcerskiego - Kielce 2006

Jurek Owsiak w czasie rozmowy z młodzieżą
(w środku uczennica z Gnieździsk)j

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Swoje prace prezentują zwycięzcy
eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Młodzi artyści z Gimnazjum Nr 2
z opiekunem, panią Bogumiłą Kamińską

Na majówkę tylko do Dobrzeszowa

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejną Sesję Rada Gminy w Łopusznie odbyła w dniu 26
kwietnia 2006 roku.
Była to Sesja absolutoryjna. Po jednogłośnym wyborze sekretarza obrad Sesji, przyjęciu porządku obrad Sesji i przyjęciu protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy, radni wysłuchali informacji Przewodniczącego Rady Gminy o odbytych
posiedzeniach przez Komisje Rady w okresie między Sesjami oraz informacji Wójta Gminy z pracy za okres między Sesjami. Następnie radni zgłaszali interpelacje, z których większość tych dotyczyło drogownictwa. Ponieważ porządek obrad Sesji przewidywał także „Informację o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Łopuszno”, a na Sesję przybyli już zaproszeni w tym temacie goście,
to przestawiono kolejność punktów i przystąpiono do jego
omawiania. Na początek głos zabrał Przewodniczący Komisji
Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pan Zbigniew Jarząbek,
który przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z wyjazdowego posiedzenia tej Komisji oraz wnioski Komisji w sprawie remontów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych
/w ramach współfinansowania/. Następnie Kierownik ŚZDW
- Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zgórsku pan Stanisław Krześniak i Kierownik Obwodu Drogowego w Łopusznie pan Dariusz Sosiński informowali radnych o planach dotyczących remontów i modernizacji dróg wojewódzkich oraz odpowiadali
na pytania i interpelacje radnych w tym zakresie.
Kierownik Obwodu Drogowego w Strawczynku pan Bogusław Spaczyński poinformował radnych o planowanych remontach dróg powiatowych, a także odpowiadał na interpelacje i zapytania radnych dotyczące tej tematyki.
Po przerwie w obradach Sesji Wójt Gminy pan Henryk Karliński udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym, a następ-

nie przedstawił Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy i zadań gospodarczych za 2005 rok. Radni
rozpatrzyli to sprawozdanie i po dyskusji większością głosów
przyjęli uchwałę Nr XXXII/167/2006 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy w Łopusznie za 2005 rok. Za udzieleniem absolutorium
dla pana Wójta głosowało 11 radnych, a 2 radnych głosowało przeciwko.
W dalszej części obrad radni jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr XXX/166/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie
gminy na 2006 rok.
Zmiany dotyczyły:
1) W planie dochodów budżetowych;
- w dziale 758 – różne rozliczenia - zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 104.593,-zł.
i zwiększenia w dziale 756 – dochody od osób prawnych,
fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 11.569,-zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenia planu o kwotę 56.785,-zł /dotacja Pana Wojewody
Świętokrzyskiego na pomoc materialną dla uczniów/,
2) W planie wydatków budżetowych;
- w dziale 801 – oświata i wychowanie – zmniejszenia
o kwotę 93.024,-zł. planu wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników,
- w dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza –
zwiększenie o kwotę 56.785,-zł. planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów.
Obrady Sesji zakończyły „sprawy różne”.
/M.B./
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Melioracje w gminie Łopuszno w roku 2005
Obiekty zmeliorowane w naszej gminie mają ponad 40
lat. Już w 1966 r. zawiązała się Gminna Spółka Wodna, której zadaniem było bieżące utrzymywanie powiększających
się obiektów melioracyjnych.
Melioracje uporządkowały tereny zabagnione, ułatwiały eksploatację użytków rolnych, rozwój hodowli, wymianę
bydła na rasę nizinno czarno-białą.
Powierzchnia obszarów zmeliorowanych przedstawia
się następująco:
- grunty orne i użytki zielone zmeliorowane
2856 ha,
- grunty zdrenowane
1119 ha,
- rowy melioracyjne otwarte
178 km,
- rowy odpływowe dodatkowe (1995-2005 r.)
15,5 km,
- studzienki drenarskie
126 szt.
- wyloty zbieraczy
315 szt.
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Od roku 1990 Urząd Gminy zabiega o utrzymywanie
urządzeń melioracji w należytym stanie, by odbierały
gwałtowniejsze wody z roztopów i burz.
Anomalie pogodowe nękają Polskę już od 1997 r.; albo
gwałtowne deszcze, albo susze.
Klimatolodzy ostrzegają, że kaprysy pogody mogą być
jeszcze gwałtowniejsze i częstsze, co wiąże się z ociepleniem klimatu. Dlatego też należy, dbać o drożność urządzeń
melioracyjnych, rowów przydrożnych, wtedy zniszczenia
nie są takie dotkliwe. Żadne zaklęcia nie uciszą natury.
W roku 2005 w gminie przeprowadzono konserwację
36,3 km rowów otwartych na plan 15,8 km, usunięto 15
awarii sieci drenarskiej, oczyszczono 3 studzienki drenarskie, odbudowano 1 przepust w Czałczynie i 1 przepust
w Piotrowcu.

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY
W ekipach roboczych znalazło pracę 20 osób. Dziesięć
z nich zatrudnionych było przez 6 miesięcy na umowę
o pracę ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Pozostała na umowę zlecenie ze środków budżetu gminy
przez okres 3 miesięcy. Finansowanie prac wykonywanych
w 2005 r. polegało na wsparciu składek członkowskich aż
w 72% ze środków budżetu gminy.
Konserwację urządzeń melioracyjnych wykonano na następujących obiektach zmeliorowanych :
Antonielów – 5420 mb, Czałczyn – 7828 mb, Ewelinów
– 3708 mb, Fanisławice – 4385 mb, Grabownica – 5308 mb
(cały obiekt), Jasień – 1035 mb, Piotrowiec – 180 mb, Rudniki – 773 mb, Snochowice – 1923 mb, Olszówka – 3666 mb
(cały obiekt).
Niepokoi fakt, że od kilku lat Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach odpowiada, że
z powodu braku środków nie widzi możliwości pomocy
gminie Łopuszno w zakresie konserwacji głównych rzek
tj. Łososiny, Czarnego Lasku oraz zakończenia konserwacji od mostu w Rudnikach w górę rzeki Czarnej. Pomogły
natomiast częste przypomnienia pisemne o wymianę walącego się mostu drewnianego na rzece Czarnej w Ewelinowie. ŚZMiUW w Kielcach wznowił w 2006 r. projektowanie obiektu i przewiduje się wykonanie mostu w końcu

roku 2006 Przyśpieszyć jego realizację może tylko sprawne
przygotowanie odpowiednich decyzji uzgadniających.
Na koniec o bardzo ważnej sprawie.
Długość eksploatacji istniejących urządzeń melioracyjnych zależy od samych właścicieli czyli członków
Gminnej Spółki Wodnej.
1. Przede wszystkim nie należy dewastować rowów
przez pojenie krów. Stada krów winny być odgrodzone pastuchami od rowów melioracyjnych.
2. Dbać o przepusty – uzupełniać materiał na kręgach
na bieżąco i odmulać dno przepustu.
3. Płacić składki członkowskie w wysokości 16 zł.
z 1 ha zmeliorowanego gruntu.
4. Odkaszać rowy podczas sianokosów, by roślinność
nie hamowała przez cały rok przepływu wody.
Zakłada się, że w roku 2006 melioracje będą kontynuowane. Składki członkowskie Gminnej Spółki Wodnej znowu będą wsparte z budżetu gminy kwotą 55.000 zł, co stanowi 36% zebranego podatku rolnego i leśnego za rok
2005 r.
Warto pamiętać, że są to pieniądze, które wracają na
wsparcie wsi.
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
mgr inż. Zofia Serafin
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Szkolenia rolnicze w gminie Łopuszno
Wejście Polski do Unii Europejskiej wpłynęło na zmianę jakości działalności rolniczej oraz zmianę wymogów dla rolnictwa w zakresie pozyskiwania mleka, hodowli, budownictwa,
ochrony środowiska. Głównie chodzi o dopłaty bezpośrednie
do rolnictwa i korzystanie z innych programów unijnych.
W związku z powyższym Urząd Gminy w szerokim zakresie
współpracuje z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Świętokrzyską Izbą Rolniczą, Zakładem Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach, organizując szkolenia na tematy interesujące rolników naszej gminy.
Odbyły się szkolenia na następujące tematy:
- Racjonalny odchów prosiąt. Ekonomiczne aspekty chowu trzody chlewnej – listopad 2005
- Działalność agroturystyczna i pozyskiwanie funduszy unijnych programu 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej… 1418 listopada 2005. Kurs ukończyło 20 osób.
- Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza w hodowli zwierząt.
- Standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej – październik 2005 r.
- Programy rolnośrodowiskowe (poplony jare i ozime)
- Inwestycje w gospodarstwach rolnych w świetle wymogów
unijnych.
- Fundusze unijne
- Działanie 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej…
Tematykę powyższą przybliżali specjaliści Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego na szkoleniach sołectwach:
w Sarbicach, Fanisławicach, Grabownicy, Dobrzeszowie.
Izba Rolnicza zaprezentowała tematykę:
Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza – szansą na zachowanie dobrego stanu środowiska naturalnego, walorów przyrodniczych

i krajobrazowych obszarów wiejskich w dwóch terminach – 13
i 30 marca br. dla kilkudziesięciu osób.
Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się dwudniowy (20-21 marca) kurs z zakresu ochrony roślin, także
uprawy wierzby energetycznej. Podobnie było na kursie Wykwalifikowany rolnik w 2005 roku.
Rosnące zainteresowanie rolników szkoleniami bierze się
stąd, że zaświadczenia ukończenia kursów pomocne będą
w uzyskiwaniu funduszy z programów unijnych.
Niewielkie jednak było zainteresowanie czterodniowym
kursem z rolnictwa ekologicznego, pomimo że znaczenie tej
tematyki powinno rosnąć szczególnie w naszej gminie. Nie
było także chętnych na szkolenia z zakresu stosowania podatku VAT i prowadzenia rachunkowości rolniczej oraz zakładania i pielęgnacji lasów na gruntach rolnych zgodnie z zasadami hodowli i ochrony lasu. Realizację tego tematu szkoleniowego hamuje problem braku Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Uważamy, że zainteresowanie zalesieniami będzie rosło,
ponieważ środki na ten cel nadal nie są wykorzystane.
Nadszedł czas składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa i ONW. Pomocy w tym zakresie będą udzielać: pracownik i stażysta Urzędu Gminy, specjalista ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a po 20 kwietnia
pracownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z Kielc, który na miejscu będzie wnioski odbierał.
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami
mgr inż. Zofia Serafin

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
w hołdzie Janowi Pawłowi II
2 kwietnia 2006 roku o godz. 20 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
uczcili pamięć zmarłego rok temu papieża Jana Pawła II. Na
tę podniosłą chwilę przygotowali montaż słowno-muzyczny
wzbogacony prezentacją multimedialną. W pierwszej części programu ukazali dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły
oraz jego kapłańską drogę do stolicy Piotrowej. Natomiast
w drugiej przypomnieli licznie zgromadzonym parafianom
dzień 16 października 1978 roku, kiedy to kard. Percile Felici,
rozpoczynając od słów: „Habemus Papam”, obwieścił całemu
światu wybór nowego, 264 z kolei papieża – Jana Pawła II. Ponadto przybliżyli również główne nurty nauki naszego Wielkiego Rodaka, szczególnie podkreślając, że Ojciec Święty był
nieugiętym stronnikiem pokoju, miłości, wartości rodzinnych
oraz obrony życia, czego świadectwo dawał przez całe swoje
życie. Na zakończenie została odmówiona modlitwa zawierająca prośbę o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Nad przygo-
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towaniami młodzieży czuwali: nauczycielka języka polskiego,
pani Marzena Walczak, ksiądz katecheta, Tomasz Wróbel i odbywający w szkole praktyki katechetyczne diakon, Radosław
Stabrawa.
Z przygotowanego przez uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie montażu wypływało przesłanie, iż nigdy nie powinniśmy zapominać o swym człowieczeństwie, do czego zawsze
nawoływał Ojciec Święty, Jan Paweł II również w swej twórczości poetyckiej:
„Do Ciebie wołam, Człowieku, ciebie szukam – w którym
Historia ludzi może znaleźć swe Ciało.
Ku Tobie idę, i nie mówię „przybądź”
Ale po prostu „bądź”...”
nauczycielka języka polskiego, mgr Marzena Walczak
wychowawczyni Katarzyna Jarząb

Z ŻYCIA GMINY
OSP Łopuszno

Orkiestra Dęta

1926-2006

1981-2006

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy mieszkańców naszej gminy, że z inicjatywy Zarządu OSP
w Łopusznie, został powołany Społeczny Komitet Obchodów przypadającego w tym
roku 80-lecia powstania OSP w Łopusznie i 25-lecia założenia orkiestry dętej.
Celem tego komitetu było zebranie materiałów dotyczących pracy i oceny tej
organizacji pod względem roli jaką odgrywa w niesieniu pomocy ludności w zakresie
ochrony przeciwpożarowej, a także działalności kulturalno-oświatowej na przestrzeni
80-ciu lat.
Pozytywna działalność organizacji daje podstawę do odbycia podwójnej uroczystości
jubileuszowej „80-lecia działalności OSP i 25-lecia orkiestry dętej”. Głównym akcentem
tej uroczystości będzie uhonorowanie OSP przez wręczenie Jej nowego sztandaru
i przekazanie do użytku rozbudowanego budynku dla tej jednostki. Fundatorem
sztandaru może być wyłącznie miejscowe społeczeństwo.
Informując o powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie
finansowe związane z zakupem sztandaru i innymi kosztami zorganizowania tej
uroczystości. Wszystkich ofiarodawców będziemy chcieli uhonorować skromnymi
proporczykami wydanymi z okazji uroczystości, wpisem do księgi i wbiciem gwoździa
w pamiątkową tablicę.
Dobrowolne wpłaty przeznaczone na zakup sztandaru można płacić na rachunek
OSP w BS w Łopusznie, nr. konta: 96 8499 0008 0000 0824 2000 0001 lub gotówką
u skarbnika OSP w Łopusznie, pana Stanisława Maciejewskiego.
Liczymy na Państwa zrozumienie i w miarę Państwa możliwości wsparcie finansowe
planowanej uroczystości, za co z góry serdecznie dziękujemy.
Z wyrazami szacunku
Łopuszno, maj 2006

Komitet organizacyjny
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Nie ma innego dobra tak powszechnego
i tak ważnego dla nas wszystkich jak język ojczysty

(Z uchwały Senatu RP w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego)

VI Gminny Konkurs Ortograficzny

23 marca już po raz szósty Zespół Szkół w Łopusznie był gospodarzem Gminnego Konkursu Ortograficznego. Na nasze zaproszenie
jak zwykle odpowiedziały wszystkie
szkoły podstawowe i gimnazja z terenu gminy. W Konkursie uczestniczyło 68 uczniów. Po raz pierwszy
brały w nim udział dzieci z klas drugich i trzecich szkół podstawowych.
O tytuł Gminnego Mistrza Ortografii ubiegało się w tej kategorii 21
uczniów. Najliczniejszą obsadę miała
następna grupa; z klas IV-VI przybyło
29 uczestników. W trzeciej kategorii
rywalizowało 18 gimnazjalistów.
Po oficjalnym otwarciu VI Gminnego Konkursu Ortograficznego
przez dyrektora Zespołu Szkół, pana
Krzysztofa Kumańskiego uczniowie
rozeszli się do sal, aby napisać dyktanda, w których aż jeżyło się od
trudności ortograficznych. Najmłodsi zmagali się z tekstem pt. Nocna
wyprawa, starsi uczniowie łamali sobie głowy nad dyktandem pt. Popołudniowe niesnaski, które specjalnie
dla nich ułożył polonista z Kielc, pan
Janusz Kowal. Natomiast tekst o karnawałowej modzie, który napisał
pan profesor Ryszard Jarosiński, nauczyciel LO w Łopusznie, sprawił nie
lada kłopot gimnazjalistom.
Uczniowie wyszli z sal mocno
podekscytowani i co tu ukrywać,
nie wszyscy z siebie zadowoleni. Nie
pozostało nic innego, jak cierpliwie
oczekiwać na wyniki... Tymczasem
organizatorzy przygotowali dla nich
ciekawe zajęcia warsztatowe oraz
smaczny posiłek.
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Po dwóch godzinach wytężonej
pracy Gminnych Komisji Konkursowych na sali gimnastycznej nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników
i wręczenie cennych nagród książkowych. Fundusze na ten cel uzyskaliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki panu Wójtowi, Henrykowi Karlińskiemu, natomiast pan
dyrektor, Krzysztof Kumański przygotował dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach niespodzianki piękne, błyszczące puchary.
Właścicielem pierwszego z nich
został Sergiusz Staszczyk z SP
w Lasocinie (nauczyciel- p. Wioletta Bajkowska), drugie miejsce wśród
najmłodszych uczniów zajęła Karolina Szymoniak z SP w Fanisławicach (nauczyciel - p. Barbara Walas),
a trzecie Marta Głowała z SP w Łopusznie (nauczyciel - p. Katarzyna
Kumańska) i Wiktor Ptak z SP w Grabownicy (nauczyciel - p. teresa Wiśniewska). Dyktanda sprawdzała Komisja w składzie: p. Jolanta Palacz, p.
Ewa Dobrowolska, p. Teresa Mazur, p.
Mirosława Głowala.
W kolejnej kategorii, uczniów klas
IV- VI, puchar i wszystkie pozostałe
nagrody powędrowały do SP w Dobrzeszowie, gdzie języka polskiego
uczy p. Ewa Stępień. Pierwsze miejsce zajęła Magdalena Krawczyńska, a kolejne Marcelina Wojda
i Adrian Przepióra. Komisja pracowała w składzie: p. Beata Iwanek, p.
Maria Król, p. Halina Czeszek, p. Elżbieta Sękowska, p. Marianna Gawrońska.

Mistrzynią ortografii wśród gimnazjalistów okazała się Agnieszka
Krawczyńska z Gimnazjum Nr 2,
drugie miejsce zajęła Urszula Klimczak, także z Gimnazjum Nr 2. Języka polskiego obie laureatki uczy p.
Maria Zasada. Natomiast na trzecim
miejscu znalazła się Marta Przywała
z Gimnazjum Nr 1, uczennica p. Sylwii Mularczyk. Dyktanda w tej kategorii sprawdzały: p. Maria Zasada, p.
Ewa Dudek i p. Marzena Walczak.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, natomiast nauczyciele podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu, które
wręczył pan Wójt, Henryk Karliński.
Pogratulował on zwycięzcom dobrej znajomości ortografii, a organizatorom przygotowania ciekawej
imprezy.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy Konkursu, goście oraz cała społeczność szkolna obejrzała program
artystyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr
2 w Łopusznie.
Organizatorzy VI Gminnego Konkursu Ortograficznego - dyrekcja
Zespołu Szkół: p. Krzysztof Kumański i p. Elżbieta Oleksiewicz oraz nauczyciele: Beata Iwanek, Beata Jasikowska, Agnieszka Palacz, Jolanta
Palacz, Renata Polak i Maria Zasada
dziękują za udział w Konkursie i zapraszają w roku przyszłym na kolejną jego edycję.
Agnieszka Palacz, Beata Iwanek
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Uczniowie Zespołu Szkół w Łopusznie
triumfatorami eliminacji wojewódzkich
VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
Tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem „Zapobiegam
pożarom i ostrzegam przed nimi”. Wzięło w nim udział 257
szkół. W etapie gminnym spośród 2500 prac wyłoniono 491,
które uczestniczyły w eliminacjach wojewódzkich. Wśród 20
nagrodzonych znalazło się aż 6 z naszej gminy, w tym 5
z Zespołu Szkół w Łopusznie!
W grupie drugiej, uczniów w wieku 9-12 lat, pierwsze miejsce zajął Piotr Wisznarewski, a wyróżnienie w tej kategorii
otrzymał Piotr Szwarc, obaj ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie.
Wśród gimnazjalistów triumfował Przemysław Szymkiewicz z Gimnazjum Nr 2, jego szkolna koleżanka, Martyna Zasada zajęła trzecie miejsce, natomiast pracę Pauliny Hajduk
wyróżniono.
Wszyscy wymienieni uczniowie pracowali pod kierunkiem
pani Bogumiły Kamińskiej, która w poprzednich edycjach
tego konkursu odnosiła nie mniejsze sukcesy, a nawet doczekała się laureatki na szczeblu ogólnopolskim.

W grupie czwartej pierwsze miejsce znów dla naszej gminy, wywalczyła je Diana Mróz ze Szkoły Podstawowej w Snochowicach, a pracowała pod kierunkiem pani dyrektor Beaty
Zagnieńskiej.
7 kwietnia organizatorzy konkursu - Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej - zaprosili laureatów do
Urzędu Wojewódzkiego, gdzie wręczono im nagrody. A były
one jak co roku bardzo cenne. Uczniowie otrzymali aparaty
cyfrowe i odtwarzacze MP-3. Przygotowano dla nich także
pokaz udzielania pierwszej pomocy. Ale największą atrakcją
okazała się możliwość podziwiania panoramy Kielc z największego w województwie świętokrzyskim podnośnika, który
specjalnie na tę okazję zajechał pod Urząd Wojewódzki.
Życzymy naszym uczniom powodzenia w eliminacjach
ogólnopolskich!
Agnieszka Palacz

Nie Wiadomo Co – kolejne sukcesy
,,Śpiewać każdy może”, ale nie każdy potrafi to zrobić
tak, aby zdobywać laury. Harcerski zespół wokalny Nie
Wiadomo Co z Gnieździsk od początku swojego istnienia
udowadnia, że sukces leży w jego naturze, bo jego śpiew
od wielu lat jest zauważany i nagradzany na wielu przeglądach piosenki.
Wyrazem docenienia zespołu w tym roku szkolnym
były dwa występy. W grudniu harcerki z zespołu Nie Wiadomo Co zostały wyróżnione zaproszeniem na uroczystą,
bo połączoną z Wigilią, Sesję Rady Powiatu w Zagnańsku.
Uświetniły to spotkanie wiązanką kolęd i pastorałek oraz
przekazały na ręce starosty kieleckiego, p. Zbigniewa Banaśkiewicza Betlejemskie Światło Pokoju.
Z kolei 22 kwietnia tego roku zespół zaprezentował program artystyczny podczas ważnej dla braci harcerskiej uroczystości, jaką był Zjazd Chorągwi w Szczekocinach.
Wielkim sukcesem w tym roku, jak i w kilku poprzednich
latach, dla harcerskiego zespołu wokalnego Nie Wiadomo
Co zakończyły się eliminacje do XXXIII Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej ,,Kielce 2006”.
Dziewczęta już podczas VII Powiatowych Spotkań Artystycznych w Kielcach w swojej kategorii ,,wyśpiewały”

II miejsce. Jednak o ile, jak same stwierdziły po występie,
nie było to trudne na tym poziomie, to kolejny, wojewódzki
etap, prezentujący wysoki poziom artystyczny wykonawców, dowiódł, że nasz zespół ciągle zalicza się do czołówki
harcerskich wykonawców regionu.
Utwory ,,Piosenka naszych druhen” i ,,Czas na przygodę” dziewczęta zaprezentowały z takim entuzjazmem i pasją, iż sprawiły, że także i tym razem zespół zajął II miejsce,
otrzymując tym samym nominację do festiwalowego koncertu ,,Gospodarze – Gościom”.
Ta część spotkania dziecięcych i młodzieżowych zespołów jest artystycznym powitaniem gości przyjeżdżających
na tę fantastyczną lipcową imprezę do Kielc.
Druga nominacja, którą uzyskał zespół, wiąże się z możliwością reprezentowania naszego województwa na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej podczas ubiegania się
o najwyższe jego trofeum – Jodłę.
Niestety, już wiadomo, że ze względów finansowych i organizacyjnych harcerki nie będą mogły brać udział w tworzeniu tej artystycznej wizytówki Ziemi Świętokrzyskiej.
Opiekun zespołu, Aldona Marzec
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Od Konstytucji 3 Maja do Unii Europejskiej

Niezwykła lekcja patriotyzmu w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

- Dzień dobry, sąsiadeczko. Coże się to
dzisiaj w tej naszej Warszawie wyrabia?
- A wyrabia się, moja dobrodziejko, wyrabia...
Takie oto zdania wprowadziły 28
kwietnia 2006 roku uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie w czasy stanisławowskie, gdy wraz ze swymi nauczycielami zebrali się, by uroczyście
uczcić majowe rocznice. Najpierw
uczennice klasy 1 b - Aleksandra Trakul, Ilona Ciszek, Karolina Rowińska
i Katarzyna Skrobisz bardzo sugestywnie zagrały warszawskie przekupki. W nietypowy sposób, bo staropolskim językiem, przybliżyły widzom
ówczesne problemy Polski, podsumowując: „Tak to w historii, jako prawicie,
bywało. Ale inne teraz czasy: gorsze
i trudniejsze dla Polaka. Nie my grabimy, jeno nas sąsiady ograbiają. Już nas
części ziem naszych pozbawili. A my nawet bronić się nie mamy czym. Na te
nowe czasy – nowych praw potrzebujemy”. Burzliwą atmosferę sejmowych
obrad z 1791 roku przedstawili natomiast chłopcy z 1b. Na środku sali ob-

rad z laską marszałkowską w dłoni zasiadł Damian Jarząb, który uroczyście
powitał króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (Mateusz Szymkiewicz).
Po jednej stronie pod przewodnictwem Piotra Palacza zgromadziło się
stronnictwo patriotyczne (Piotr Stolarczyk, Dawid Walczyński), zaś po
drugiej z wielkim uporem i zacietrzewieniem dawnych czasów bronili: Jacek Kleszowski, Dariusz Kumański, Kamil Kwapisiński i Piotr Bartkowski. Publiczność z wielką uwagą przysłuchiwała się zażartym dyskusjom i ciętym
ripostom. Gromkie brawa otrzymał Jacek Kleszowski, który niezwykle sugestywnie wcielił się w rolę posła.
Drugą część programu przygotowała klasa 2 a. Tym razem zgromadzeni na szkolnym korytarzu gimnazjaliści znaleźli się na współczesnej lekcji
wiedzy o społeczeństwie. Mariusz Kucharczyk, grający nauczyciela, pozyskiwał od swoich uczniów (Sylwia Kowalczyk, Marta Przywała, Magdalena
Rudzińska, Piotr Zimny, K. Sochacka,
Karolina Mariańczyk, Aleksandra Maciejewska) wiedzę na temat korzyści

płynących z wstąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
Przygotowania do obchodów święta Konstytucji 3 Maja i drugiej rocznicy przystąpienia naszego kraju do UE
wspomagały panie: Bogusława Gładzik-Karpińska, Iwona Rydz, Marzena
Walczak i Katarzyna Jarząb.
– To był bardzo ciekawy apel. Myślę,
że moim młodszym kolegom udało
się odtworzyć atmosferę tamtych dni
– zauważyła uczennica trzeciej klasy. – Najbardziej zaskoczyło mnie to,
iż wiele stwierdzeń dotyczących naszych przywar narodowych, nie straciło nic na aktualności.
Obchody świąt narodowych zajmują priorytetowe miejsce w programie wychowawczym Gimnazjum Nr 1
w Łopusznie, bo, jak to słusznie ujął jeden z posłów: „Wychowanie młodych
obywatelów jest jednym i najpierwszym
widokiem rządu oświeconego. Młodzież
wolnego narodu, to jedyna podpora
i nadzieja uszczęśliwienia ojczyzny”.
Wychowawczyni klasy 1 b
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
mgr Marzena Walczak

Na majówkę tylko do Dobrzeszowa
Dla utrzymujących się głównie
z rolnictwa mieszkańców wiosek regionu świętokrzyskiego, w tym także
i Dobrzeszowa, maj jest miesiącem
prac polowych. Na wsi rytm pracy
podczas tak zwanych długich weekendów raczej nie ulega zmianie. Tymczasem warto początek maja świętować; w równej mierze powinien być to
czas odpoczynku i refleksji nad przeszłością i teraźniejszością Rzeczypospolitej. O to, by tak się stało, zatroszczyła się pani Alicja Kuropatwa, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie, która l maja już po raz
trzeci zaprosiła mieszkańców okolicznych miejscowości na uroczy-
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stość środowiskową z okazji świąt
majowych. Wśród licznie przybyłych
gości znaleźli się również m.in. Przewodniczący Rady Gminy - pan Jan
Witold Ptak, Wójt Gminy Łopuszno pan Henryk Karliński, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy - pan Czesław Kolasa, radny Gminy Łopuszno pan Jan Resiak, proboszcz parafii Dobrzeszów, ks. Stanisław Nowak.
Powitani przez panią dyrektor goście mieli okazję obejrzeć przygotowany przez uczniów ze Szkolnego
Koła Unii Europejskiej interesujący
program przybliżający struktury Unii
Europejskiej, a także zwyczaje unijnych krajów. Nie obyło się również

bez śpiewanych w kilku językach piosenek. Po atrakcyjnym w swej różnorodności występie młodych sympatyków UE rozległa się melodia Majowej
jutrzenki - tym razem uczniowie przypomnieli okoliczności uchwalenia
przed 215 laty Konstytucji 3 maja. „Patriotyczną” część programu zakończyły nastrojowe melodie zagrane przez
wychowanków naszej szkoły, będących jednocześnie uczniami Społecznej Szkoły Muzycznej w Kielcach.
Charakter majowego długiego
weekendu w równym stopniu, co
przypadające na ten czas rocznice
wydarzeń historycznych, kształtuje
możliwość spędzenia tego czasu na
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świeżym powietrzu (co cieszy szczególnie mieszkańców miast). Na brak
świeżego powietrza mieszkańcy naszej gminy narzekać nie mogą, lecz
powodów do wyjścia z domu, by
w miłej atmosferze wypocząć, spotkać się z rodziną i znajomymi, nigdy
nie za wiele. Kaprysy aury (nie pierwsze w tym roku, lecz miejmy nadzieję, że ostatnie) uniemożliwiły zorganizowanie uroczystości w plenerze.
Nie zabrakło jednak radosnego ducha
majówek. W takiej atmosferze przebiegała druga cześć imprezy. Na czas
jej trwania szkolna stołówka zamieniła się w urokliwą kawiarenkę rodem
z piosenki pani Jarockiej, a szkolne
klasy w garderoby.

Jako pierwsi zaprezentowali swój
program najmłodsi wychowankowie szkoły, wywołując powszechny
aplauz nie tylko u swoich rodziców.
Występujący po nich uczniowie przypomnieli o wadze dbania o środowisko i zasoby naturalne, dając przy
tym praktyczne wskazówki, jak pomóc przyrodzie, prowadząc zwykłe
gospodarstwo domowe. Przybyli wysłuchali również nagrodzonych na
gminnych konkursach recytatorskich
interpretacji znanych wierszy. Dziewczęta biorące udział w zajęciach koła
tanecznego zaprezentowały ciekawy układ taneczny. Różne oblicza
szkoły ukazali obdarzeni niepospolitym talentem komicznym chłopcy ze

szkolnego kabaretu. Występy uświetnił śpiew obdarzonych wspaniałymi
głosami i doskonałym wyczuciem
rytmu dziewcząt, w których repertuarze obok piosenek młodzieżowych
znalazły się także popularne utwory
sprzed wielu lat, zawsze chętnie słuchane.
Przygotowana z takim oddaniem
uroczystość nie mogła się nie podobać. Sukces ma wielu ojców i w tym
przypadku to prawda. Bez wspólnego wysiłku pani dyrektor, nauczycieli,
uczniów, rodziców nie byłby on możliwy. Tak owocnej współpracy wypada
tylko życzyć wszystkim lokalnym społecznościom.
Ewa Stępień
nauczyciel SP Dobrzeszów

Egzaminacyjna gorączka
w szkołach podstawowych i gimnazjach
4 kwietnia 166 szóstoklasistów ze szkół podstawowych
naszej gminy, podobnie jak tysiące ich rówieśników w całej
Polsce, pisało sprawdzian. Najwięcej, 56 uczniów w Szkole
Podstawowej w Łopusznie i w Gnieździskach - 27. Wynik
sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie do gimnazjum
i na stopnie ze szkolnych przedmiotów, ale uczeń musi do
niego przystąpić, aby stać się gimnazjalistą.
Szóstoklasiści pisali test pt. Pszczoły i miody, który sprawdzał ich umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Na rozwiązanie różnych zadań z języka polskiego, matematyki, przyrody i historii szóstoklasiści mieli 60 minut.
Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwała
Szkolna Komisja Egzaminacyjna, w której oprócz nauczycieli z macierzystej szkoły zasiadał także nauczyciel z innej
placówki. Organ prowadzący mógł także przysłać na egzamin swojego obserwatora. Uczniowie nie podpisywali prac
imieniem i nazwiskiem, ale wpisywali nadany im wcześniej
kod, natomiast komisja umieszczała na pracach dzieci nalepki z kodem szkoły. Prace uczniów sprawdzają specjalnie
w tym celu przeszkoleni egzaminatorzy.
Podobna organizacja obowiązuje przy przeprowadzaniu egzaminów gimnazjalnych, które odbyły się pod koniec
kwietnia. W naszej gminie przystąpiło do nich 196 uczniów

klas trzecich. W gimnazjum Nr 1- 58, w Gimnazjum Nr 2 88, a w Gimnazjum w Gnieździskach 50 uczniów.
26 kwietnia gimnazjaliści pisali część humanistyczną.
Test, którego motywem przewodnim był śmiech, w opinii
uczniów nie należał do trudnych, ale czy gimnazjalistom
będzie do śmiechu okaże się, gdy poznają jego wyniki. Poloniści raczej zgodnie twierdzili, że temat rozprawki, w której na podstawie literatury i filmu należało uzasadnić, że
śmiech niekiedy może być nauką, nie był łatwy.
Następnego dnia następna dawka emocji. Zmagania
z częścią matematyczno-przyrodniczą. Na rozwiązanie
34 zadań 120 minut. Gimnazjaliści między innymi musieli
wskazać odpowiednie proporcje piasku, wapna i cementu do wykonania zaprawy murarskiej, podpowiedzieć Kowalskim, jak ustawić antenę satelitarną i obliczyć objętość
beczki.
Uczniowie wychodzili z sal mocno spoceni, jedni zadowoleni, inni pełni niepewności. Jak napisali, okaże się pod
koniec roku szkolnego, gdy z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przyślą wyniki do szkół. Mają one dla uczniów
ogromne znaczenie, gdyż liczba uzyskanych na egzaminie
punktów może zadecydować, czy absolwent gimnazjum
dostanie się do wymarzonego liceum.
Agnieszka Palacz
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Laureat z Gnieździsk
Jeszcze w ubiegłym roku zastanawialiśmy się wspólnie
w gronie nauczycielskim, czy uda nam się powtórzyć ubiegłoroczny sukces naszego ucznia Rafała Krawczyńskiego,
który został finalistą Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego.
Miło nam poinformować czytelników Wieści, że nasz
uczeń Michał Trela, przygotowywany przez panie: Grażynę Palacz i Renatę Miazgę, został laureatem tegorocznego Konkursu.
Formuła eliminacji wojewódzkich tegorocznego Konkursu została zmieniona. Zrezygnowano z bardzo kontrowersyjnej części, polegającej na prezentacji przygotowanej
przez ucznia pracy na wybrany temat. Tym razem uczniowie pisali tylko test.
Eliminacje wojewódzkie Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych

odbyły się 18 marca 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 33
w Kielcach.
Michał zajął zaszczytne trzecie miejsce, uzyskując 35 na
40 pkt, czyli wynik niższy tylko o 2 pkt od zwycięzcy.
Podsumowanie Konkursu miało miejsce 19 kwietnia
w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Dyplomy wręczał i gratulował sukcesu laureatom Świętokrzyski Kurator
Oświaty p. Janusz Skibiński.
Dodatkową nagrodą dla Michała jest zwolnienie z pisania sprawdzianu zewnętrznego po szóstej klasie szkoły podstawowej, co jest równoznaczne z uzyskaniem ze
sprawdzianu najwyższego wyniku oraz uzyskanie celujących końcowych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów:
matematyka i przyroda. Gratulujemy!
Dyrektor szkoły, Zbigniew Iwanek

Młodzież zapobiega pożarom
Pod takim hasłem odbywa się tegoroczny Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej. Eliminacje gminne Turnieju
miały miejsce 22 marca 2006 roku w Zespole Szkół w Łopusznie. Zorganizował je Zarząd Gminny OSP w Łopusznie
przy współudziale dyrekcji Zespołu Szkół. Zarząd Gminny
ufundował także dyplomy i nagrody dla zwycięzców.
Konkurs przeprowadzono w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. W jury Turnieju zasiedli mł. kapitan Łukasz Bębenek i mł. kapitan Grzegorz Mróz, którzy na co dzień pracują w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach. Oficerowie oceniali, jak uczestnicy konkursu
rozwiązali testy ze znajomości zagadnień pożarniczych.
W pierwszej grupie wiekowej zwyciężył Dominik Walczyński, drugie miejsce zajął Wojciech Gałęzowski,
a trzecie Przemysław Kmiecik. Wszyscy laureaci ze Szko-

ły Podstawowej w Łopusznie, przygotowywani przez pana
Stanisława Piwowarczyka.
Wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Marek Podgórski (Gimnazjum Nr 1), a za nim uplasowali się: Kamil
Rowiński (Gimnazjum Nr 2) i Krzysztof Odziemek (Gimnazjum Nr 1). Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Michał Kozieł, a drugie Cezary Rydz, obaj z LO w Łopusznie. Zawodnicy z Gimnazjum
Nr 1 i z LO przygotowywali się do konkursu pod kierunkiem pana Cezariusza Najmrodzkiego, natomiast opiekunem uczniów z Gimnazjum Nr 2 był pan Marek Zimny.
Zainteresowanie konkursem pokazało, że nie tylko mali
chłopcy marzą o zawodzie strażaka, ale ci więksi także. Podoba im się zresztą nie tylko strażacka profesja, ale również
strażacki mundur i szacunek, jakim cieszą się ludzie wykonujący ten trudny i odpowiedzialny zawód.
Agnieszka Palacz

...Niech nikt nie mówi Wam, że musicie grać…

Jurek Owsiak, Kielce, 29.03.2006 r.

- A teraz ustawimy się do rodzinnego zdjęcia. Zapraszam do siebie Gnieździska. Chodźcie tu kochani...
Gnieździska śmiało... Tymi słowami Jurek Owsiak zaprosił
grupę naszych wolontariuszy do pamiątkowej fotki.
Na spotkanie w dniu 29 marca 2006 r. z organizatorem
największej w Polsce zimowej imprezy charytatywnej, dostaliśmy zaszczytne zaproszenie w podziękowaniu za wspaniałe granie od naszego patrona medialnego – Redakcji Słowa Ludu.
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Sam Jurek Owsiak na ręce naszych licznie wtedy zgromadzonych przedstawicieli przekazał opatrzony autografem dyplom z podziękowaniem za XIV Finał.
-... Rozkręciliście gigantyczną zadymę w środku zimy.
Dzięki Wam będzie czym ratować dzieciaki poszkodowane w wypadkach... - usłyszeliśmy jeszcze wśród braw rozlegających się na sali.
Aldona Marzec

Z ŻYCIA GMINY

Pierwsze biuro poselskie w naszej gminie
W naszej gminie po raz pierwszy w jej historii zostało utworzone biuro poselskie. W dniu 30.04.2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie Biura Poselskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Milcarza. Mieści się ono w budynku
Internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie przy ul. Koneckiej 1.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz powiatu kieleckiego w osobach: Przewodniczącego Rady – Tomasza Lato,
członka Zarządu Powiatu – Ryszarda Barwinka oraz Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg – Jerzego Komorniczaka. Naszą
gminę reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy – Jan Witold Ptak oraz Wójt – Henryk Karliński. Przybyli przedstawiciele
mieszkańców – Radni Rady Gminy, sołtysi, przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych oraz wielu mieszkańców.
Poseł Henryk Milcarz w swoim wystąpieniu podziękował
wszystkim za przybycie, powiedział, że otrzymany przez niego
mandat zaufania społecznego jest
zobowiązaniem do rzetelnej pracy
przy rozwiązywaniu problemów
wszystkich obywateli i instytucji.
Poinformował o możliwości całkowicie bezpłatnych porad prawnych
z zakresu prawa karnego i cywilnego organizowanych w jego biurze
poselskim w Kielcach przy ulicy
Starodomaszowskiej 30/54. Podziękował za pomoc w remoncie i umeblowaniu biura lokalnym firmom.
Biuro jest otwarte dla wszystkich mieszkańców oraz organizacji. Będą w nim dyżurować asystenci społeczni oraz zostanie zatrudniona osoba z terenu naszej gminy.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca ,,Wierna Rzeka”
Po uroczystym otwarciu biura Poseł Henryk Milcarz złożył
wieniec pod tablicą upamiętniającą bojowników ruchu oporu
oraz zapalił znicz.
Numery telefonów oraz inne szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania biura zamieszczane są na bieżąco na
oficjalnej stronie internetowej pod adresem:
www.henryk.milcarz.prv.pl

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Henryk Milcarz
Urodzony 21 lipca 1950 roku w Zagnańsku. Żonaty, żona Jadwiga, dwójka dzieci: Arkadiusz - mgr inż. automatyki i informatyki, Aleksandra - uczennica liceum ogólnokształcącego
w Kielcach oraz średniej szkoły muzycznej.
Wykształcenie:
Wyższe ekonomiczne – absolwent Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie.
Zawodowo - Prezes, Naczelny Dyrektor Wodociągów Kieleckich.
Długoletni działacz społeczny:
Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach od 1998 do 2005
roku.
Działacz społeczny i sportowy powiatu kieleckiego.
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zagnańsku.
Prezes Klubu Sportowego „Lubrzanka” w Kajetanowie.
Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Rady Rodziców w VI LO
w Kielcach w latach 1992-1996.
Przewodniczący Rady Rodziców
w Szkole Podstawowej w Kajetanowie.
Przewodniczący Rady Rodziców
w średnich szkołach muzycznych
w Kielcach.
Obecnie Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Henryk
Milcarz pełni ten mandat społecznie, to znaczy nie pobiera
diety poselskiej.
Odznaczenia:
Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Krzyż Zasługi 1998,
odznaka „Za zasługi dla Kielecczyzny”, odznaka „Za zasługi
dla Pożarnictwa”.
Robert Ciesielski

SPORT

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w indywidualnych biegach przełajowych
11.04 2006r. już po raz kolejny w Skarżysku – Kamiennej
odbyły się indywidualne biegi przełajowe. Zawody te cieszą
się ogromną popularnością. Każda grupa biegowa skupia na
starcie około 100 zawodników. Naszą gminę reprezentowali

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie. W tej dyscyplinie trzecie miejsce zajęła Olga Jedlińska, jako siódma do
mety dobiegła Justyna Kozak.
Małgorzata Gwóźdź
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Piłkarze Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie na Minimundialu 2006
Żółto-niebiesko-czerwono zrobiło się w sektorze B, kiedy
5 maja 2006 roku uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie zasiedli na trybunach nowo otwartego stadionu przy ulicy Ściegiennego w Kielcach, tworząc w ten sposób flagę Ekwadoru.
Po chwili rozentuzjowana grupa kibiców zaczęła skandować:
- Ekwador gola!
- ŁOPUSZNO! ŁOPUSZNO! ŁOPUSZNO!
Niejednokrotnie jeszcze łopuszańscy kibice zaznaczali
swoją obecność podczas otwarcia finałowej fazy Minimundialu 2006. W ramach eliminacji do piłkarskiego turnieju organizowanego przez „Echo Dnia” i Świętokrzyski Związek Piłki
Nożnej mecze rozgrywało 80 zespołów gimnazjalistów z całego województwa. Nasi młodzi piłkarze znaleźli się w gronie
najlepszych 32 drużyn. Piątkową imprezę rozpoczął uroczysty
przemarsz wszystkich reprezentacji wokół płyty boiska. Młodych sportowców oraz towarzyszących im kibiców powitali
członkowie redakcji „Echa Dnia” oraz przedstawiciele władz
z prezydentem miasta Kielc, Wojciechem Lubawskim na czele.
Gościem specjalnym był konsul generalny Niemiec, Thomas
Glazer. Zarówno organizatorom, jak i uczestnikom tego wydarzenia udało się stworzyć niepowtarzalną atmosferę, w której
dominował duch sportowej rywalizacji.
Podczas rozgrywanego meczu uczniowie Gimnazjum Nr
1 w Łopusznie występujący w barwach Ekwadoru, zmierzyli
się z podopiecznymi PZPN Ostrowiec, grającymi jako Polska.
W ramach Minimundialu 2006 nasi zawodnicy stoczą jeszcze pojedynki z Niemcami (Gimnazjum św. Jadwigi Królowej
w Kielcach) i Kostaryką (Gimnazjum w Ćmińsku). Do zawodów
chłopcy przygotowywali się pod okiem swojego nauczyciela
wychowania fizycznego, Karola Sobonia. Należy również zaznaczyć, że udział w turnieju nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania dyrektora szkoły, Leszka Piotrowskiego.
Nasi gimnazjaliści wystąpili w pięknych strojach sportowych
dzięki sponsorowi – panu Krzysztofowi Soboniowi, wła-

ścicielowi Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Soboń”
w Łopusznie przy ul. Zakładowej.
W skład drużyny weszli: Karol Petrus (bramkarz nr 1), Konrad Kubicki (obrońca), Kamil Palacz (obrońca), Grzegorz
Palacz (rozgrywający), Mateusz Kotwica (rogrywający), Łukasz Niebudek (napastnik), Mateusz Baran (pomocnik), Paweł Baran (obrońca), Igor Czupryński (pomocnik), Michał
Palacz (obrońca), Damian Urbańczyk (pomocnik) oraz rezerwowi: Sebastian Zimny, Adrian Zakrzewski, Radosław
Sujka, Michał Sosiński, Kamil Ptak, Wiktor Gawęda, Damian Jarząb.
Mimo iż wynik pierwszego meczu był dla nas niekorzystny, cała szkoła ze wszystkich sił dopingowała jedenastkę z Łopuszna. Niezwykły moment nastąpił wówczas, gdy z pomocą
przyszli nam gimnazjaliści z Morawicy wraz z uczniami Gimnazjum nr 16 w Kielcach. Zjednoczeni kibice stworzyli niezwykłe widowisko. Takiego wsparcia na pewno nie powstydziliby
się nawet piłkarze Korony, którzy również obserwowali z trybun zmagania młodzików. Ogromne zaangażowanie kibiców
z Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie dostrzegła również komisja,
przyznająca punkty za najlepszy doping. W jej skład wchodzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach. Doping uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie spodobał się również redaktorom
„Echa Dnia”, o czym świadczą liczne fotografie naszej drużyny
i jej sympatyków, zamieszczone na łamach gazety.
Znakomite zaprezentowanie się naszego gimnazjum podczas Minimundialu 2006 to efekt pracy całej szkoły – piłkarzy,
trenera, kibicujących uczniów i nauczycieli oraz czuwającego
nad wszystkim dyrektora. Dlatego bez względu na końcowy
wynik zmagań już jesteśmy zwycięzcami.
nauczyciel języka polskiego, mgr Marzena Walczak
nauczyciel wychowania fizycznego, mgr Karol Soboń

Wicemistrzynie Województwa
w Drużynowych Biegach Przełajowych
20 kwietnia 2006r na trasach przełajowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Końskich rozegrane zostały Drużynowe Biegi
Przełajowe. W zawodach wystartowała drużyna dziewcząt
i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie oraz drużyna chłopców z Gimnazjum Nr 2. Wspaniale zaprezentowały
się zawodniczki ze Szkoły Podstawowej zajmując II miejsce.

Oto nasze wicemistrzynie: Olga Jedlińska, Justyna Kozak, Anita Jedlińska, Izabela Urbańczyk, Angelika Kaleta, Nina Kaleta.
W końcowej klasyfikacji okazało się, że przegrały tylko jednym punktem z zawodniczkami ze Starachowic.
Nagrodą za ich wysiłek był piękny puchar, medale i dyplom.
Małgorzata Gwóźdź

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno
Redaktor naczelny: Roman Jarząbek. Redakcja: Barbara Pawelczyk, Marian Bednarski, Jacek Palacz, Witold Szproch, Agnieszka Palacz.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Wiktor Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie na Minimundialu 2006

Uczniowie SP w Łopusznie i nauczyciele
ze Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej
tuż przed rozdaniem testów

Wicemistrzynie Województwa w Drużynowych
Biegach Przełajowych z trenerką

Najmłodsi uczestnicy
VI Gminnego Konkursu Ortograficznego

29 uczniów pisało dyktando
w kategorii klas IV – VI szkół podstawowych

Uczniowie gimnazjów
ubiegający się o tytuł Mistrza Ortografii

Wójt wręcza podziękowania nauczycielkom
przygotowującym uczniów do Konkursu

Otwarcie Biura Poselskiego
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Henryka Milcarza

