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Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru
napełni Państwa serca radością i głębokim pokojem. 

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia 
upłynie wśród życzliwych i kochających serc, 

a Nowy Rok obficie darzy pomyślnością i szczęściem.
Irena Marcisz – Wójt Gminy Łopuszno

Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Rady Gminy



z działalności Rady gminy i URzędU gminy
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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
1 grudnia 2014 roku odbyła się i/2014 Sesja rady Gmi-

ny w Łopusznie.
Obrady Sesji otworzył radny Józef Kozioł. Zgodnie z art. 20 

ustawy o samorządzie gminnym pierwszą Sesję nowej Rady 
Gminy otwiera radny Senior, czyli najstarszy wiekiem rad-
ny i prowadzi obrady Sesji do czasu wyboru Przewodniczą-
cego Rady Gminy. Radny Senior p. Józef Kozioł po powita-
niu wszystkich obecnych na sali poprosił Przewodniczącego 

niebawem minie pierwszy miesiąc Pani pracy na stano-
wisku wójta. Czy zapoznała się już Pani ze sprawami gminy?

Poznałam kadrę, zaznajomiłam się z ustawowymi obowiąz-
kami wójta, dokumentację wciąż wertuję…, natomiast po-
trzeby mieszkańców znam doskonale. Po pierwsze dlatego, że 
jestem mieszkanką tej gminy, po drugie – w czasie kampanii 
wyborczej prowadziłam konsultacje społeczne, rzeczowo roz-
mawiałam z kandydatami na radnych, sołtysami, mieszkańca-
mi poszczególnych wsi. Doskonale wiem, czego mieszkańcy 
oczekują od samorządu gminnego i podległych mu instytucji. 
Wiem, co trzeba zmienić i do czego dążyć. Jako wójt mam am-
bitne i sprecyzowane plany, określone cele, które już zaczę-
łam realizować.

Spotkała się Pani z pracownikami urzędu gminy. 
Co urzędnicy usłyszeli od Pani?

To, co ciągle powtarzam, czyli niezmienną prawdę, że obo-
wiązkiem urzędnika jest służyć społeczeństwu. Znam kompe-
tencje urzędników, wierzę w ich możliwości. Stawiam przed 
nimi nowe zadania i mam nadzieję, że im sprostają. Niektórzy 
pracownicy będą musieli przyjąć nowe obowiązki. Nastąpią 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym urzędu.

duże tu tempo pracy… spotkania i wyjazdy służbowe, 
rozmowy z interesantami, telefony, wiele spraw w jed-
nym czasie. Jest Pani w swoim żywiole?

Oczywiście! Nie znoszę bezczynności i jałowego życia. Ko-
cham pracę z ludźmi, a świadomość, że mogę im pomóc czy 
pozytywnie wpłynąć na ich życie, daje mi ogromną satysfak-
cję. Żyję z ludźmi i dla ludzi. Chcę być blisko nich i autentycz-
nie angażować się w ich sprawy. Poza tym, praca w zawrotnym 
tempie to dla mnie nic nowego. Zapewniam, że dam radę.

Czy w finansach unijnych upatruje Pani szansę dla gminy?
Jak najbardziej. Pozyskiwanie środków z UE to dla mnie jed-

no z priorytetowych działań. Obciążony kredytami budżet ja-
sno określa możliwości finansowe gminy, więc tym bardziej 
należy się starać o środki zewnętrzne na realizację zaplano-
wanych inwestycji. Zgodnie z założeniami utworzony zosta-
nie referat do spraw pozyskiwania funduszy z Unii Europej-
skiej dla gminy Łopuszno. 

„Kocham pracę z ludźmi…” - 
wywiad z nowo wybranym wójtem Gminy Łopuszno, 

Panią Ireną Marcisz
kim, według Pani, po-

winien być wójt przede 
wszystkim. ekonomistą, 
społecznikiem, menedże-
rem…?

Przede wszystkim powi-
nien być człowiekiem, oso-
bą kierującą się ideą huma-
nizmu. Oczywiście musi po-
siadać ogólną wiedzę, zdol-
ność empatii, umiejętność 
słuchania i komunikowania 
się oraz liczne zalety i zdol-
ności. Nie sądźmy jednak, że 
wójt wszystko wie, wszyst-
ko umie i na wszystkim się zna. Nikt nie jest ekspertem we 
wszystkich dziedzinach. Wójt nie pracuje sam. Ma wykwalifi-
kowanych i doświadczonych pracowników, zastępców, dorad-
ców, asystentów. Jeśli personel jest odpowiedzialny, gotowy 
do wytężonej pracy i lojalny, nie ma miejsca na popełnienie 
błędu czy zaniechanie.

Warto dodać, że posiadam umiejętności menedżerskie, 
jako prezes i członek Stowarzyszenia „Geniusz” zajmuję się 
pracą społeczną.

dziękuję za rozmowę
dorota Pruska

Szanowni mieszkańcy gminy Łopuszno!
Składam serdeczne podziękowanie wyborcom, któ-

rzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos 
w wyborach samorządowych na wójta gminy Łopuszno.

zapewniam, że będę służyć Państwu swoją pracą, wie-
dzą i doświadczeniem.

z poważaniem 
irena marcisz

Gminnej Komisji Wyborczej Pana Wiesława Krzesimowskiego 
o wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wybo-
rze oraz o wręczenie nowo wybranemu wójtowi zaświadcze-
nia o wyborze. Pan wiesław krzesimowski pogratulował 
radnym oraz Pani wójt wygranej w wyborach. Poinformo-
wał, iż Pani irena Stanisława marcisz zwyciężyła w pierw-
szej turze.
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Pani Irena Marcisz odbiera z rąk przewodniczącego Gminnej 
Komisji Wyborczej zaświadczenie o wyborze na Wójta

„obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że 
dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd spra-
wować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”. Na-
stępnie Pani Wójt wygłosiła exposé.

Goście zaproszeni oraz mieszkańcy gminy obecni na Sesji 
wręczyli kwiaty oraz złożyli życzenia Pani Wójt. 

Na zakończenie głos zabrali: Poseł na Sejm RP p. marek 
Gos oraz Starosta Kielecki p. michał Godowski. 

10 grudnia 2014 roku odbyła się ii/2014 Sesja rady 
Gminy w Łopusznie. 

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 
radnych prawomocności obrad Sesji Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Zdzisława Zimna odczytała proponowany porzą-
dek obrad Sesji wraz z proponowanymi zmianami i poprosiła 
o jego przyjęcie. Radni większością głosów przyjęli porządek 
obrad Sesji do realizacji, po czym jednogłośnie wybrali na se-
kretarza obrad Sesji radnego p. Jerzego Adamca.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
- Nr II/3/2014 Nr II/3/2014 w sprawie zmiany wieloletniej pro-

gnozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2014-2022. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr II/4/2014 sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2014 
roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyni-
ku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr II/5/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 
14 radnych, 1 radny głosował przeciw. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów.

- Nr II/6/2014 w sprawie powołania Komisji Finansów, Handlu 
i Usług Rady Gminy w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały gło-
sowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu. W wy-
niku głosowania uchwała została podjęta większością głosów,

- Nr II/7/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Kultury Fizycznej Rady Gminy w Łopusznie. Za przyję-
ciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr II/8/2014 w sprawie powołania Komisji Budownictwa, 
Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa 
i  Porządku Publicznego Rady Gminy w Łopusznie. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głosowa-
nia uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr II/9/2014 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Le-
śnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Łopusznie. Za 
przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. W wyniku głoso-
wania uchwała została podjęta jednogłośnie.

- Nr II/10/2014 w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Gminy w Łopusznie. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. W wyniku 
głosowania uchwała została podjęta większością głosów.

- Nr II/11/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gmi-
ny. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzy-
mał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została 
podjęta większością głosów.

Radny Senior poprosił wszystkich o powstanie, a radnych 
poprosił o złożenie ślubowania. radny Senior odczytał rotę 
ślubowania: „wierny konstytucji i prawu rzeczypospoli-
tej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego spra-
wować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie do-
bro mojej gminy i jej mieszkańców”. najmłodszy z radnych 
Pan marcin wychowaniec kolejno wyczytywał radnych z li-
sty, a  radni mówili: „Ślubuje”, część radnych dodała słowa: 
„tak mi dopomóż Bóg”. 

Po złożeniu ślubowania Radny Senior na podstawie listy 
obecności stwierdził, że obrady Sesji są prawomocne, gdyż 
w Sesji uczestniczy 15 radnych i w związku z tym mogą być 
podejmowane prawomocne uchwały. Następnie przyjęto po-
rządek obrad do realizacji.

Rada, w głosowaniu tajnym, dokonała wyboru ze swoje-
go składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 
Gminy w Łopusznie.  Przewodniczącym rady Gminy zosta-
ła wybrana Pani zdzisława mirosława zimna. wiceprze-
wodniczącymi zostali wybrani: Jerzy adamiec oraz Sła-
womir marek kramarczuk. 

Następnie Pan Zdzisław Oleksiewicz poinformował, w ja-
kim stanie są finanse gminy, a Pani Barbara Kluk przekazała 
radnym pisemną informację: „Stan finansów Gminy Łopuszno 
na dzień 28.11.2014 roku”.

Pani irena marcisz złożyła wobec rady Gminy ślubowa-
nie o następującej treści: 

Radni oraz goście przybyli na pierwszą sesję nowej kadencji Rady 
Gminy
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Zdzisława Zimna przyjmuje gratulacje po wyborze na funkcję 
Przewodniczącego Rady Gminy Nowo wybrana Wójt Gminy wygłasza swoje expose

Podczas Sesji Wójt Gminy Łopuszno poinformowała, iż 
stworzy „Fundusz stypendialny Pani ireny marcisz”. z każ-
dej pensji będzie przekazywała na ten cel 1000 zł. Sty-
pendium będzie przeznaczone dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Zgromadzone fundusze (przez rok na stypen-
dium przekazane zostanie 12 000,00 zł) według Pani Marcisz 
można by również przeznaczyć na zakup tabletów dla dzie-
ci i  młodzieży powracającej do naszych szkół. Pani Wójt za-
powiedziała, że dołoży wszelkich starań, aby szkoły w naszej 
gminie stały na wysokim poziomie i stwarzały takie warunki, 
jakich w innych szkołach młodzież nie ma. Pani Irena Marcisz 
zapowiedziała, iż poczyni starania, aby dzieci i młodzież wró-
ciła do naszych szkół.

Pani Irena Marcisz złożyła informację z pracy pomiędzy Se-
sjami. Poinformowała, iż swoją pracę rozpoczęła, jako „Wójt 
elekt” już 29 listopada. Na zaproszenie p. Krzysztofa Sobo-
nia uczestniczyła w zorganizowanym przez Łopuszański Klub 
Sportowy „Turnieju Andrzejkowym”. 1 grudnia uczestniczy-
ła we mszy świętej, a następnie w Sesji Rady Gminy, podczas 
której złożyła ślubowanie. Rozpoczynając prace w UG Łopusz-
no zorganizowała spotkanie z pracownikami, na którym zapo-
znała z kierunkami działań i wymogami stawianymi urzędni-
kom. Spotkała się również z kierownikami poszczególnych re-
feratów. Zapoznała się z zakresem czynności na stanowiskach 
pracy. Pani Wójt zrobiła przegląd wszystkich pomieszczeń, ca-
łego budynku UG Łopuszno. Określiła, jakie drobne naprawy 

i remonty należy wykonać. Spotkała się również z kierowni-
kami jednostek podległych gminie. Zapowiedziała, że każda 
jednostka będzie oddzielnie wizytowana. W piątek (5 grudnia) 
dokonała przeglądu Ośrodka Zdrowia. Przeprowadziła rozmo-
wy z personelem medycznym i pozostałymi pracownikami. 
Ustaliła kierunki działań, jakie ją satysfakcjonują. W poniedzia-
łek (8 grudnia) dokonała wizytacji i kontroli Samorządowego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Pani Irena Marcisz spotkała się z osobą odpowiedzialną 
za oświetlenie ulic na terenie naszej Gminy. Otrzymała infor-
macje, jakie koszty za oświetlenie ponosi gmina. Rozmawiała 
również na temat modernizacji oświetlenia w 2015 roku. Na-
stępnie prowadziła rozmowy z Panem Dariuszem Sosińskim 
w kwestii wykonania chodnika i remontu drogi na ul. Konec-
kiej. Ponadto spotkała się ze strażakami z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łopusznie. Rozmawiali m. in. o potrzebie zakupu 
wozu bojowego. Pani Marcisz podjęła również starania o po-
zyskanie pojazdu z PFRON na potrzeby UG Łopuszno. 

Ponadto Pani Wójt w okresie swojej pracy uczestniczyła 
w  pogrzebie p. Zygmunta Jakubowskiego. Złożyła podpisy 
w Banku Spółdzielczym w Łopusznie, otrzymała podpis elek-
troniczny. Uczestniczyła w „Mikołajkach” organizowanych 
przez GOK w Świetlicy w Snochowicach. Uczestniczyła w „Bie-
siadach artystycznych” w miejscowościach: Rudniki, Gnieździ-
ska, Grabownica, Sarbice. Stwierdziła, iż jest to rodzaj zabawy i 
pracy. Na te spotkania mieszkańcy przychodzą bardzo licznie. 
Dzieci prezentują swoje umiejętności artystyczne, a mieszkań-
cy mają możliwość bezpośredniej rozmowy z Wójtem i radny-
mi. Cały czas Pani Wójt przyjmowała interesantów. Dziennie 
przychodzi około 15-20 osób. Każdej osobie Pani Wójt stara 
się poświecić odpowiednią ilość czasu. Stara się również, aby 
interwencje zgłaszane przez mieszkańców były w miarę moż-
liwości szybko załatwiane. Pani Wójt otrzymała już wiele po-
dziękowań za pozytywne załatwienie zgłaszanych spraw.

Interpelacje składali radni: p. Sławomir Kramarczuk, p. Kazi-
mierz Bernat, p. Jerzy Adamiec, p. Sławomir Staszczyk , p. An-
drzej Cieślicki, p. Krzysztof Błachucki.

W sprawach różnych głos zabrali: p. Aleksander Mróz, 
p.  Wanda Nowak, p. Marian Płyta, p. Krzysztof Soboń

(e. Sz.)



Okręg Nr 15
Cieślicki Andrzej Henryk, lat 49, zam. 
Łopuszno. Przewodniczący Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Łopusznie, oraz czło-
nek Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fi-
zycznej Rady Gminy w Łopusznie

Okręg Nr 11
Zimna Zdzisława Mirosława, lat 53, 
zam. Snochowice. Przewodniczący Rady 
Gminy, członek Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Gminy w Łopusznie oraz 
członek Komisji Finansów, Handlu i Usług 
Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 5 
Kramarczuk Sławomir Marek, lat 54, zam. 
Jedle. Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Ło-
pusznie, Przewodniczący Komisja Budownic-
twa, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, 
Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego Rady 
Gminy w Łopusznie oraz członek Komisji Rol-
nictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 6 
Adamiec Jerzy Marian, lat 57, zam. Gra-
bownica. Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
w Łopusznie, Z-ca Przewodniczącego Komi-
sji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady 
Gminy w Łopusznie oraz Członek Komisji Bu-
downictwa, Drogownictwa, Gospodarki Ko-
munalnej, Bezpieczeństwa i  Porządku Pu-
blicznego Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 1
Staszczyk Sławomir Mariusz, lat 49, 
zam. Lasocin. Członek Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gmi-
ny w Łopusznie.

Okręg Nr 2
Bujak Czesław, lat 62, zam. Sarbice Pierw-
sze. Za-ca Przewodniczącego Komisji Rolnic-
twa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady 
Gminy w Łopusznie oraz członek Komisji Bu-
downictwa, Drogownictwa, Gospodarki Ko-
munalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 3 
Woś Mariusz, lat 39, zam. Czałczyn. Prze-
wodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa 
i Ochrony Środowiska Rady Gminy w Ło-
pusznie oraz członek Komisji Finansów, 
Handlu i Usług Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 4 
Kozubek Zofia, lat 56, zam. Jasień
Członek Komisja Finansów, Handlu i Usług 
Rady Gminy w Łopusznie oraz Komisji Zdro-
wia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Ło-
pusznie.

Okręg Nr 7 
Sochacka Bożena, lat 55, zam. Wieleb-
nów. Za-ca Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy 
w Łopusznie oraz członek Komisji Oświa-
ty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy 
w Łopusznie. 

Okręg Nr 8 
Błachucki Krzysztof Zbigniew, lat 49, 
zam. Gnieździska. Za-ca Przewodniczące-
go Komisji Finansów, Handlu i Usług Rady 
Gminy w Łopusznie oraz Za-ca Przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 
Łopusznie.

Okręg Nr 9 
Bernat Kazimierz Marian, lat 63, zam. 
Ruda Zajączkowska. Przewodniczący Ko-
misji Finansów, Handlu i Usług Rady Gmi-
ny w Łopusznie, członek Komisji Rewizyj-
nej Rady Gminy w Łopusznie, oraz członek 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 10
Kozioł Józef, lat 66, zam. Fanisławice-Przy-
miarki. Za-ca Przewodniczącego Komisji Bu-
downictwa, Drogownictwa, Gospodarki Ko-
munalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Pu-
blicznego Rady Gminy w Łopusznie oraz czło-
nek Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 12
Łukasik Danuta Teresa, lat 56, zam. Pio-
trowiec. Przewodnicząca Komisji Oświaty, 
Kultury i Kultury Fizycznej Rady Gminy w Ło-
pusznie oraz członek Komisji Zdrowia i Opie-
ki Społecznej Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 13
Wychowaniec Marcin, lat 31, zam. Do-
brzeszów. Członek Komisji Budownictwa, 
Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Rady Gminy w Łopusznie oraz członek Ko-
misji Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie.

Okręg Nr 14
Fras Barbara Ewa, lat 58, zam. Łopuszno. 
Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki 
Społecznej Rady Gminy w Łopusznie, czło-
nek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Ło-
pusznie.

Rada Gminy w Łopusznie
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A z narodzeniem Pana Jezusa było tak:
Jeszcze przed narodzeniem Chrystusa prorocy oznajmiali 

i przepowiadali, że narodzi się Król Świata. Jedni wierzyli w to 
mocno, inni nie, ale wszyscy oczekiwali przywódcy. I tak cze-
kali cztery tysiące lat, aż nadszedł ten dzień. Narodził się Jezus 
z Maryi Dziewicy, w stajence betlejemskiej, w żłóbku na sianie. 
Przyszło Dziecię na świat, by wszyscy uwierzyli, że człowiek 
będzie zbawiony, choć zbawienie przyszło przez krzyż.  

A teraz? Jak my oczekujemy przyjścia Bożej Dzieciny? Czy 
nasze serca są czyste i gotowe? Współczesny świat przepeł-
niony jest egoizmem i cwaniactwem, ale przyjdzie taki czas, 
że zapanuje zupełne dobro, baranek będzie leżał z lwem. Mu-
simy czekać i wierzyć, że nastąpi taki czas.

Rozważania w duchu świąt Bożego Narodzenia
A przyjdzie!
Trzeba przyłożyć ucho i skierować oko, trzeba patrzeć i słu-

chać. Życie to nie pustka, to cel. To droga do wiecznego szczę-
ścia, które ociera się o żłóbek betlejemski, w którym znajdzie-
my miłość i dobro. 

Przesłanie:
Panie! Pomóż nam uprzątnąć
domy naszych serc!
Niech zawsze będą gotowe
na Twe przyjście.

z okazji zbliżających się świąt Bożego narodzenia 
przesyłam wszystkim świąteczne życzenia.

eleonora wertka

1  karp ważący ok. 1,5 kg
2  jajka
2-3 cebule
1 cytryna
sól, pieprz
1 szklanka wody mineralnej gazowanej
1 szklanka mleka
około 2 szklanki mąki
przyprawa do ryb, papryka słodka 

Karpia oczyścić, wypatroszyć, dokładnie umyć, odfileto-
wać lub pokroić w dzwonki. Lekko pokropić sokiem z cytryny, 
oprószyć solą i pieprzem. Cebulę obrać, pokroić w krążki i ob-
łożyć nią karpia, przykryć folią spożywczą, wstawić do lodów-
ki na 3 godziny.

W tym czasie przygotować ciasto naleśnikowe z  mleka, 
wody gazowanej, jajek, mąki. Do ciasta dodać 1 łyżeczkę przy-
prawy do ryb, szczyptę papryki słodkiej. Ciasto powinno mieć  
konsystencję  gęstej śmietany.

Karp w cieście naleśnikowym

Składniki:
•	 2 szklanki mąki
•	 2 jajka
•	 3/4 szklanki cukru
•	 1 łyżka masła
•	 2 łyżki miodu
•	 1 łyżeczka sody
•	 1 łyżeczka przyprawy do piernika

etapy przygotowania
1. Mąkę wsypujemy na stolnicę i wlewamy gorący miód, wyra-
biamy ciasto (masa od razu nie będzie gładka).

Przepis na pierniki domowe
2. Dodajemy cukier, sodę i przyprawę do piernika.
3. Gdy masa przestygnie, dodajemy masło i jedno jajko. 
Wszystko wyrabiamy ręką, aż ciasto będzie gładkie.
4. Gotowe rozwałkowywujemy na grubość ok. 1 cm. Wycina-
my pierniczki foremkami.
5. Rozmącamy jedno jajko i smarujemy nim surowy wypiek.
6. Piekarnik ustawiamy na 180 stopni i pieczemy ciasteczka 
przez ok. 15 minut.
7. Po wystudzeniu możemy rozpuścić czekoladę lub przygoto-
wać lukier i udekorować pierniczki.

Smacznego!

Na patelnię wlać sporo oleju, dobrze rozgrzać. Porcję karpia 
zanurzyć w cieście i smażyć z obu stron na złoty kolor.

SmaCzneGo
Lucyna Paszowska

Stowarzyszenie „Geniusz” ogłasza konkurs literacki „Czy wierzyć w św. mikołaja?”, adresowany do młodzieży Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie oraz uczniów gimnazjów z terenu Gminy Łopuszno.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: www.geniusz.org.pl

Czy wierzyć w św. Mikołaja?
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10 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie podsumowujące 
realizację projektu systemowego, realizowanego przez GOPS 
Łopuszno, współfinansowanego przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Ope-
racyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja Integracji Spo-
łecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej in-
tegracji, Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W roku 2014 w ramach projektu Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej pozyskał środki finansowe w kwocie 144 863,00 zł., 
w tym wkład własny 15  246,00 zł. Głównym celem projektu 
była aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy 
Łopuszno, klientów pomocy społecznej za pomocą form ak-
tywnej integracji i pracy socjalnej, co podniosło status zawo-
dowy i społeczny tych osób oraz zwiększyło szansę na zatrud-
nienie. W roku 2014 wsparciem objęto 14 uczestników projek-
tu z terenu gminy, którzy ukończyli następujące szkolenia:
•		sprzedawca	z	obsługą	kasy	fiskalnej	-	5	osób
•		spawacz	tig-mig-	1	osoba
•		kucharz	z	organizacją	przyjęć	okolicznościowych	i	aranżacją	

stołów- 1 osoba

Projekt systemowy GOPS
•		posadzkarz	-	glazurnik	-	1	osoba
•		opiekun	osób	niepełnosprawnych,	starszych	i	dzieci	-	3	osoby
•	prawo	jazdy	kat.D	-	1	osoba
•	przedstawiciel	handlowy	z	prawem	jazdy	kat.	B	-	2	osoby	

Ponadto wszyscy beneficjenci uczestniczyli w warsztatach 
z doradcą zawodowym, z  psychologiem. W ramach realizo-
wanego projektu każdy uczestnik objęty został wsparciem fi-
nansowym. Mamy pewność, że zdobyte kwalifikacje i umie-
jętności już wkrótce przydadzą się uczestnikom w życiu co-
dziennym. W tym miejscu warto nadmienić, że dzięki działa-
niom projektowym jedna osoba znalazła zatrudnienie, kolej-
ne 3 osoby podjęły zatrudnienie w formie stażu zawodowe-
go - są to widoczne efekty naszych starań, które zachęcają do 
podejmowania tego typu inicjatyw w kolejnych latach, możli-
wych do realizacji wyłącznie dzięki środkom Unii Europejskiej 
aktywności mieszkańców gminy Łopuszno, i zaangażowaniu 
pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

anna Lesiak 
kierownik GoPS 

Stowarzyszenie „START” Łopuszno we współpracy z Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie, Gminą Ło-
puszno, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie i  Funda-
cją Aktywizacja oddział w Łodzi utworzyło na terenie Gminy 
e -Centrum, w ramach projektu „Wsparcie środowiska osób 
niepełnosprawnych z terenów wiejskich i  małomiasteczko-
wych”. Realizatorem projektu jest Fundacja Aktywizacja oraz 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym 
w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku 
pracy oraz zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji po-
przez szkolenia, kursy zawodowe, praktyki i staże zawodowe. 

Pierwsze spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Fun-
dacji, Stowarzyszenia „START”  i uczestnikami projektu miało 
miejsce 13 lutego 2014 r., natomiast podpisanie porozumie-
nia o współpracy nastąpiło 23 marca 2014 r.

Fundacja Aktywizacja w oparciu o zasoby e-Centrum de-
klaruje kompleksowe i nieodpłatne wsparcie dla niepełno-
sprawnych uczestników projektu zamieszkujących na terenie 
Gminy Łopuszno, w skład którego wchodzą:
•	 Doradztwo zawodowe i prawne.
•	 Warsztaty umiejętności społecznych.

Gmina Łopuszno przyjazna osobom niepełnosprawnym
•	 Indywidualnie dobrane szkolenia (m.in. z obsługi kompu-

tera, księgowości, prowadzenia działalności gospodarczej).
•	 Płatne staże.
•	 Praktyki zawodowe.
•	 Wsparcie trenera pracy pomagającego osobie niepełno-

sprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy.
•	 Dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia lub kon-

tynuacji nauki.
•	 Warsztaty wyjazdowe.

Do projektu zakwalifikowanych zostało 9 mieszkańców 
Gminy Łopuszno, wszyscy uczestnicy objęci zostali następu-
jącym wsparciem:
•	 Doradztwem zawodowym i prawnym.
•	 Warsztatami z umiejętności społecznych.
•	 Szkoleniem w zakresie podstaw obsługi komputera.

Trzy uczestniczki ukończyły warsztat praktycznej nauki za-
wodu na stanowisku kasjer-sprzedawca, po ukończeniu tej for-
my wsparcia zostały skierowane na płatne staże rehabilitacyjne.

Na dzień dzisiejszy jedna uczestniczka po zakończeniu 
stażu dostała propozycję zatrudnienia, w wyniku czego 
podpisała umowę o pracę.

Kolejna uczestniczka jest w trakcie realizacji stażu.
mariusz Łuszczyński



Wieści Łopuszna8

z życia gminy

Sezon na przeziębienie i grypę oficjalnie uznajemy za 
otwarty. Katar, kaszel, osłabienie, dreszcze i ból głowy już za-
czynają dawać nam się we znaki. Z tego powodu warto znać 
kilka produktów spożywczych, które pomogą nam się uchro-
nić przed podstępnymi wirusami. Sok z marchwi wzmacnia 
układ odpornościowy, zawiera witaminę C, potas, żelazo, sód 
i  fosfor. Sok z buraków nie tylko wzmacnia układ odporno-
ściowy, zawiera beta - karoten, witaminę C, karotenoidy, wapń, 
żelazo, mangan. Można pić sam lub zmieszać z jabłkiem czy 
sokiem z marchwi. Sok z brokułów wpływa na układ immu-
nologiczny, ponieważ zawiera beta-karoten, witaminy B1 oraz 
C, wapń, potas. Sok z kiwi zawiera duże ilości witamin A, C i E, 
które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu 

Nie daj się przeziębieniu!
immunologicznego. Syrop z cebuli wspomaga siły obronne 
organizmu do walki z infekcją, zmniejsza uporczywość kasz-
lu i ból gardła.  Syrop z cytryny zawiera przeciwutleniacze 
i witaminę C. ocet jabłkowy zawiera szeroki zakres wita-
min i składników mineralnych,w tym wapń, potas, sód, fosfor, 
chlor, magnez, siarkę, żelazo i fluor. zielona herbata pobudza 
układ odpornościowy, zwalcza bakterie i zapobiega rozmna-
żaniu się wirusów. Surowy czosnek ma bardzo dobre działa-
nie przeciwwirusowe. 

Gdy dopada cię przeziębienie, nie czekaj, zacznij dzia-
łać od razu. Jeśli zareagujesz szybko, jest duże prawdo-
podobieństwo, że choroba w pełni się nie rozwinie.

aneta kryszczak

Pani Eleonora Wertka odbiera wyróżnienie

13 grudnia 2014r. odbył się ii konkurs kolęd i pastorałek 
„Łopuszno kolędami rozśpiewane”, zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Stowarzyszenie 
„Geniusz”. 

Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łopuszno - 
pani irena marcisz, Przewodniczący Rady Powiatu - pan Jan 
Cedro, członkowie Zarządu Powiatu Kieleckiego: pan ma-
rek kwiecień i pan Bogdan Gierada, Przewodnicząca Rady 
Gminy Łopuszno - pani zdzisława zimna, Prezes ZNP - pani 
wanda nowak, Radni Gminy Łopuszno, Dyrektor ZSP Nr 5 
w Łopusznie - pani Teresa Pasowska, Dyrektor ZS im. Jana 
Pawła II w Łopusznie - pan krzysztof kumański, ks. dariusz 
węgrzyn.

Cele tegorocznej edycji konkursu to: kultywowanie tradycji 
kolędowania, wymiana doświadczeń artystycznych w atmos-
ferze świąt Bożego Narodzenia oraz  integracja pokoleń.

Relacja z II KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK 
„ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE”

Od dwóch lat na terenie GOSW odbywają się zajęcia fitness 
z elementami aerobiku. Oprócz osób okazjonalnych w zaję-
ciach uczestniczy stała grupa, która w ten sposób spędza czas 
wolny. Z inicjatywy stałej grupy w dniu 25 listopada 2014 roku 
dla wszystkich, którzy w 2014 roku brali udział w zajęciach zor-
ganizowano tradycyjne spotkanie andrzejkowe. Panie, bo one 
są uczestnikami zajęć, w miłej i przyjemnej atmosferze spę-
dziły wtorkowe popołudnie. Z uwagi na to, że jest to grupa fit-
ness nie zabrakło zajęć ruchowych, takich jak „tańce wygibań-
ce”, wróżby połączone z zabawami ruchowymi. 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą aktywnie i miło spę-
dzać czas wolny na ćwiczenia w poniedziałki, wtorki i czwartki 
o godzinie 18.00

Justyna marszalik

„Andrzejki 2014”
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Młodzież biorąca udział w konkursie

Koło Gospodyń Wiejskich ze Snochowic

Chór Parafialny „Gloria” 

W konkursie wzięli udział soliści w różnych kategoriach wie-
kowych, gminne Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe 
oraz Chór Parafialny „Gloria”. 

Uczestnicy przeglądu zaprezentowali się znakomicie. Prze-
pięknie wykonali zarówno kolędy powszechnie znane i lubia-
ne, jak i nowsze oraz rzadko śpiewane. Kolędowanie upłynęło 
w rodzinnej atmosferze. Wszystkim towarzyszyły pozytywne 
emocje. 

Oto wyniki konkursowych zmagań.
Zwycięzcy w kategorii soliści kl. 0-III:

I miejsce - klaudia Ciszek - zS w Łopusznie
I miejsce - Joanna Szymanowska - SP w kapałowie
II miejsce - weronika Żydczyk - zS w Łopusznie
II miejsce - Julia Pluta - SP w Grabownicy

Wyróżnienia:
emilia Barwińska - zS w Łopusznie
aleksandra Guzik - SP w Lasocinie
Patrycja Szymanowska - SP w kapałowie
milena wawrzeńczyk - SP w dobrzeszowie

Zwycięzcy w kategorii soliści kl. IV-VI: 
I miejsce - katarzyna Soboń - zS w Łopusznie
I miejsce - karolina wawrzeńczyk - SP w dobrzeszowie
II miejsce - Bogusława krzyżyk - zS w Gnieździskach
II miejsce - martyna Janus - zS w Łopusznie

Zwycięzcy w kategorii soliści gimnazjum: 
I miejsce - weronika Sobczyk - zS w Łopusznie
II miejsce - dominika Gorzelak - zS w Gnieździskach
II miejsce - Urszula Stachura - zS w Łopusznie

W kategorii zespół wokalny komisja przyznała wyróż-
nienia dla:
zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w dobrze-
szowie w składzie: Karolina Wawrzeńczyk, Natalia Antkowiak, 
Dominika Nowak, Izabela Dzwonek, Magdalena Rowińska, 
Magdalena Serafin, Kamila Molasy, Daria Tomasik,
zespołu wokalnego z zespołu Szkół w Łopusznie w skła-
dzie: Faustyna Kaliszewska, Katarzyna Soboń, Martyna Janus, 
Urszula Stachura, Weronika Sobczyk,
koła Gospodyń wiejskich z Lasocina,
koła Gospodyń wiejskich ze Snochowic,
zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska”, 
Chóru  Parafialnego  „Gloria” z Łopuszna. 

Ponadto przyznano wyróżnienia dla:
Pani eleonory wertki, 
Pani władysławy Soboń.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
oraz nauczycielom, opiekunom przygotowującym dzieci i 
młodzież do udziału w konkursie.

Zwycięzcom i wyróżnionym składamy gratulacje.  
Zapraszamy za rok!

agnieszka Chruściak

Koło Gospodyń Wiejskich z Lasocina
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Dzień 25 listopada jest świętem niezastąpionej przytulan-
ki wszystkich dzieci – Pluszowego Misia. Niewątpliwie niedź-
wiadki – Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Miś Yogi, Paddington, 
Gumisie – są najpopularniejszymi bohaterami wielu bajek 
i baśni. Miś rozbudza wiele pozytywnych emocji – zaufanie, 
przywiązanie i oddanie. Jest powiernikiem największych dzie-
cięcych sekretów i tajemnic. Jest najukochańszym towarzy-
szem w świecie beztroskiej zabawy.

Ta , jedna z najpopularniejszych zabawek ,obchodzi swoje 
święto 25 listopada. Światowy Dzień Pluszowego Misia usta-
nowiono w 100 rocznicę powstania maskotki , w 2002 roku.

Historia pluszowego misia zaczyna się w 1902 roku. Wte-
dy to, jak głosi opowieść, prezydent Stanów Theodore Roose-

Dzień Pluszowego Misia w gminnej bibliotece 
velt był na polowaniu i nie dopuścił do zabicia małego niedź-
wiadka ,któremu myśliwi ustrzelili matkę. Świadkiem tego wy-
darzenia był dziennikarz Clifford Berryman , który uwiecznił 
tę scenę na rysunku. Ten rysunek zobaczył właściciel sklepu 
z zabawkami – Morris Michton  i wpadł na pomysł, aby wyko-
nać pluszową zabawkę i zobaczyć, jak się będzie sprzedawała. 
Producent zwrócił się z prośbą do prezydenta o nadanie mi-
siowi imienia Teddy i tak się je nazywa do tej pory. Od wielu 
lat misie towarzyszą dzieciom na całym świecie i łagodzą lęk 
przed samotnością, i pocieszają.

28 listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej przyszli 
uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej z Łopuszna, by uczest-
niczyć w obchodach Święta Pluszowego Misia. Każdy z na-

Z miłością swoją pracę, która jest jednocześnie życiową 
pasją, wykonuje Barbara Pawelczyk, kierownik Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łopusznie. Związana z Łopusznem  i Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury od 35 lat. Absolwentka studium te-
atralnego, malarka, instruktorka tańca towarzyskiego, miło-
śniczka jazdy figurowej na lodzie. Prywatnie - wspaniała żona 
i ofiarna matka trzech synów. 

Swoje zdolności artystyczne i zamiłowanie do kultury 
odziedziczyła po rodzicach. Ojciec, jako pierwszy nauczyciel, 
uczył oglądać świat oczyma artysty. Mama w młodości wy-
stępowała w amatorskim teatrzyku wiejskim, była uzdolnio-
na manualnie. Dom rodzinny był jak mały dom kultury. Odby-
wały się w nim spotkania młodzieży i osób starszych, podczas 
których tata pani Barbary czytał m.in. utwory Kraszewskiego, 
napisane przez siebie wiersze oraz opowiadał filmy obejrzane 
w kinie. Spotkania te okraszane były pieśniami biesiadnymi, 
ludowymi i patriotycznymi.  

Jak sama przyznaje, kocha to, co robi. Wieloraka działalność 
GOK, plenery malarskie  oraz możliwość poznawania wielu 
ciekawych ludzi, to całe jej życie. Jest dumna, że udało się jej 
nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem „radość Życia” 
z Ukrainy oraz zorganizować prywatne plenery malarskie. Pra-
gnie podróżować i malować. Jednym z ulubionych zajęć pani 

Niezwykła osobowość – Barbara Pawelczyk
Barbary jest grzybo-
branie. Brak grzybów 
w lesie rekompensu-
je domowa hodow-
la boczniaka. Latem 
chętnie spędza wol-
ne chwile w ogrodzie 
z sadzawką i dość licz-
nymi gatunkami kwia-
tów i krzewów. Marzy 
o tym, aby poprzez 
swoją działalność da-
wać ludziom szczęście. 

Za swoją niebanal-
ną osobowość, dotych-
czasową pracę na rzecz 
krzewienia szeroko ro-
zumianej kultury oraz 
promocję gminy Łopuszno Pani Barbara Pawelczyk uhono-
rowana została, przez prezesa Stowarzyszenia „Geniusz” 
irenę marcisz, prestiżowym tytułem „Bene meritus”. 

Stowarzyszenie „Geniusz” życzy Pani Barbarze dalszych 
sukcesów na niwie zawodowej oraz w życiu prywatnym.

aneta kryszczak
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23 listopada w Gnieź-
dziskach odbyła się bie-
siada artystyczna zor-
ganizowana przez Sto-
warzyszenie „Geniusz”, 
które - tak jak muzyka - 
łączy pokolenia. 

Przedsięwzięcie to mia-
ło na celu promowanie ta-
lentów, integrowanie po-
koleń oraz propagowanie 
uczestnictwa w kulturze.

Swoje zdolności arty-
styczne i umiejętności 
wokalne zaprezentowali 
uczniowie Zespołu Szkół 
w Gnieździskach, mło-
dzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska.  

Jako pierwsi na scenie pojawili się uczniowie klasy i, przy-
gotowani przez p. Bożenę klimczak i p. monikę Ciszek – 
walas, którzy zaprezentowali piosenkę oraz taniec w stylu  
boogie – woogie. klasa ii, pod kierunkiem p. aldony ma-
rzec i magdaleny zimnej, zaśpiewała piosenki: „Rodzinny 
portrecik” oraz „Bursztynek”. Trzecioklasiści przedstawili swo-
je umiejętności wokalne, wykonując utwór „Ziemia - wyspa 
zielona”. Za popis uczniów odpowiedzialne były: p. mariola 
olearczyk i p. magdalena zimna. Nie zabrakło też talentów 
recytatorskich. zuzanna Hajduk zachwyciła publiczność de-
klamacją wiersza „Prośba o piosenkę”. Z kolei nikola różyc-
ka wyrecytowała utwór „Moja ojczyzna” Cypriana Kamila Nor-
wida.  Obie artystki przygotowała p. marianna Gawrońska. 
Przed publicznością wystąpił również chór szkolny, kierowa-
ny przez p. magdalenę zimną, który zaprezentował patrio-
tyczne pieśni: „Taki kraj”, „ Niepodległa, niepokorna”. 

młodzież zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Ło-
pusznie zapewniła widzom rozrywkę na wysokim poziomie. 
Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, oparty 
na tekstach literackich, tj.: powieści L. Tołstoja ,,Anna Kareni-
na” i dzieła W. S. Reymonta ,,Chłopi”. W inscenizacji przygo-
towanej pod kierunkiem p. marzeny Sataleckiej i p. anety 
węgrzyn wzięli udział uczniowie: Kalina Ambur, Bartłomiej 

Biesiada artystyczna w Gnieździskach
Ciszek, Agnieszka Czerwińska, Małgorzata Karendał, Anita Ko-
walczyk, Natalia Nyga, Wojciech Rydz, Maria Satalecka, Olga 
Walczyńska, Łukasz Woś, Justyna Szymkiewicz, Damian Ra-
czyński,  Dominika Grochocka, Daria Palacz, Maciej Kowalski, 
Patryk Jas. 

Muzyczną ucztą dla miłośników folkloru był występ ze-
społu Pieśni i Tańca Gnieździska, którego piosenki porywa-
ły wszystkich do tańca.

Biesiadnicy byli pod ogromnym wrażeniem artystów, któ-
rzy dostarczyli zebranym niebywałych emocji.   

aneta węgrzyn

szych małych czytelników ma swojego ulubionego pluszowe-
go misia- czasami jest on zupełnie maleńki, bury i odrobinę 
zapomniany albo piękny, kolorowy, zamieszkujący dziecięcy 
pokoik. Miś jest wyjątkową zabawką, do której można się tu-
lić , gdy pada deszcz, jest źle i smutno. Bo miś  jest przecież do 
kochania, a moda na misia nie przemija, mimo że na witrynach 
sklepowych królują nowe, modne zabawki.

W ulubieńców bajkowych postaci Misia i Tygryska wcielili się 
aktorzy Teatrzyku Edu- Artis z Krakowa. Dzieci złożyły Misiowi 
życzenia urodzinowe. Pierwszaki z wielkim zaangażowaniem 
uczestniczyły w konkursach, grach i zabawach ruchowych.

Wychodząc dzieci zadeklarowały ponowne odwiedziny 
w  bibliotece. Mamy nadzieję, że udało nam się połączyć do-
brą zabawę z promocją czytelnictwa, a zapewniamy że w bi-
bliotece mamy mnóstwo ciekawych książeczek o misiach : 
„Bajki o misiach z czterech stron świata”, „Miodowe drzewo”, 
„Kubuś Puchatek” , „Misiowe wierszyki”, „Kubuś i Przyjaciele – 
wyliczanki, zgadywanki i wierszowanki”.

Zapraszamy wszystkie dzieci do odwiedzin w naszej biblio-
tece i zachęcamy do lektury! Mamy nadzieję, że urodziny Mi-
sia Ambrożego dostarczyły dzieciom wielu miłych wrażeń. Na 
pewno powtórzymy to w przyszłym roku.

 m.g



KUltURa i oświata 

Wieści Łopuszna12

„Być dobrym jest szlachetnie. 
Lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrzy, 
jest jeszcze szlachetniejsze 
i nie wymaga tyle wysiłku.”

mark Twain 
Nasze pracowite szkolne życie rozpoczęło się w tym roku 

1 września i życzylibyśmy sobie, aby mu patronowały mądre sło-
wa Marka Twaina. Zapewne z tą mądrością życiową nie pozosta-
wała w sprzeczności również uroczysta msza święta w koście-
le pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Wier-
nej Rzece, na której uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum 
wraz ze swymi rodzicami i nauczycielami modlili się o pomyśl-
ność na cały nowy rok szkolny. Po tym duchowym wsparciu za-
brzmiał w Zespole Szkół w Gnieździskach pierwszy dzwonek. 
Pani Dyrektor Małgorzata Trela serdecznie powitała wszystkich 
uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicz-
nych oraz gości. Szczególne gorąco przywitała nowo przybyłych 
przedszkolaków oraz pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają 
swą przygodę z nauką w murach naszej szkoły, życzyła uczniom 
w nowym roku szkolnym dużo radości i przyjemności ze zdoby-
wanej wiedzy. Po części oficjalnej wszyscy uczniowie wraz z wy-
chowawcami udali się do przydzielonych sal, gdzie zostali zapo-
znani z tegorocznym planem zajęć lekcyjnych.

dzień nauczyciela
16 października w naszej szkole obchodzono Święto Eduka-

cji Narodowej. Odbyła się wtedy uroczysta akademia, podczas 
której uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem wychowaw-
czyń, Pań Bożeny Klimczak i Moniki Ciszek – Walas  potwierdzi-
li swój już bardzo aktywny udział w życiu szkolnym. Swym wy-
stępem artystycznym pierwszaczki odważnie zaprezentowały 
talenty muzyczne i recytatorskie. Po ich efektownym występie 
odbyło się pasowanie, Pani Dyrektor Małgorzata Trela  przyjęła 
w poczet uczniów naszej szkoły 29 pierwszoklasistów. Na prze-
jęte dzieci czekały również niespodzianki – dyplomy od Pani 
Dyrektor i prezenty od rodziców. Był to pierwszy, ale zapew-
ne nie ostatni aktorski występ pierwszaków na szkolnej sce-
nie. Dla dużo starszych pierwszoklasistów, bo uczniów gimna-
zjum, z pewnością była to również doniosła chwila, ponieważ 
stali się pełnoprawnymi uczniami gimnazjum. W tej wyjątkowej 
uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Łopuszno – Pan Zdzi-
sław Oleksiewicz, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Danuta 

Z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach
Łukasik, rada pedagogiczna, emerytowani pracownicy szko-
ły, uczniowie oraz rodzice. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom życzono wyrozumiałości i cierpliwo-
ści, sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym. Kolejnym 
miłym punktem akademii było wręczenie nagród za wyróżnia-
jącą pracę dydaktyczno – wychowawczą. Nagrody Wójta Gmi-
ny Łopuszno otrzymały Panie Grażyna Palacz, Aneta Bienias 
i Pani Dyrektor Małgorzata Trela, natomiast Nagrody Dyrektora 
Szkoły otrzymały Panie Karolina Mędrecka, Magdalena Szym-
kiewicz, Dorota Bała – Dudek, Bożena Klimczak, Marianna Gaw-
rońska, Anna Leśniak, Agnieszka Jakubowska. Ostatnim miłym 
akcentem pełnego wrażeń dnia było wręczenie samodzielnie 
wykonanych pięknych upominków i kwiatów od przedstawicie-
li Samorządu Szkolnego.

dzień odzyskania przez Polskę niepodległości
13 listopada odbyła się uroczysta akademia poświęcona naj-

ważniejszemu polskiemu świętu narodowemu – Świętu Nie-
podległości. Przygotowali ją uczniowie naszej szkoły pod kie-
runkiem Pań Beaty Szwarc i Magdaleny Zimnej, która wyuczyła 
uczniów należących do szkolnego chóru pięknego i wzruszają-
cego śpiewu. Akademia wprowadzała w atmosferę wydarzeń 
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Występujący 
w inscenizacji uczniowie zobrazowali sytuację polityczną kraju, 
jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodle-
głości. Największy nacisk położono przede wszystkim na uka-
zanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli 
stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Natomiast inter-
pretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich pozwo-
liły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. 
W  szkole, wzorem lat ubiegłych, harcerze ogłosili także akcję 
„Flaga w  każdym domu”, która służy manifestacji przynależ-
ności i dumy narodowej. Podkreśleniem rangi tego święta dla 
wszystkich Polaków były także rozśpiewane patriotyczne prze-
rwy, w których nasi uczniowie biorą udział już kolejny raz, pre-
zentując wysoki poziom znajomości pieśni patriotycznych. 

Woogi - Boogi w wykonaniu pierwszaków zachwyciło wszystkich

Chór szkolny uświetnia każdą szkolną imprezę pięknym śpiewem

dzień Patrona Szkoły
Święto, jakie stanowi uroczyście obchodzony Dzień Patrona 

Szkoły Stefana Żeromskiego, budzi w nas szczególne uczucia, 
jakich nie doznajemy na co dzień. Skłaniał on w tym roku na-
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szą brać szkolną do głębszych refleksji i przemyśleń dotyczą-
cych edukacji, przeszłości i korzeni narodowych. Właśnie tak 
skonstruowany został montaż słowno – artystyczny poświę-
cony temu wybitnemu pisarzowi naszej ziemi, aby zmuszał 
do myślenia, czym jest współczesna szkoła w życiu młodego 
człowieka, jaką wartość ma edukacja, kim chcą zostać współ-
cześni młodzi?. Wartość tego ważnego wydarzenia w kalenda-
rium naszej szkoły podkreślały także odświętne stroje nauczy-
cieli i  uczniów. Za przygotowanie akademii odpowiadały panie 
Aneta Bienias, Marianna Gawrońska i Ewa Dudek.

„Puszcza jest niczyja, nie moja, ani twoja, ani nasza, jeno boża, 
święta!...”

Pani Dyrektor wręcza Nagrody wyróżnionym nauczycielom.

Jury wybierało prace literackie spośród 1278 nadesłanych z ca-
łego kraju, prace naszej uczennicy znalazły się wśród 100 po-
zycji wydanych w formie pokonkursowego zbioru. Natalia po-
siada talent literacki, z przyjemnością tworzy opowieści, w któ-
rych bohaterowie podejmują niełatwe decyzje, przeżywają nie-
samowite przygody. Nasza uczennica posiada łatwość przeka-
zywania za pomocą pięknej polszczyzny wszystkiego, co „po-
myśli głowa”. Nauczycielem uczącym Natalię języka polskiego 
jest Pani Ewa Dudek.

Starostwo Powiatowe w Kielcach było organizatorem XV 
Konkursu Plastyczno-Fotograficznego pt. „Plastykalia”. Agniesz-
ka Stefańczyk, która pracę wykonywała pod kierunkiem Pani 
Agnieszki Jakubowskiej, zdobyła wyróżnienie w tegorocznej 
edycji konkursu, którego temat brzmiał „Chwilo trwaj – czyli 
niezwykłe zjawiska przyrodnicze wokół nas”.

Uczennicom serdecznie gratulujemy sukcesów i życzymy 
jeszcze wielu, wielu więcej.

ewa dudek

Utalentowani młodzi wśród nas
adrian Skrzypczyk – uczeń III klasy Liceum Ogólnokształ-

cącego im. Kardynała Karola Wojtyły jest niewątpliwie jednym 
z najlepszych historyków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w Łopusznie.  Jest nieprzeciętną jednostką, która dąży do 
doskonalenia siebie i swoich umiejętności. Charakteryzuje się 
dużą sprawnością i efektywnością uczenia się. Samodzielnie 
opanowuje zakres materiału, który wykracza poza ramy progra-
mowe, sięga po dodatkowe wiadomości, korzystając z różnych 
dostępnych źródeł. Jego zasób wiedzy i umiejętności świadczy 
o wyraźnych i sprecyzowanych uzdolnieniach humanistycznych. 
Uczeń wyróżnia się niezależnością, która wyraża się w samo-
dzielnych sądach oraz gotowości do żarliwej obrony własnego 
stanowiska. Czynnie uczestniczy w lekcjach, prezentując docie-
kliwość podczas rozwiązywania problemów historycznych.  Za-
wsze współpracuje z nauczycielem w przygotowywaniu zajęć 
opartych na twórczym rozwiązywaniu problemów. W dziedzinie 
zdobywania wiedzy chce być najlepszy, z ogromną determinacją 
bierze udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych 
i  osiąga sukcesy, np. i miejsce w wojewódzkim konkursie wie-
dzy o nSzz „Solidarność”; i miejsce w wojewódzkim etapie 
konkursu „olimpiada Solidarności. dwie dekady historii” - 
awans do finału ogólnopolskiego. 

Adrian angażuje się w pracę Młodzieżowej Rady Powiatu, 
pełni w niej funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Obecnie jego priorytetem jest jak najlepsze zdanie matury, 
rozpoczęcie wymarzonych studiów oraz poszerzanie zaintere-
sowań i naukowej pasji.

aneta węgrzyn

Sukcesy uczniów
Po raz drugi Natalia Szwarc, uczennica II klasy gimnazjum 

brała udział w XVIII Ogólnopolskim i XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej 
„Lipa2014” odbywającym się pod patronatem Prezydenta Mia-
sta Bielska-Białej i po raz drugi została laureatką tego konkursu. 
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zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Gnieździska” powstał po-
nad 40 lat temu z inicjatywy państwa Jadwigi i mariana Szym-
kiewiczów. Nazwa zespołu pochodzi od miejsca zamieszkania 
założycieli. Działa pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultu-
ryw Łopusznie.

Obecnie członkami zespołu są: Jadwiga i marian Szymkie-
wiczowie, elżbieta i andrzej Hajdukowie, Lidia i edward 
Piotrowscy, elżbieta i andrzej nowakowie, krystyna i Sta-
nisław Pękalscy, mariola Tkacz, Sławomir wróbel, Teresa 
kapica, marian Bała.

Swoją działalnością artystyczną zespół „Gnieździska” nie-
ustannie wzbogaca historię gminy Łopuszno oraz zbliża do 
siebie miłośników folkloru. Artyści prezentują swoje programy 
podczas uroczystości ludowych, patriotycznych, imprez lokal-
nych, gminnych i powiatowych, m.in. na dożynkach, biesiadach 
artystycznych, festiwalach i przeglądach na szczeblu woje-
wódzkim i ogólnopolskim. Repertuar zespołu wciąż jest wzbo-
gacany. 

Lista sukcesów jest imponująca.
W latach 70. i 80. zespół wielokrotnie występował w turnie-

jach gmin, m.in.: Łopuszno – Strawczyn, Łopuszno – Mniów, 
Łopuszno – Małogoszcz. 

25 sierpnia 1996 r., na dożynkach gminnych w Łopusznie, 
po dłuższej przerwie zespół zaprezentował się ponownie jako 
zespół śpiewaczy. Następne lata to okres systematycznej pracy, 
częstych występów i udziału w różnych przeglądach. Szerszej 
publiczności członkowie zespołu zaprezentowali swoje umie-
jętności wokalne i instrumentalne na Giełdzie Rolnej zorganizo-
wanej z okazji dożynek w Kielcach w 1997r.

W 2000r. zespół wystąpił w Ciekotach, gdzie uzyskał nomi-
nację do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem.

W 2001 r. członkowie zespołu wzięli udział w międzyna-
rodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem. W czerwcu 
tego samego roku pan marian Szymkiewicz otrzymał nagro-
dę główną na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Przyśpiewki 
Ludowej w Przedborzu. W 2002 r. zespół zaproszono na Ogól-
nopolski Konkurs Piosenki Turystyczno - Ekologicznej do Przed-
borza, gdzie zdobył Nagrodę Specjalną Towarzystwa im. Marii 
Konopnickiej. Kolejne nagrody w Przedborzu to: wyróżnienie w 
Turnieju Poezji Śpiewanej Konkursu „Cztery Pory Roku w utwo-
rach Marii Konopnickiej – jesień”, wyróżnienie dla pani Jadwi-
gi Szymkiewicz w Ogólnopolskim Konkursie na Przyśpiewkę 
i Piosenkę Ludową oraz wyróżnienie dla pana Stanisława Pę-
kalskiego za wykonanie utworów na harmonijce ustnej.

Ważną datą w historii zespołu był rok 2003. W IV Powiatowym 
Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w Śladkowie Małym 
zespół zajął ii miejsce, rok później w Międzynarodowych Bu-
skich Spotkaniach z Folklorem - również ii miejsce, a w 2005 r. 
w Busku - i miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca.

W czerwcu 2006 r. w Daleszycach, w Powiatowym Przeglą-
dzie Kapel i Solistów Instrumentalistów, pan eugeniusz kar-
bownik, skrzypek zespołu otrzymał i nagrodę.

W sierpniu 2009 r. zespół reprezentował Ziemię Świętokrzy-
ską w Zwoleniu na I Spotkaniach Ludowych Kultur Europejskich.

W październiku 2009r. zespół otrzymał ii nagrodę w XXV 
Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego 
w Trzcianie.

Skarby polskiej wsi

W grudniu 2009r. Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska” otrzy-
mał i nagrodę i tytuł SkaLBmira 2009 w kategorii muzyka 
w I Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Małych Miast w Skalbmie-
rzu.

Poza tym w 2009r. brał udział w Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Ludowych Zespołów Tanecznych i Rękodzieła Ludowego 
w  Kielcach, w listopadzie miał nagrania w Radiu Kielce. 

Zespół napisał także projekt „Warsztaty folklorystyczne” 
w ramach Programu Integracji Społecznej (PPWOW). Z pozyska-
nych środków zakupiono część strojów ludowych, zorganizo-
wano wycieczkę do Lichenia oraz zrealizowano warsztaty folk-
lorystyczne prowadzone przez specjalistów z WDK w Kielcach.

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla zespołu w 2009r. był 
wyjazd do Rzeszowa i udział w XXVI Ogólnopolskim Konkursie 
Tradycyjnego Tańca Ludowego. W kategorii grup tanecznych 
zespół otrzymał iii nagrodę. W tym samym konkursie w kate-
gorii par tanecznych założyciele zespołu - państwo Jadwiga 
i  marian Szymkiewiczowie - otrzymali wyróżnienie.

Zespół otrzymał Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Twórczości 
Artystycznej za szczególne osiągnięcia artystyczne w 2009r.

W ostatnich latach zespół również osiągał sukcesy scenicz-
ne: iii nagroda w XXXV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
i Przyśpiewki Ludowej w Przedborzu (czerwiec 2013), iii miej-
sce w kategorii Zespołów Pieśni i Tańca w Konkursie Finało-
wym XXXVII Buskich Spotkań z Folklorem (maj 2013). Podczas 
tego konkursu zespół otrzymał również nagrodę wójta Gmi-
ny nowy korczyn oraz nagrodę Prezesa Świętokrzyskiego 
związku rolników, kółek i organizacji rolniczych.

Największym sukcesem dla samego zespołu jest udział w te-
gorocznych dożynkach Prezydenckich w Spale (wrzesień 
2014) oraz zaproszenie na obiad w Pałacu Prezydenckim. 

Dzięki staraniom członków zespołu tradycja naszych ojców 
żyje,  jej echa wciąż rozbrzmiewają. Niespożyta energia człon-
ków zespołu oraz ciężka praca wykonywana z niezwykłą pasją 
i poświęceniem owocuje wieloma niezapomnianymi występa-
mi, podczas których artyści wykazują się nie tylko dużym pro-
fesjonalizmem, ale także życzliwością i pogodą ducha, zdo-
bywając szacunek oraz  szczerą sympatię ludzi, z  którymi się 
spotykają. 

Barbara Pawelczyk
agnieszka Chruściak
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Dzieciństwo to idealny czas na rozpoczę-
cie trwającej całe życie edukacji na rzecz praw 
człowieka. To czas, kiedy dzieci w naturalny 
sposób nabywają umiejętności umożliwiające 
im aktywne uczestnictwo w demokracji i przy-
czyniają się do tworzenia kultury poszanowa-
nia praw człowieka. 

W tym roku obchodziliśmy 25 rocznicę 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Sejm 
RP na wniosek rzecznika praw dziecka Mar-
ka Michalaka ustanowił również 20 listopada 
Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka. Dzień 
ten ma zwracać uwagę na podmiotowość 
dzieci i przypominać, że to Polska była inicjato-
rem uchwalenia konwencji.

W dniach 17 – 24 listopada już po raz dru-
gi obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień praw 
dziecka. Cała społeczność szkolna włączyła się 
aktywnie w organizację tego przedsięwzięcia. 
Każdy dzień tygodnia nosił inną nazwę i wiązał 
się z innym kolorem: 
poniedziałek – Dzień uśmiechu – ubiory żółte,
wtorek – Dzień dobrych manier – ubiory pomarańczowe,
środa – Dzień dobrych wiadomości – ubiory zielone,
czwartek – Dzień samorządności – ubiory niebieskie,
piątek – Dzień życzliwości – kolorowe stroje.

Obchody Tygodnia praw dziecka rozpoczęła akcja plakato-
wa promująca prawa dziecka oraz pokaz historyczny – Staro-
polski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka. Tematyce praw dziecka 
oraz 25 rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka były 
poświęcone lekcje wychowawcze, wiedzy o społeczeństwie 
oraz zajęcia świetlicowe. Najmłodsi uczniowie prawa dziec-
ka poznawali poprzez Spotkania z królem Maciusiem I, cze-

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy.
- Janusz Korczak

TYDZIEŃ PRAW DZIECKA  
W ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEŹDZISKACH 17-24 XI 2014 r.

go uwieńczeniem były piękne portrety małego władcy. Star-
si uczniowie najbardziej ucieszyli się z Dnia dobrych wiado-
mości, który był dniem bez jedynek. Najwięcej emocji budził 
jednak czwartek– czyli Dzień samorządności, kiedy to ucznio-
wie w  asyście nauczycieli prowadzili lekcje. Podczas długich 
przerw uczniowie mieli zapewnione wiele atrakcji: festiwal ra-
dosnej piosenki, roztańczoną przerwę, aerobic, gimnastykę 
dla malucha oraz zabawy integracyjne. 

Nie zapomniano również o rodzicach, dla których zostały 
zorganizowane warsztaty psychoedukacyjne o tematyce: Jak 
mądrze stosować zasady wychowawcze, aby uniknąć trudnych 
zachowań u dzieci prowadzone przez psychologa – p. M. Gą-
sior i pedagoga – p. A. Kwiatkowską z PPP w Piekoszowie.

Zwieńczeniem obchodów był uroczysty apel przygotowa-
ny przez uczniów klasy VI, uświetniony występem chóru szkol-
nego oraz rozstrzygnięcie szkolnych konkursów zorganizowa-
nych w ramach obchodów Tygodnia praw dziecka: plastyczne-
go ( Portret króla Maciusia I, Prawa dziecka widziane jego oczy-
ma), literackiego ( Prawa dziecka – nasze prawa) i multimedial-
nego ( Prawa dziecka).

Tegoroczne obchody Tygodnia praw dziecka spotkały się 
z uznaniem całej społeczności szkolnej i pozytywnie zapisały 
się w historii naszej szkoły.

organizatorzy: 
dorota Bała- dudek  

Beata Szwarc 
karolina mędrecka  

małgorzata SzymkiewiczPokaz historyczny z zainteresowaniem obejrzeli wszyscy 
uczniowie szkoły

Uczniowie zaprezentowali najważniejsze treści z Konwencji Praw Dziecka
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Próbne egzaminy
 9, 10 i 11 grudnia 70 uczniów klas trzecich Gimnazjum Ze-

społu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie przystąpiło do prób-
nych egzaminów. Przygotowało je wydawnictwo Operon oraz 
Gazeta Wyborcza. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali 
testy z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeń-
stwie.  Najwięcej emocji wzbudziła rozprawka. Należało w niej 
uzasadnić stwierdzenie, że są ludzie, którzy swoimi działania-
mi niosą dobro innym. W argumentacji uczniowie mieli po-
służyć się dwoma przykładami z literatury i jednym ze świata 
rzeczywistego. Gimnazjaliści odwoływali się do omówionych 
lektur: Siłaczki, Kamieni na szaniec, Oskara i pani Róży. Stwier-
dzili, że temat nie był trudny i to chyba … zaskoczyło ich naj-
bardziej.

Drugi dzień to  kolejne dwa testy: z przedmiotów przyrod-
niczych oraz z matematyki. Jak zwykle najtrudniejszą częścią 
egzaminu okazuje się być od lat królowa wszystkich nauk, 
czyli matematyka właśnie.  

 W trzecim dniu gimnazjaliści mogli pochwalić się umiejęt-
nościami z zakresu języka obcego. W naszym gimnazjum pra-
wie wszyscy zdają egzamin z języka angielskiego na poziomie  
podstawowym i rozszerzonym, a tylko  jeden uczeń zdecydo-
wał się na egzamin z języka niemieckiego.

Po raz pierwszy egzamin przeprowadzono zgodnie z no-
wymi procedurami. Po pierwsze, uczniowie nie zasiadają już 
w ławkach według listy, a miejsca swoje losują tuż po wejściu 
na salę. Z tego powodu komisja egzaminacyjna ma jeszcze 
więcej dokumentów do napisania, tym bardziej, że uczniowie 
losują ławkę na każdą część egzaminu od nowa, czyli w sumie 
sześć razy. Tylko jeden uczeń  na siedemdziesięciu wylosował 
tę samą ławkę podczas dwu części egzaminu – Dawid Sztan-
dera. Pan dyrektor zażartował, że gdy uda mu się po raz trze-
ci zasiąść w tym samym miejscu – zwolni go z egzaminu – 
czym wzbudził powszechną wesołość i rozładował nieco ner-

wową atmosferę panującą na sali. Inną nowością procedural-
ną jest podział sali na sektory. Każdy z członków komisji ma 
oddzielną część do pilnowania i jest odpowiedzialny imiennie 
za samodzielność napisania prac przez uczniów siedzących 
w jego sektorze.

W kolejnym tygodniu – 17 grudnia – uczniowie klas szó-
stych napiszą próbny sprawdzian. Po raz pierwszy według 
nowej podstawy programowej. Po raz pierwszy oprócz języ-
ka polskiego i matematyki sprawdzany będzie także poziom 
opanowania przez uczniów języka obcego. 

Grudniowe testy to ważna próba. Ma pokazać, jak ucznio-
wie radzą sobie ze stroną techniczną egzaminu oraz co jesz-
cze poprawić, nad czym popracować, by wynik na prawdzi-
wym wiosennym egzaminie  zaspokajał ambicje uczniów, na-
uczycieli i rodziców.

a.p.

Czy aby nikt wcześniej testów nie otwierał?

Losowanie ławek Za chwilę okaże się, czego się nauczyli

Samorządowe Pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno

Redaktor naczelny: Michał Nyga. Redakcja: Marian Bednarski, Barbara Pawelczyk, Szymon Jarzyna.
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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6.12.2014 r. o godz. 14.00 w Świetlicy Wiej-
skiej w Snochowicach odbyło się spotkanie 
mikołajkowe dla dzieci. Mikołajki to dla dzie-
ci jedno z najwspanialszych świąt w  roku. 
Zwyczajem jest 6 grudnia obdarować dzie-
ci oraz bliskie osoby drobnymi prezentami 
oraz smakołykami. I tak też było u nas. W 
spotkaniu mikołajkowym uczestniczyło 95 
dzieci ze świetlic: Lasocina, Rudnik, Piotrow-
ca i Snochowic i ok. 60 rodziców.

Wszystkich obecnych powitała Pani Kie-
rownik GOK - Barbara Pawelczyk.

W spotkaniu uczestniczyły również wła-
dze naszej gminy: Przewodnicząca rady 
Gminy - Pani zdzisława zimna i wójt 
Gminy - Pani irena marcisz.

Pani Wójt przywitała bardzo serdecznie 
i ciepło wszystkie dzieci i przybyłych go-
ści. Na spotkanie mikołajkowe pracownicy 
GOK przygotowali  okazjonalne widowi-
sko. Przedstawienie  zaczęło  się piosenką zaśpiewaną przez 
śnieżynki pt. ,,Pada śnieg’’. Śnieżynki były wspaniale przygo-
towane wokalnie przez Panią Agnieszkę Jeleń. Dzieci pokaza-
ły swoje zdolności gry na keyboardzie i gitarze przygotowane 
przez Pana Piotra Pawelczyka.

 Grupa taneczna zafascynowała całą widownię wspaniałym 
układem tanecznym przygotowanym przez Panią Małgorzatę 

Mikołajki w Snochowicach

Soboń. Na spotkaniu nie zabrakło Św. Mikołaja, który został 
bardzo gorąco przywitany przez dzieci. Po przedstawieniu Mi-
kołaj wręczył wszystkim dzieciom paczki, a potem organizato-
rzy dzieci zaprosili dzieci na słodki poczęstunek. Uśmiechnię-
te buzie i okrzyki zachwytu dzieciaków były najlepszym po-
dziękowaniem dla Mikołaja i organizatorów. 

Bożena Picheta

Jak zwykle pięknie uczczono niepodległość w Cała spo-
łeczność szkoły spotkała się z tej okazji 12 listopada na uroczy-
stej akademii. Dekoracja – pomysłu pani Iwony Rydz – zapie-
rała dech w piersiach. „Ja o czymś nie wiem? Przyjeżdża ktoś 
z powiatu, województwa, kuratorium?” – pytał pan dyrektor, 
wchodząc do sali gimnastycznej, która tego dnia  „rozkwitła” 
biało – czerwonymi flagami i kotylionami.

W programie artystycznym zaprezentowali się drugoklasi-
ści z podstawówki oraz gimnazjaliści. Ci młodsi pokazali, jak 
współcześnie młody człowiek pojmuje patriotyzm, co ozna-

Kocham Cię, Polsko!
cza dla niego Ojczyzna. Zrobili to, deklamując wiersze i śpie-
wając wesołe piosenki o Polsce. Gimnazjaliści w swoim mon-
tażu słowno - muzycznym przypomnieli najważniejsze fakty 
z  historii Polski, ukazujące trudną drogę naszej Ojczyzny do 
odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli.  

Pan dyrektor podziękował uczniom za piękną, pouczająca 
lekcję historii oraz przygotowującym ich nauczycielom: pani 
Ewie Gonciarz, panu Markowi Zimnemu, panu Andrzejowi Ła-
potowi, pani Elżbiecie Żmudzie, panu Jarosławowi Gołuchowi.   

a.p.
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…Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież…
i pozostaniesz w jasnym świecie,
jest coś, co mrokom się opiera,
jest pamięć.
A ona nie umiera…

Zasmuciła nas bardzo wiadomość o śmierci Pana Zygmun-
ta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej, laureata wielu pre-
stiżowych nagród w kategoriach autentycznych kapel  ludo-
wych. Pożegnaliśmy Go w poniedziałek, 8 grudnia 2014r. Po-
grzeb odbył się w kościele parafialnym p.w. Najświętszego 
Serca Jezusa w Wiernej. Mszę żałobną odprawił ks. proboszcz  
Wiktor Wałocha. Mowę pożegnalną wygłosiła Wójt  Gminy Ło-
puszno-Pani Irena Marcisz. A oto jej treść:
Graj, skrzypku,
graj! Niech miłosne serenady
zawisną pod sklepieniem nieba.
Łkaj, skrzypku, 
łkaj,
póki daję radę przemilczeć to, 
czego mówić nie trzeba. 
Niech muzyka za serce chwyci, 
każda nuta na dno duszy spadnie, 
rozplącze myśli - skołtunione nici,
z cieniem trosk raz na zawsze przepadnie. 
Graj więc, skrzypku,
graj!
Rzewne tony menuetów
niech rozświetlą łzami oczy
i łkaj ze mną,
łkaj! 

Tak szybko odszedł…
Szanowni Zebrani!
Z głębokim żalem żegnamy 

Pana Zygmunta Jakubowskiego – 
utalentowanego skrzypka, piewcę 
folkloru, miłośnika muzyki. Skrzyp-
ce, które Pan Zygmunt ukochał, 
są niezwykłym instrumentem. Ich 
dźwięki oddają patos boleści, moc 
radości, żar tęsknoty, akordy mi-
łości i skargę rozpaczy. W rękach 
mistrza stają się głosem duszy. Na 
nich Pan Zygmunt wygrywał pra-
gnienia życia, dążenia, nadzieje i życzenia serca. Z wirtuozerią 
grał cichą kołysankę matki, oberki, polki, walczyki, a także pie-
śni obrzędowe i nabożne. W 1996r. Pan Zygmunt Jakubowski 
założył kapelę ludową, która zdobywała laury na licznych prze-
glądach i ogólnopolskich festiwalach. W 2012r. został laureatem 
konkursu „Jawor - u źródeł kultury”. Śmierć Pana Zygmunta to 
nieodżałowana strata. Odszedł od nas samorodny talent mu-
zyczny, strażnik ludowej tradycji, człowiek o wrażliwym sercu 
i wielkiej skromności. 

Cześć Jego pamięci!
Jako wójt Gminy Łopuszno oraz prezes Stowarzyszenia „Ge-

niusz” składam Rodzinie Zmarłego głębokie wyrazy współczucia. 
Po mszy świętej kondukt żałobny ruszył  w stronę cmenta-

rza parafialnego, ostatnią drogę Pana Zygmunta .    
z wyrazami współczucia dla rodziny:

Barbara Pawelczyk -  
kierownik Gminnego ośrodka kulturyw Łopusznie   

i zespół redakcyjny wieści Łopuszna.

Dla wielu ludzi pierwsze tygodnie grudnia są czasem wypeł-
nionym przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia – zaku-
pami, sprzątaniem. Tymczasem bardzo ważne jest, by się za-
trzymać, spotkać ze znajomymi, podumać nad tajemnicą świąt. 
Wspaniałą okazję do tego stwarza od wielu lat Szkoła Podstawo-
wa w Dobrzeszowie, wystawiając Jasełka Dobrzeszowskie. Stały 
się one w życiu lokalnej społeczności niezwykle ważnym wyda-
rzeniem kulturalnym i religijnym.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem przez dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dobrzeszowie panią Alicję Kuropatwę i prze-
wodniczącą Rady Rodziców panią Kamilę Knap życzeń na ręce 
nowo wybranych przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie 
pani Zdzisławy Zimnej i wójta gminy Łopuszno pani Ireny Mar-
cisz. Poza wyżej wymienionymi paniami na objętych medialnym 
patronatem przez oddział terenowy TVP Kielce XI Jasełkach Do-
brzeszowskich pani dyrektor miała zaszczyt powitać m.in. uho-
norowanego tytułem Przyjaciela Szkoły pana profesora Stefana 
Pastuszkę, który jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Tele-
wizji, członka zarządu województwa świętokrzyskiego pana Pio-
tra Żołądka, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty panią Małgorza-
tę Muzoł, księdza dziekana Ireneusza Jakusika i proboszcza pa-
rafii w Sarbicach księdza Jacka Celucha, starostę powiatu kielec-

XI Jasełka Dobrzeszowskie
kiego pana Michała Godowskiego, radnych powiatu kieleckie-
go panów Zdzisława Zapałę i Krzysztofa Smolarczyka, dyrekto-
ra Muzeum Narodowego pana Stanisława Chałupczaka, starsze-
go kustosza Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego panią 
Annę Łojek, wójta gminy Mniów pana Mariusza Adamczyka, pre-
zesa Międzygminnego ZNP panią Janinę Furmanek, przedstawi-
ciela ŚCDN-u panią Ewę Kwiecień, dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w  Brzechowie panią Annę Wojnowską-Burys, prezesa Fo-
rum Młodych Ludowców pana Pawła Gratkę, wójta gminy Mniów 
pana Mariusza Adamczyka, byłego wójta gminy Łopuszno pana 
Henryka Karlińskiego, prezesa Oddziału Gminnego ZNP panią 
Wandę Nowak, dyrektor ZSP nr 5 panią Teresę Pasowską, sponso-
rów, sołtysów wsi obwodu gminy Łopuszno, rodziców i wszyst-
kich przybyłych. Patronat nad uroczystością objął pan profesor 
Stefan Pastuszka.

Jako pierwsi pojawili się na scenie podopieczni oddzia-
łu przedszkolnego. Bosonogie aniołki wprowadzane na scenę 
przez swoją opiekunkę zostały przywitane gromkimi brawami. 
Błyski lamp fotograficznych co i rusz rozświetlały ich twarzyczki, 
ale w żaden sposób nie peszyły. Pięknie śpiewały także zerów-
czaki, nagrodzone za swój występ ogromnymi brawami. Wystę-
pujący po nich uczniowie z Filii w Sarbicach podbiły serca pu-
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bliczności nie tylko pięknym śpiewem, ale również odegranymi 
na fletach znanymi kolędami i nastrojowym murmurandem. Do 
jednej z nich akompaniował dzieciom ksiądz Jacek Celuch na gi-
tarze. W ten oto sposób najmłodsi wprowadzili w świąteczny na-
strój gości, do których popłynęły słowa zapowiadające jasełka. 

Jakie były XI Jasełka Dobrzeszowskie? Tradycyjne – główni bo-
haterowie to Święta Rodzina, król Herod, śmierć, aniołowie, dia-
bły i pasterze. Roztańczone i rozśpiewane. Przed oczami widzów 
zaprezentowali swoje umiejętności taneczne pasterze i aniołki. 
Przepiękne bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki sprawiły, że 
serca szybciej zaczęły bić, a w oczach zakręciła się łezka wzrusze-
nia. Zwłaszcza, że kilka z nich zaprezentowała niezwykle utalen-
towana absolwentka naszej szkoły – Justyna Szymkiewicz, która 
m.in. zajęła 1. miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Młodych 
Talentów w Pradze. Przepięknie „Maleńką miłość” zaśpiewała 
uczennica klasy piątej Karolina Wawrzeńczyk, podbijając zwłasz-
cza serca pani kurator i pani wójt. Niezwykle egzotycznie prezen-
towali się w swych orientalnych strojach Trzej Królowie. Stali by-
walcy Jasełek Dobrzeszowskich wiedzą jednak, że scenografia 
i kostiumy są zawsze na najwyższym poziomie. Dbają o to i na-
uczyciele, i rodzice. Ogromne brawa otrzymały czarne charakte-
ry – diabeł i śmierć, co także staje się tradycją tej imprezy.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim nauczycielom za 
wkład włożony w przygotowanie uroczystości. Doceniała także 
pracę rodziców, bez której Jasełka nie byłyby tak wspaniałe. Sło-
wa podziękowania złożyła także na ręce pana profesora Stefana 
Pastuszki, członka zarządu województwa świętokrzyskiego pana 

Piotra Żołądka oraz pani kurator Małgorzaty Muzoł za pomoc 
w realizacji statutowych zadań szkoły.

Z zaproszonych gości pierwsza zabrała głos pani kurator. Od-
wołując się do słów pieśni Bułata Okudżawy, życzyła wszystkim, 
by każdy otrzymał od Pana to, czego mu brak w nadchodzącym 
Nowym Roku. Składając gratulacje nowo wybranej pani wójt, 
przypomniała słowa Jana Pawła II, że siła państwa i jego rozwój 
zależy od mądrej pracy samorządów. Pani Janina Furmanek wy-
znała, że jest pod ogromnym wrażeniem strojów, choreografii. 
Pogratulowała pani dyrektor Alicji Kuropatwie przygotowania 
uroczystości na tak wysokim poziomie. Z kolei pan profesor Ste-
fan Pastuszka zdradził, że do Dobrzeszowa zawsze przyjeżdża 
z  wielką radością, gdyż czeka go tu zawsze uczta duchowa i in-
telektualna. Wyraził uznanie dla Szkoły Podstawowej w Dobrze-
szowie, że nie zakopuje talentów, ale robi wszystko, by się one 
rozwijały. W podobnym tonie wypowiadał się pan Piotr Żołądek, 
zwracając jednocześnie uwagę na to, że w tak małej szkole dzieją 
się tak wspaniałe rzeczy. Podziękował za bogactwo intelektual-
ne, którym został obdarowany podczas uroczystości. Pan Michał 
Godowski, starosta kielecki, pogratulował pani dyrektor Alicji Ku-
ropatwie, że w tak niezwykły sposób łączy różne środowiska, by 
stwarzać uczniom jak najlepsze warunki rozwoju. Ksiądz dziekan 
przyznał się, że oglądając Jasełka, wraca wspomnieniami do lat 
dzieciństwa, delektując się piękną duchową strawą, jaką jest dla 
niego ta uroczystość, na której jest rokrocznie od 2007 r. 

Pani Irena Marcisz wyznała, że jest niezmiernie zaszczycona 
i dumna, że może wystąpić w roli wójta. Zadeklarowała, że bę-
dzie pracować na rzecz dobra wszystkich mieszkańców gminy. 
Szczególne miejsce w jej przemówieniu zajął temat utalentowa-
nych dzieci i młodzieży. Pogratulowała pani Alicji Kuropatwie Ja-
sełek Dobrzeszowskich, dzięki którym dzieci wychowywane są 
od najmłodszych lat w duchu wartości chrześcijańskich, a samą 
Szkołę Podstawową w Dobrzeszowie nazwała kuźnią talentów.  
Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne składali przewodni-
cząca Rady Gminy w Łopusznie pani Zdzisława Zimna, dyrektor 
Muzeum Narodowego pan Stanisław Chałupczak, dyrektor ZSP 
nr 5 pani Irena Pasowska, były wójt gminy Łopuszno pan Henryk 
Karliński, ksiądz Jacek Celuch, wójt gminy Mniów Mariusz Adam-
czyk oraz radni powiatu kieleckiego panowie Zdzisław Zapała 
i  Krzysztof Smolarczyk

Na koniec życzenia świąteczne złożyła pani dyrektor Alicja Ku-
ropatwa i poprosiła o wspólne odśpiewanie kolędy. Po uroczy-
stości zaproszeni goście mogli podziwiać piękne prace uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie.

ewa Stępień



KUltURa i oświata 

Sztab Organizacyjny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

serdecznie zaprasza

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli
na koncert z okazji 23. Finału WOŚP,

który odbędzie się w budynku szkoły 11 stycznia 2015 roku.
Cel tegorocznej zbiórki:  

Dla podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych  
oraz godnej opieki medycznej seniorów.

Jak co roku gwarantujemy Państwu mnóstwo atrakcji: 
występy zespołów muzycznych i formacji tanecznych, sportowe pokazy, dyskotekę i zabawę taneczną, loterię fantową 
dla najmłodszych oraz wiele innych niespodzianek.
Podczas imprezy będzie możliwość zakupu ciepłych posiłków i ciast.
Główny punkt programu to aukcja, którą poprowadzą popularni artyści. 
Wśród pamiątek do licytacji znajdą się między innymi: obrazy, sportowe gadżety,  trofea myśliwskie, wyroby rękodzie-
ła artystycznego oraz kulinaria.
Organizatorzy ufundowali puchary:
• dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy 23. Finału WOŚP,
• dla najhojniejszej instytucji, zakładu pracy.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przez 22 lata działalności zakupiła tysiące urządzeń  
za kwotę ponad 590 mln zł. Wszystko dzięki hojności  darczyńców.

 Nasza szkoła oraz Orkiestra Owsiaka ma wśród Państwa wielu Przyjaciół. 
Nigdy jeszcze nas nie zawiedliście! 

Bądźcie z nami 11 stycznia na gorącym orkiestrowym graniu!

W okresie od 15 września do 15 grudnia 2014 roku na tere-
nach Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odby-
wały się zajęcia w ramach programu „aktywny Senior LzS 
2014”. W zajęciach wzięło udział 20 kobiet spełniających kryte-
ria opisane w programie. Zajęcia mające charakter rekreacji ru-
chowej odbywały się w poniedziałki i środy po 2 godziny dzien-
nie i miały na celu aktywne formy spędzania czasu wolnego. 

 Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu, a najpopu-
larniejszą formą aktywności były piesze wycieczki z kijkami 
„Nording Walking” ,  przeciętna trasa marszu wynosiła 5 km.

W pomieszczeniach Domu Weselnego odbywały się ćwicze-
nia fitness z elementami aerobiku. Kobiety przy dźwiękach ła-
godnej muzyki wykonywały ćwiczenia pod okiem instruktora.

Jeżeli pozwalały warunki pogodowe, ćwiczenia odbywały 
się  na siłowni zewnętrznej, po których organizowano spotka-
nia integracyjne przy ognisku.

Sławomir Stelmaszczyk

„Aktywny senior LZS - 2014”


