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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Ostatnie tygodnie obfitowały w doniosłe wydarzenia. 
W maju odbyło się w naszej gminie  referendum w spra-
wie odwołania Wójta i Rady Gminy zorganizowane przez 
byłych zarządzających gminą:  panów H. Karlińskiego, 
J.W. Ptaka i Cz. Kolasę  oraz skupioną wokół nich grupę 
osób. Panowie ci mieli zapewne nadzieję na powrót do 
władzy, którą z woli wyborców niedawno utracili. Wyko-
rzystali przy tym zawirowania i emocje społeczeństwa 
związane z próbą likwidacji najmniejszych szkół. 

Tak jak przewidywaliśmy, społeczeństwo naszej gmi-
ny kierując się rozsądkiem, nie dało posłuchu inicjato-
rom referendum i pozwoliło Radzie Gminy i wójtowi da-
lej kierować sprawami Gminy. Dziękujemy za postawę 
i okazane zaufanie. My ze swej strony zrobimy wszystko, 
by przez następne dwa i pół roku nie zawieść społeczeń-
stwa i pokładanych w nas nadziei. 

Przystąpiliśmy do nowych inwestycji i ukończenia już 
zaczętych; mianowicie kończymy przebudowę Ośrodka 
Zdrowia, część obiektu po przebudowie już służy spo-
łeczeństwu. Za kilka tygodni przystąpimy do przebudo-
wy i modernizacji centrum Łopuszna, by stało się naj-
lepszą wizytówką naszej miejscowości. Podstawowymi 
inwestycjami będą jednak drogi, albowiem w tej dzie-
dzinie są największe potrzeby i oczekiwania społeczeń-
stwa. Zgodnie z obietnicami  zbudowano odcinek drogi 
powiatowej od Baryczy do budynku byłej szkoły w An-
tonielowie. Gdy piszemy te słowa, trwają właśnie prace 
przy infrastrukturze przydrogowej /budowa poboczy, 
kopanie rowów/. Aktualnie trwają też prace przy budo-
wie dróg w Snochowicach i Zasłońcu oraz w Jedlu i w Eu-
stachowie Małym. Chcemy również w tym roku skończyć 
asfaltowanie ulic Łopuszna. Nową nawierzchnię otrzy-
mała ulica Natalii Żurowskiej-Machałowej, trwają prace 
przy dokończeniu ulicy Leśnej, będzie nowa nawierzch-
nia na odcinku ulicy od Górek Łopuszańskich do Straża-
ckiej, ulicy ks. A. Jankowskiego oraz na ulicy Źródlanej. 
Wszystkie te zadania zamierzamy zrealizować do końca 
czerwca. W drugiej połowie roku planujemy zrobić nowe 
nawierzchnie w Hucie Jabłonowej, Nowku Górnym, do-
kończyć drogę w Piotrowcu i być może przez Podewsie. 
Istnieje też absolutna konieczność pokrycia nową na-
wierzchnią drogi od Dobrzeszowa do Snochowic. 

Jak Państwo widzicie, pracy jest bardzo dużo. Awan-
tura referendalna nie przyniosła gminie i jej mieszkań-
com  niczego  dobrego, podzieliła społeczeństwo i kosz-

Szanowni Państwo!
towała ponad dwadzieścia tysięcy złotych. Pieniądze te 
wyjęli z kieszeni podatników i zmarnowali organizatorzy 
referendum. Za te pieniądze już niczego nie zbudujemy, 
nie kupimy lamp oświetleniowych, ani nie zakupimy po-
bytu na koloniach letnich dla dzieci najbardziej potrze-
bujących. 

Osobnym problemem dyskutowanym przez Radę Gmi-
ny jest sprawa budowy dróg dofinansowanych z fundu-
szy unijnych. Niestety przepychanki biurokratyczne i co-
raz to inne wymagania stawiane samorządom sprawia-
ją, że budowa tych dróg w tym roku stała się niemożli-
wa. Oczywiście nie zawiniliśmy tu w niczym, ponieważ 
żaden samorząd w województwie nie dostanie w tym 
roku tych pieniędzy. Mamy więc do wyboru:  czekać do 
przyszłego roku, ale też bez żadnej gwarancji albo pod-
jąć „męską” decyzję i zrobić te drogi z własnych środ-
ków.  Decyzja ta wymaga szerokiej konsultacji społecz-
nej, dlatego zamierzamy się spotkać w najbliższym cza-
sie z mieszkańcami zainteresowanych miejscowości, by 
uzgodnić wspólnie, co robić dalej.

Nadal dużym problemem jest utrzymanie gminnej 
oświaty i nadmiernie rozbudowanej sieci szkół. Wśród 
nich są szkoły liczące po 30-40 uczniów, w których za-
trudnionych jest po 8-10 nauczycieli, ponieważ obliguje 
nas do tego Karta Nauczyciela oraz inne obowiązujące 
przepisy. Ponadto bardzo kosztowna jest również obsłu-
ga tych szkół. Pomimo poczynionych oszczędności sa-
morząd rocznie dopłaci do utrzymania oświaty z budże-
tu gminy grubo ponad milion złotych. Na ostatniej se-
sji Rada Gminy przyjęła ostateczną Uchwałę dotyczącą 
likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie. W najbliższym 
czasie zostanie przekazany majątek zlikwidowanej szko-
ły, a uczniowie mają zapewnione miejsce nauki w Ze-
spole Szkół w Łopusznie. Wszelkie działania w kierunku 
utworzenia stowarzyszenia bądź innej formy organizacji 
szkoły prowadzone są na odpowiedzialność organizato-
rów z wszystkimi tego konsekwencjami. 

Pomimo licznych przeciwności staramy się i będziemy 
się starali rozwiązywać najważniejsze problemy gminy, 
w tym również i te związane z oświatą. 

Z okazji zbliżających się wakacji życzymy nauczycie-
lom, których pracę jak najbardziej doceniamy,  spokoj-
nego wypoczynku, uczniom zaś bezpiecznych, słonecz-
nych i pełnych wrażeń wakacji.

z poważaniem
zdzisław  oleksiewicz 
wójt Gminy Łopuszno

danuta Łukasik 
Przewodnicząca rady Gminy
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29 kwietnia 2007 roku odbyła się XV sesja rady Gmi-
ny. 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji 
oraz jednogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji rad-
nego Czesława Bujaka p. Przewodnicząca poprosiła rad-
nych o przyjęcie porządku obrad sesji:
1) Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie qvorum.
2) Wybór sekretarza obrad sesji.
3) Przyjęcie porządku obrad sesji.
4) Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie 

z działalności za okres między sesjami.
6) Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres mię-

dzy sesjami.
7) Interpelacje radnych.
8) Informacja o stanie dróg gminnych, powiatowych i wo-

jewódzkich na terenie Gminy Łopuszno.
9) Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy i zadań gospo-

darczych za 2007 rok i podjęcie uchwały w sprawie ab-
solutorium dla Wójta Gminy.

10) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budże-
cie gminy na 2008 rok. 

11) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunków do-
chodów własnych jednostek budżetowych.

12) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 
w Łopusznie.

13) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/43/2007 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w 
sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawo-
wych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łopusz-
no.

14) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr IX/91/99 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 listopada 1999 r. 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łopusznie.

15) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzeda-
ży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowią-
cych własność Gminy Łopuszno położonych w Łopusz-
nie przy ul. Strażackiej.

16) Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
17) Sprawy różne;

- zapoznanie radnych z rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.03.2008 
r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały  
Nr XIV/87/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 20 lu-
tego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wy-
sokość dodatków i innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawa-
nia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyzna-
wania i wypłacania nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego w roku 2008 – w części określonej w § 9 
ust. 2 i § 10 załącznika, 

- zapoznanie radnych z uchwałą Nr 39/2008 Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 
dnia 19.03.2008 r. w sprawie stwierdzenia nieważno-

ści uchwały Nr XIV/90/2008 Rady Gminy w Łopusznie 
z dnia 20.02.2008 r. w sprawie przekazania z funduszy 
Rady Gminy w Łopusznie kwoty 5000,-zł na wsparcie 
leczenia Pawła Kozła - mieszkańca Łopuszna.

18) Zakończenie obrad sesji. 
Radni przyjęli powyższy porządek obrad jednogłośnie 

(14 głosów „za”). Również jednogłośnie (14 głosów „za”) 
i bez uwag przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Gmi-
ny.

Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącej 
Rady Gminy p. Danuty Łukasik z działalności za okres mię-
dzy sesjami oraz informacji Wójta Gminy p. Zdzisława Olek-
siewicza z pracy za okres między sesjami. 

W interpelacjach głos zabierali radni:
Pani Danuta Łukasik, która poprosiła o remont drogi po-

wiatowej w Piotrowcu (ok. 800 m.b.). Zapytała również, kto 
powinien dokonać remontu przystanków przy drodze wo-
jewódzkiej ?

Pan Jan Witold Ptak, który odniósł się do informacji p. 
Wójta i p. Przewodniczącej. W swojej wypowiedzi poru-
szył sprawę wymiany rur azbestowych w ul. Przedborskiej, 
sprawę modernizacji GOZ w Łopusznie i pracy tego Ośrod-
ka w wolne soboty oraz pracy stomatologa. Pytał Wójta, 
czy rozmawiał od ostatniej sesji ze Starostą w sprawie Gim-
nazjum Nr 1. Pytał, kiedy będą wydawane następne „Wie-
ści Łopuszna” i do kiedy można składać materiały do tej ga-
zety?

Pan Zbigniew Zimecki poprosił o remont drogi na odcin-
ku Snochowice – Kuźniaki.

Pan Grzegorz Janiszewski powiedział, że w planie na ten 
rok nie są ujęte drogi Snochowice – Nowek i Snochowice 
– Eustachów, ale wyraził nadzieję, że i te drogi będą rea-
lizowane. Pytał p. Wójta, kiedy będzie oświetlenie uliczne 
przy drodze wojewódzkiej w Grabownicy i czy coś się robi 
w kierunku wymiany instalacji w Zespole Szkół w Łopusz-
nie? Prosił o oznakowanie i zabezpieczenie przepustów.

Pan Kolasa Czesław pytał o koszt drogi wykonanej 
w kwietniu w Rudzie Zajaczkowskiej. Prosił także Wójta o 
dokończenie oświetlenia drogi powiatowej Ruda – Fanisła-
wice i konsultację przy konstruowaniu uchwał Rady Gminy, 
żeby ich organy nadzorcze nie uchylały. 

Pan Stanisław Iwanek pytał o lokalizację boiska, które 
ma być realizowane w ramach programu „ORLIK”, a także 
o to, czy będzie położony asfalt na całej ulicy Żurowskiej 
- Machałowej i ul. Źródlanej oraz czy będzie remontowana 
droga wojewódzka Łopuszno - Jędrzejów?

Pan Krzysztof Smolarczyk poprosił o ustawienie znaków 
ograniczających tonaż pojazdów jeżdżących drogą powia-
tową Wielebnów – Sarbice Pierwsze i zgłosił uwagi do pra-
cy GOZ w Łopusznie

Pan Wójt i p. Przewodnicząca na bieżąco odpowiedzieli 
radnym na większość zgłoszonych pod ich adresem inter-
pelacji. 

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna 5

Na interpelacje zgłaszane w sprawie funkcjonowa-
nia i modernizacji GOZ w Łopusznie odpowiedzi radnym 
udzielił kierownik Ośrodka p. Dariusz German.

Następnie głos zabrał kierownik Rejonu Dróg Wojewódz-
kich w Zgórsku p. Krześniak, który przedstawił radnym in-
formację w sprawie remontów i modernizacji dróg woje-
wódzkich Kielce -Częstochowa i Końskie – Jędrzejów. Pan 
kierownik odpowiadał także na pytania radnych.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji Skarbnik Gmi-
ny p. Barbara Kluk przedstawiła Wysokiej Radzie „Spra-
wozdanie z wykonania budżetu Gminy Łopuszno za 2007 
rok”.

Następnie głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej p. Zdzisława Zimna, która odczytała „Wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2008 r. 
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytu-
łu wykonania budżetu za 2007 rok” i protokół z głosowania 
tego wniosku (Komisja jednogłośnie głosowała za udziele-
niem absolutorium Wójtowi) oraz uchwałę Nr 19/I/2008 VIII 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Kielcach z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie ab-
solutorium Wójtowi Gminy Łopuszno za 2007 r.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrał tylko rad-
ny Ptak, który oświadczył, że będzie głosował przeciwko 
udzieleniu absolutorium i uzasadnił swoje stanowisko.

Ponieważ pozostali radni nie wnosili uwag do sprawo-
zdania, Przewodnicząca Rady Gminy p. Łukasik odczytała 
uchwałę Nr XV/91/2008 Rady Gminy w Łopusznie w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy i poddała 
pod głosowanie wniosek o jej przyjęcie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny 
głosował przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu. W wyniku 
tego głosowania powyższa uchwała została podjęta więk-
szością głosów. 

W kolejnych głosowaniach radni jednogłośnie ( 15 gło-
sów „za”) przyjęli: 
- uchwałę Nr XV/92/2008 Rady Gminy w Łopusznie 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 
rok,

- uchwałę Nr XV/93/2008 Rady Gminy w Łopusznie 
w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych 
jednostek budżetowych.

Po podjęciu tych uchwał głos zabrał Z-ca Wójta Gminy 
p. Zbigniew Iwanek, który poinformowała Wysoką Radę, że 
Świętokrzyski Kurator Oświaty p. J. Skibiński wydał pozy-
tywną opinię w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Ło-
pusznie i negatywne opinie w sprawie likwidacji 4 szkół 
podstawowych (w Grabownicy, w Fanisławicach, w Pio-
trowcu i w Sarbicach), a po jego odejściu ze stanowiska p.o. 
Kuratora p. S. Meresiński wydał negatywną opinię w spra-
wie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie z siedzibą w Lasocinie. Pan Iwa-
nek odczytał Wysokiej Radzie opinię Kuratora w sprawie li-
kwidacji Gimnazjum Nr 1. Poinformował radnych, że opinie 
Kuratora są ostateczne i obowiązują. W związku z tym pro-
sił radnych o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gim-

nazjum Nr 1 w Łopusznie oraz kolejnych 2 uchwał, z któ-
rych jedna będzie porządkować sieć szkół, a druga będzie 
zmieniać uchwałę w sprawie powołania Zespołu Szkół w 
Łopusznie, bo po pierwsze Gimnazjum Nr 2 w ZS straci nu-
mer, a po drugie obwód zlikwidowanego Gimnazjum Nr 1 
zostanie włączony w skład Gimnazjum w ZS w Łopusznie. 

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie p. L. Piotrowski 
wystąpił w obronie swojej szkoły i zgłosił szereg uwag pod 
adresem Wójta oraz do opinii Kuratora. 

W obronie Gimnazjum Nr 1 wystąpił także radny Ptak. 
Wyjaśnień dla zabierających głos w dyskusji udzielił Za-

stępca Wójta p. Z. Iwanek.
Po tej dyskusji p. Przewodnicząca Łukasik odczytała 

uchwałę Nr XV/94/2008 Rady Gminy w Łopusznie w spra-
wie likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie i poddała pod 
głosowanie wniosek o jej przyjęcie.

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 3 radnych 
głosowało przeciwko, a 3 radnych wstrzymało się od gło-
su. W wyniku tego głosowania powyższa uchwała została 
podjęta większością głosów.

W kolejnych głosowaniach radni:
- jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 

XV/95/2008 Rady Gminy w Łopusznie zmieniającą 
uchwałę Nr VII/43/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci publicz-
nych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 
przez Gminę Łopuszno

- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr 
XV/96/2008 Rady Gminy w Łopusznie zmieniającą 
uchwałę Nr IX/91/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 10 
listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w 
Łopusznie,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XV/97/2008 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży w formie bezprzetargowej nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno 
położonych w Łopusznie przy ul. Strażackiej.

Po podjęciu tych uchwał Wójt Gminy p. Zdzisław Olek-
siewicz udzielił radnym odpowiedzi na pozostałe interpe-
lacje i zapytania, a obrady sesji zakończyły „sprawy różne”.

kolejna XVi sesja rady Gminy odbyła się w dniu 19 
czerwca 2008 roku. 

Po otwarciu i stwierdzeniu przez p. Przewodniczącą Rady 
Gminy na podstawie listy obecności radnych prawomocności 
obrad sesji, radni jednogłośnie /13 głosów „za”/ wybrali radną 
p. Barbarę Fras na sekretarza obrad sesji. 

Następnie p. Przewodnicząca Łukasik odczytała propo-
nowany porządek obrad sesji:
1) Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie qvorum.
2) Wybór sekretarza obrad sesji.
3) Przyjęcie porządku obrad sesji.
4) Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5) Informacja Przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie 

z działalności za okres między sesjami.
6) Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres mię-

dzy sesjami.
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7) Interpelacje radnych.
8) Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na te-

renie Gminy Łopuszno.
9) Uchwalenie „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia 
na obszarze Gminy Łopuszno”.

10) Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Ło-
puszno.

11) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budże-
cie gminy na 2008 rok. 

12) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach.

14) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/2006 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gmi-
ny oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy 
do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta.

15) Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budże-
towej Gminy Łopuszno o nazwie „Zespół Obsługi Eko-
nomiczno – Administracyjnej Szkół w Łopusznie”.

16) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania re-
daktora naczelnego „Wieści Łopuszna”.

17) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/74/2007 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2007 roku 
w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do Stowarzy-
szenia Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”

18) Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
19) Sprawy różne

- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu odnowy 
miejscowości Łopuszno na lata 2008 - 2014.

20) Zakończenie obrad sesji. 
Radni jednogłośnie /14 głosów „za”/ przyjęli powyższy 

porządek obrad sesji do realizacji. Jednogłośnie /14 głosów 
„za”/ i bez uwag radni przyjęli także protokół z poprzedniej 
sesji Rady Gminy, a następnie wysłuchali informacji Prze-
wodniczącego Rady Gminy p. Danuty Łukasik z działalności 
za okres między sesjami i informacji Wójta Gminy p. Zdzi-
sława Oleksiewicza z pracy za okres między sesjami. 

Interpelacje składali radni:
Pan Sławomir Staszczyk prosił Wójta o wykonanie asfal-

tu na drodze dojazdowej do bloku w Lasocinie i na dro-
dze w kierunku Budzisławia, przy której jest 7 gospodarstw 
i  1 nowy dom w budowie.

Pan Stanisław Iwanek prosił o usunięcie zarośli przy dro-
dze i parkingu obok targowicy. Prosił również o renowację 
obecnych lub zamieszczenie nowych tablic informacyjno-
powitalnych przy drogach na granicy gminy.

Pan Jan Witold Ptak pytał Wójta, kiedy zostanie uregu-
lowana sprawa drogi z „WiR-em”? Nawiązał także w swojej 
wypowiedzi do odbytego w dniu 18.06.b.r. zebrania wiej-
skiego w Łopusznie i odniósł się do sprawy zagospodaro-
wania skwerku, przedstawiając swoje uwagi w tej kwestii. 
Prosił również, żeby coś zrobić z gawronami i włóczącymi 
się po Łopusznie „watahami” psów.

Pan Krzysztof Smolarczyk pytał, czy jest możliwość zor-
ganizowania w budynku po zlikwidowanej szkole w Józefi-
nie świetlicy wiejskiej?

Pan Bujak pytał Wójta o remont dróg w jego obwodzie 
wyborczym oraz o dożywianie dzieci w szkole w Sarbicach 
w nowym roku szkolnym i kryteria podziału środków na 
podręczniki.

Pan Grzegorz Janiszewski pytał o dowożenie uczniów 
w nowym roku szkolnym.

 Po interpelacjach Komendant Komisariatu Policji 
w Strawczynie p. Jarosław Grabowski przedstawił Wysokiej 
Radzie „Informację o stanie bezpieczeństwa publicznego 
na terenie Gminy Łopuszno”. 

W kolejnym punkcie radni jednogłośnie (14 głosów 
„za”) uchwalili „Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na ob-
szarze Gminy Łopuszno” opracowany przez Związkowe 
Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach (uchwała Nr 
XVI/98/2008 Rady Gminy w Łopusznie), a następnie wysłu-
chali przedstawionej przez p. Janinę Jarząbek z referatu rol-
nictwa UG w Łopusznie „Informacji o sytuacji w rolnictwie 
na terenie Gminy Łopuszno” i p. Przewodnicząca ogłosiła 
przerwę w obradach sesji. 

Po przerwie radni przyjęli :
- jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/99/2008 

Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania zmian 
w budżecie gminy na 2008 rok,

- większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się 
od głosu) uchwałę Nr XVI/100/2008 Rady Gminy w Ło-
pusznie w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowa-
nie zadań inwestycyjnych,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/101/2008 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zaciągnięcia po-
życzki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację zadania 
inwestycyjnego „Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Łopusznie”,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/102/2008 
Rady Gminy w Łopusznie zmieniającą uchwałę Nr 
III/14/2006 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28 grud-
nia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i pła-
cy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczące-
go Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach 
z zakresu prawa pracy wobec Wójta,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/103/2008 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej Gminy Łopuszno o nazwie „Zespół Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Łopusznie”,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/104/2008 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie odwołania z funkcji 
redaktora naczelnego „Wieści Łopuszna” p. Zbigniewa 
Iwanka i powołania na redaktora naczelnego p. Jacka 
Barańskiego,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) uchwałę Nr XVI/105/2008 
Rady Gminy zmieniającą uchwałę Nr XII/74/2007 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie przy-
stąpienia Gminy Łopuszno do stowarzyszenia Lokalna 
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Inwestycje drogowe w fotoobiektywie
(od początku bieżącej kadencji do czerwca 2008 r.)

Remont drogi gminnej w Jedlu od drogi wojewódzkiej w stronę Marianowa, (dł. 425 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont dwóch odcinków dróg gminnych w Jedlu od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora Żabiniec oraz w stronę Antonielowa (na tym 
odcinku wyremontowano w ramach II etapu dodatkowo 510 m. w stronę lasu w czerwcu 2008 r., (łączna dł. odcinków 1072 m., data 
wykonania I etapu : sierpień 2007 r.)

Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” z siedzibą w Rado-
szycach (uchwałą tą radni dokonali zmiany przedstawi-
ciela Gminy Łopuszno do tego stowarzyszenia i obec-
nie tym przedstawicielem jest Wójt p. Zdzisław Oleksie-
wicz).

Po podjęciu tych uchwał p. Wójt udzielił radnym odpo-
wiedzi na zgłoszone przez nich interpelacje, a obrady se-
sji zakończyły „sprawy różne”, w których m.in. radni jedno-
głośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr XVI/106/2008 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie przyjęcia „Planu odno-
wy miejscowości Łopuszno na lata 2008 – 2014”. 

(m.B.)
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Remont drogi gminnej w Lasocinie (dł. 638 m., data wykonania: sierpień 2007 r.)

Remont ul. Dużej w Snochowicach (dł. 1450 m., data wykonania: sierpień 2007 r.)

Remont ul. Małej w Snochowicach  (dł. 837 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)
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Remont drogi gminnej w Czartoszowach (gł. 1075 m., data wykonania: kwiecień 2008 r.)

Remont drogi gminnej w Rudzie Zajączkowskiej (dł. 205 m., data wykonania: kwiecień 2008 r.)

Remont ul. Leśnej w Łopusznie – etap I (dł. 430 m., data wykonania: listopad 2007 r.) oraz etap II (dł. 597 m., data wykonania: czerwiec 
2008 r.)
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Remont drogi gminnej w Eustachowie Małym  - etap I oraz etap II (łączna długość 1302 m. I etap wykonano w listopadzie 2007, etap II 
w czerwcu 2008 r.)

Remont drogi gminnej w Piotrowcu (dł. 610 m. data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.)

Remont ul. Ludwików w Łopusznie (dł. 385 m., data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.)
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Remont ul. Polnej w Łopusznie – etap II (dł. 156 m., data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.)

Remont ul. Natalii Żurowskiej – Machałowej w Łopusznie (dł. 272 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont ul. Górki Łopuszańskie w Łopusznie – etap II (dł. 277 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Remont drogi gminnej Wielebnów–Zasłońce – etap II (dł. 625 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont drogi powiatowej od m. Barycz do Antonielowa (II etap, dł. 1700 m, data wykonania: czerwiec 2008 r.. oraz etap I (dł. 1400 m. 
Jasień - Barycz, wykonano w listopadzie 2007 r. źródła finansowania: powiat 50 %, gmina 50 %)

Remont drogi powiatowej w Gnieździskach od drogi wojewódzkiej w stronę Mieczyna (dł. 310 m.   data wykonania: I połowa 2007 r., 
źródło finansowania: powiat 100 %)        

/J.B/
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KUltURa i oświata 

Jest taki kolor nieba,
który nadzieję

niesie
zwiastowanie.

Jest takie niebo czasami.
Jest stroma ścieżka 

nad reglami –
czuję się

bliżej Boga na niej.
I hala w głębi mojej duszy

gdzie cały rok
dla Ciebie

Ojcze
krokusy stroją się w fiolety,

gdzie cały rok
dla Ciebie

Ojcze
kwitną ostróżki i krokusy.

(Jan Gutwiński) 

19 maja 2008 roku, w rocznicę nadania naszej szkole imie-
nia Jana Pawła II, po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Patrona. 
To okazja do oddania hołdu Papieżowi przez całą społeczność 
szkolną, zaprezentowania naszej dumy z faktu, że należymy do 
coraz liczniejszej rodziny szkół noszących imię Wielkiego Polaka, 
pokazania, że osoba Patrona nas łączy, że jesteśmy jedną rodzi-
ną zgromadzoną wokół sztandaru z wizerunkiem Orła  Białego 
i Piotrowych  kluczy.

 Gazda świata
Jan Paweł II to postać wielowymiarowa. Niezwykła, złożona 

osobowość. To znakomity kapłan, teolog i ekumenista.  To arty-
sta – poeta i aktor, któremu przyszło grywać na największej sce-
nie świata. To niestrudzony pielgrzym, miłośnik piłki nożnej i nar-
ciarstwa oraz znakomity turysta przemierzający górskie szlaki. 
Jak to bogate życie pokazać uczniom, z których najmłodszy ma 
lat trzy, a najstarszy szesnaście? 

W tym roku motywem przewodnim obchodów Dnia Patro-
na były góry, które papież ponad wszystko ukochał. Górskie wę-
drówki, ośnieżone szczyty, płonące watry, górali. Nieprzypad-
kowo przecież nazywano go „najwspanialszym bacą Bożych 
owiec” oraz „gazdą świata”, a kardynał Stefan Wyszyński powie-
dział o nim kiedyś „krzepki góral”. W górach przecież, a wie to 
każdy wierzący, który góry kocha, bliżej do Boga i do ludzi, którzy 
współtowarzyszą w  wędrówce na szczyt.

nasi goście
Na uroczystość zaprosiliśmy księdza proboszcza Ireneusza 

Jakusika, wikarych oraz władze samorządowe reprezentowa-
ne przez panią przewodniczącą Rady Gminy, Danutę Łukasik, 
pana wójta, Zdzisława Oleksiewicza, zastępcę wójta, pana Zbi-
gniewa Iwanka, radnego powiatowego, pana Jacka Barańskie-
go oraz radnych Rady Gminy. Zaproszenia wystosowaliśmy także 
do szkół noszących imię Jana Pawła II. Przybyły do nas delega-
cje nauczycieli oraz poczty sztandarowe z następujących placó-
wek:  z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie - 

Najwspanialszy baca Bożych owiec

Obchody Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
młodzieży towarzyszyli pan Józef Kowalczyk – dyrektor oraz pan 
Piotr Gonerka; z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Se-
ceminie – uczniowie przybyli z panem Zbigniewem Jurą;  z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących nr 17 im. Karola Wojtyły Papieża 
Polaka w Kielcach – młodzież przyjechała z panią Pelagią Majew-
ską; z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II Bukowie 
– poczt sztandarowy przybył  z panią wicedyrektor Barbarą Cze-
kaj; z Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły – 
licealistom towarzyszyła pani dyrektor, Irena Marcisz. Z radością 
powitaliśmy wśród nas panią Barbarę Bodziechowską – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnie, pełniącą funkcję 
prezesa Stowarzyszenia  Przyjaciół Świętokrzyskiej Rodziny Szkół   
noszących imię Jana Pawła II. 

Wśród gości miło nam było ujrzeć emerytowanych nauczycie-
li i pracowników szkoły, liczne grono rodziców z przewodniczą-
cą  Rady Rodziców, panią Justyna Petrus oraz zastępcą, panem 
Mariuszem Karendałem.  Pan dyrektor powitał także serdecznie 
sponsorów, którzy od wielu lat bezinteresownie wspierają dzia-
łania naszej szkoły.  

Tak świętowaliśmy
Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji nauczycieli, ucz-

niów i rodziców. Mszę odprawił oraz wygłosił homilię ksiądz pro-
boszcz Ireneusz Jakusik. Następnie cała społeczność szkolna, na 
której czele podążały poczty sztandarowe, udała się do budyn-
ku Zespołu Szkół. Niestety, pogoda tego dnia nie dopisała i szli-
śmy w strugach gęstego, zacinającego deszczu. W szkole przed 
popiersiem Patrona pan dyrektor wraz z księdzem proboszczem 
i panem wójtem złożyli kwiaty.  

Dalsza część uroczystości miała  miejsce na sali gimnastycz-
nej. Oczom przybyłych ukazały się ośnieżone szczyty gór – to 
Tatry „ciemnym murem zwarły dumne głowy”. Szare kamienie 
i wtulona w nie maleńka drewniana kapliczka, kobierce fioleto-
wych i białych krokusów, ciemnozielony smrekowy las. A wśród  
głazów drewno przygotowane na ognisko, by zapłonąć, gdy po-
jawi się zdrożony turysta.  

Roziskrzyła się watra, rozbrzmiały dźwięki piosenek i poety-
ckich strof. Miejsca przy ognisku z wolna się zapełniały. Gdy po-
słyszeliśmy słowa Juliusza Słowackiego: „Więc oto idzie papież 
słowiański” – na sali poruszenie, bo oto rzeczywiście przyszedł. 
Nieco przygarbiony, w białej narciarskiej kurtce, podpierając 
się narciarskim kijkiem, i zasiadł, jak zwykł to czynić wiele razy, 
wśród młodych, by ogrzać dłonie przy ogniu. 

Zaśpiewaliśmy papieżowi, także po góralsku, opowiedzieli-
śmy o jego miłości do polskich gór słowami Kasprowicza i Tetma-
jera, a nawet dla niego zatańczyliśmy, z ciupagami, z prawdziwą 
góralską werwą.

konkursy i turnieje
Do obchodów Dnia Patrona przygotowywaliśmy się długo. 

Wiele tygodni wcześniej wśród dzieci i młodzieży ogłoszone zo-
stały i przeprowadzone konkursy nawiązujące do motywu prze-
wodniego obchodów. 19 maja nastąpiło ogłoszenie wyników i 
wręczenie nagród zwycięzcom. 

Do klas najmłodszych adresowany był konkurs plastyczny. 
Najpiękniejszy rysunek wykonał uczeń klasy „O” – Paweł Miaz-
ga, drugie miejsce zajął Mateusz Ślęzak, a trzecie Patryk Stachura. 
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Ponieważ konkurs był wyrównany i jury podobało się wiele prac, 
postanowiono przyznać jeszcze trzy wyróżnienia: dla Marii Sata-
leckiej, Marcina Palacza, Kingi Palacz.  

Uczniowie klas IV –VI zmagali się w konkursie przyrodniczym 
„Góry Polski”. Największą wiedzą na temat Karpat, Sudetów i Gór 
Świętokrzyskich wykazał się Maciej Polak z klasy VI a - I miejsce, 
Sergiusz Staszczyk (klasa V a) – II miejsce oraz Katarzyna Gwóźdź 
(klasa V a) i Patryk Jas (klasa V b),  którzy zajęli III miejsce. W obu 
konkursach laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy.

Gimnazjaliści rywalizowali w konkursie na gazetkę klasową te-
matycznie związaną z motywem przewodnim Dnia Patrona.  Naj-
ciekawszą wykonała klasa I A, na drugim miejscu sklasyfikowano 
gazetkę klasy II A, a na trzecim klasy II C.

Ulubioną dyscypliną sportową papieża, oprócz narciarstwa, 
była piłka nożna.  Na początku maja nauczyciele wychowania fi-
zycznego przeprowadzili turniej piłki nożnej dla uczniów gimna-
zjów. Do udziału w nim  zaprosiliśmy szkoły  noszące imię Jana 
Pawła II. W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęło Gimna-
zjum Nr 2 z Łopuszna, drugie Gimnazjum z Secemina, a na trze-
cim uplasowała się drużyna z Gimnazjum z Bukowy. Tytuł Króla 
Strzelców wywalczyła Marta Bernat z Gimnazjum Nr 2 z Łopusz-
na. Wśród chłopców tryumfował zespół z Gimnazjum w Bukowie, 
drugie miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie, 
a trzecie z Gimnazjum z Secemina. Najwięcej bramek strzelił Szy-
mon Sidor z Gimnazjum w Bukowie. Wymienione drużyny otrzy-
mały puchary, natomiast zdobywcy największej liczby bramek – 
pamiątkowe statuetki.

Tego nie było w scenariuszu
Dzień Patrona  stał się znakomitą okazją, by grono pedago-

giczne, dzieci i młodzież Zespołu Szkół pogratulowali pana dy-
rektorowi, Krzysztofowi Kumańskiemu wspaniałego wyniku, jaki 

osiągnął w plebiscycie „Echa Dnia” – „Belfer roku 2007/2008”. Pan 
dyrektor zajął pierwsze miejsce w powiecie kieleckim, a czwar-
te w województwie świętokrzyskim – ogłosiła pani wicedyrek-
tor, Elżbieta Oleksiewicz. Oddano na niego 1305 głosów! Świetny 
wynik naszego przełożonego to doskonała promocja szkoły i na 
pewno źródło ogromnej, osobistej  satysfakcji dla niego same-
go. Od uczniów był z tej okazji piękny bukiet i niezwykle gorące 
brawa. 

Pan dyrektor pokazał wszystkim okazałą i podobno niezmier-
nie ciężką statuetkę, którą wręczyła mu podczas gali w Woje-
wódzkim Domu Kultury Świętokrzyska Kurator Oświaty, pani 
Małgorzata Muzoł. Nie spodziewał się,  że  wykorzystamy patro-
nalne święto, by złożyć mu gratulacje, stąd jego zaskoczenie i sło-
wa: „Tego nie było w scenariuszu.” 

Czas po temu, by miło pogawędzić
Po oficjalnej części uroczystości zaprosiliśmy naszych gości 

na poczęstunek i nie tylko.  Z okazji święta wydaliśmy pocztów-
ki ze zdjęciami szkoły, które chętnie nabywali zwłaszcza eme-
rytowani nauczyciele. Dwie wykonaliśmy według własnych po-
mysłów, jedną z nich zaprojektował pan Adam Tyszer. Pan Ty-
szer ofiarował także naszej szkole książki, czasopisma i pamiątki 
związane z pontyfikatem Jana Pawła II, które wyeksponowaliśmy 
na okolicznościowej wystawie. Nie brakowało chętnych do wpi-
sów w „Księdze pamiątkowej”, a  wielu gości z zainteresowaniem 
przeglądało szkolne kroniki.

Miło upłynął nam czas w gronie przyjaciół.  Miło było usły-
szeć słowa uznania  o dobrze zorganizowanej imprezie. A nade 
wszystko cieszymy się, że w każdym momencie uroczystości 
wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie. Swoją dojrzałą po-
stawą pokazali, że warto im zaufać i że można na nich polegać. 
Pokazali, jak są dumni, że Patronem ich szkoły jest Jan Paweł II. 

agnieszka Palacz

 Niecodzienne spotkanie miało miejsce 09.06.2008 r. w ZSP 
Nr 5 w Łopusznie. Obchodząc 9 rocznicę nadania szkole zaszczyt-
nego imienia Kardynała Karola Wojtyły, społeczność szkolna i za-
proszeni goście mieli okazję uczestniczyć w swoistym dialogu 
wspomnień.

Wspomnienie jest zawsze formą spotkania, spotkania niezwy-
kłego, duchowego obcowania ze świętością. Kardynał Karol Woj-
tyła – papież Jan Paweł II był właściwym pedagogiem świętości. 
Wskazywał, że świętość jest osobistym zadaniem i wyborem każ-
dego człowieka, nie jest więc zarezerwowana dla wybranej grupy 
„geniuszów” świętości. Sam był jednoznaczny, żył znacząco i czy-
telnie, żył dla Boga i dlatego żył dla człowieka, dla ludzi. Niezapo-
mniane słowa skierowane do młodzieży:

„Musicie od siebie wymagać […]”, „Każdy z Was, młodzi, znaj-
duje w życiu jakieś swoje Westerplatte”, dziś niejednokrotnie po-
wracają jako motto i przesłanie, postulują nieustanny rozwój do 
dojrzałości, zadań, jakie musi podjąć i wypełnić młody człowiek.

W duchowej jedności z patronem, o godz. 11.30 rozpoczę-
ły się uroczystości szkolne. Pani dyrektor Irena Marcisz powitała 

Powroty do przeszłości zawsze owiane są nutą liryzmu i niepojętej nostalgii. 
Szczęśliwi są więc Ci, którzy łączyć mogą przeszłość z teraźniejszością.

Ku czci Patrona…
zaproszonych gości: Posła na Sejm RP – pana Mirosława Pawla-
ka, Kierownika Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kiel-
cach – pana Marcina Jędrasa, Wójta Gminy Łopuszno –pana Zdzi-
sława Oleksiewicza, Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Łopusznie – pana Krzysztofa Kumańskiego, Wicedyrektor ZSP im. 
Jana Pawła II w Bukowie – panią Agatę Kapelusz oraz Wicedyrek-
tor tej szkoły – panią Barbarę Czekaj, Dyrektora Gimnazjum Nr 1 
w Łopusznie – pana Leszka Piotrowskiego. Ponadto gościliśmy 
poczet sztandarowy ZSP im. Jana Pawła II w Łopusznie, poczet 
sztandarowy Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w 
Bukowie oraz poczet sztandarowy OSP w Łopusznie.

Uroczysta gala szkolnej uroczystości stała się okazją do po-
dziękowań i życzeń.

Wójt Gminy Łopuszno, p. Zdzisław Oleksiewicz zwracając się 
do społeczności szkolnej nawiązał do życia patrona. Podkreślił 
znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II w wychowaniu młodego czło-
wieka. Zaznaczył, że utożsamia się ze słowami papieża, młodość 
jest bowiem szczególnym okresem w życiu człowieka, kiedy to 
kształtuje się tożsamość i powołanie, podejmowane są pierwsze 
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osobiste decyzje. Z racji zbliżających się wakacji, życzył wszystkim 
spokojnego wypoczynku…, bo przecież wakacje zawsze należały 
do ważnych spraw w życiu Karola Wojtyły. Poza odzyskaniem sił 
fizycznych, dają możliwość nowych przemyśleń, „odnajdywania 
siebie” w spotkaniu z przyrodą.

Część galową uroczystości uświetniły nagrody wręczone ucz-
niom osiągającym wybitne wyniki sportowe, (również na arenie 
międzynarodowej). Nagrodzeni zostali: Liliana Wódkowska, To-
masz Kot i Dominika Bubis. 

Na czele z pocztami sztandarowymi z zaprzyjaźnionych szkół 
oraz delegacją OSP w Łopusznie, nastąpił uroczysty przemarsz do 
kościoła. Na mszy św. celebrowanej przez ks. proboszcza Ireneu-
sza Jakusika modlono się w intencji nauczycieli, rodziców i ucz-
niów ZSP Nr 5 w Łopusznie. Integralną częścią mszy stała się ho-
milia skierowana głównie do młodzieży. Słowa ks. proboszcza od-
noszące się do słynnego Kazania na Górze znalazły u zgromadzo-
nych w świątyni pełną akceptację i zrozumienie. 

Mszę świętą zakończył program artystyczny w wykonaniu ucz-
niów kl. II A LO pod kierunkiem wychowawcy p. Justyny Gołuch.

Dojrzałość gestów i słowa, właściwe impresje słowne i muzycz-
ne stały się częścią artystycznego widowiska.

W grubych murach łopuszańskiego kościoła, słowa pieśni za-
czynającej się od słów: „Nie zdejmę krzyża” stały się hymnem ape-
lu młodego pokolenia. Nie zabrakło wzruszeń i łez – jakże wia-
rygodnego hołdu oddania i wdzięczności złożonego przez mło-
dzież swojemu szkolnemu patronowi. 

W atmosferze powagi i zadumy uczestnicy uroczystości po-
wrócili do „pałacu”.

Pałacu, w którym nadal królować będzie patron – największy z 
Królów – Duchów, z tych, o których tak pięknie napisał Słowacki:
„…polskie duchy tym przed Bogiem harde, 
Że się poddają jedynie duchowi,
A przymuszone być z ciała nie mogą
Przeciwko vetu swemu – żadną trwogą
[…] duchy, które mają to z Chrystusa,
Że veto swoje na wspak światu kładą…”

marzena Satalecka

2 kwietnia 2008 r. w Urzędzie Gminy Łopuszno i w Szkole Pod-
stawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy odbyło się spotkanie 
z panem Ericem Wenbergiem z USA, radcą do spraw rolnych przy 
Ambasadzie Amerykańskiej. Najpierw honorowy gość był przyjęty 
przez Wójta Gminy Łopuszno, pana Zdzisława Oleksiewicza. Pan 
wójt przekazał gościowi ogólne informacje dotyczące gminy oraz 
jej rozwoju. 

Następnie pani Zofia Serafin udzieliła informacji na te-
mat struktury rolnej naszej gminy; preferowanych upraw, ho-
dowli zwierząt oraz perspektyw rolnictwa. Po spotkaniu  
w gminie liderzy klubów ze Snochowic, Grabownicy i osoby to-
warzyszące panu Ericowi Wenbergowi udali się na jeden z przy-
stanków Przyrodniczej Ścieżki Edukacyjnej Klubu 4H „Leśne 
Echo” z Grabownicy, tj. do punktu widokowego, jakim jest jezio-
ro Żabiniec. Jezioro to jest jednym z najpiękniejszych i najcen-
niejszych, jeśli chodzi o bioróżnorodność, spośród jezior Poje-
zierza Świętokrzyskiego. Na miejscu, jak przystało na naturalną 
przyrodę, przywitał nas donośnym głosem spacerujący po bag-
nach żuraw. Nasz gość był zachwycony takim niecodziennym 
spotkaniem z przedstawicielem fauny. Równie bogatych doznań 
dostarczyło mu obejrzenie pięknej panoramy jeziora Żabiniec i 
okalających go torfowisk, które można było podziwiać z pomo-
stu wykonanego przez Nadleśnictwo Ruda Maleniecka.

W dalszej kolejności cała grupa udała się do Szkoły Podstawo-
wej im. Macieja Rataja w Grabownicy, gdzie oczekiwali pozosta-

Wizyta Erica Wenberga w Klubie 4H w Grabownicy
li uczestnicy spotkania: rodzice uczniowie, nauczyciele, nasto-
letnie autorki ścieżki, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Lasocina. Po uroczystym powitaniu gości i odśpiewaniu hym-
nu klubów 4H jako pierwszy zabrał głos zastępca przewodni-
czącej Rady Gminy w Łopusznie, pan Sławomir Staszczyk - leśnik 
i współautor ścieżki przyrodniczej klubu 4H z Lasocina. 

W swoim przemówieniu przedstawił trasę ścieżki oraz m.in. 
osobliwości przyrodnicze, dla których została ona utworzo-
na. Wszyscy z wielką uwagą wysłuchaliśmy ciekawie i rzeczowo 
przedstawionych informacji. 

Kolejno odbyła się prezentacja multimedialna przyrodniczej 
ścieżki edukacyjnej klubu 4H „Leśne Echo” z Grabownicy, któ-
rą przygotowały i przedstawiły byłe już uczennice naszej szko-
ły, współautorki ścieżki. Prezentacja dotyczyła 14 przystanków 
przedstawiających zarówno aspekty przyrodnicze zasługujące 
na pokazanie szerszemu kręgowi ludzi, jak i przystanki dotyczą-
ce zabytków architektury i Miejsca Pamięci Narodowej.

Klubowiczka Magda Palacz w języku angielskim przedstawiła 
dotychczasowe osiągnięcia klubu, powiedziała, co dała klubowi-
czom praca nad ścieżką oraz jakie są nasze dalsze plany w związ-
ku z promocją ścieżki. Swoją opinię na temat znaczenia ścieżki dla 
lokalnej społeczności przedstawili także rodzice. W dalszej części 
spotkania z przyjemnością wysłuchaliśmy kilku przyśpiewek ludo-
wych w wykonaniu pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina. 

Na zakończenie spotkania pan Eric Wenberg podziękował klu-
bowiczom, rodzicom i  nauczycielom za gościnę. Podsumowując 
spotkanie wysoko ocenił pracę klubowiczów na rzecz środowi-
ska przyrodniczego i lokalnej społeczności, życzył dalszych suk-
cesów w pracy, a na pamiątkę spotkania w uznaniu zaangażowa-
nia klubowiczów w pracę społeczną ofiarował dla klubu aparat 
fotograficzny. Po części oficjalnej odbyło się spotkanie przy ka-
wie i cieście sponsorowanym przez rodziców klubowiczów, któ-
rzy korzystali z dofinansowania zimowego wypoczynku swoich 
dzieci na obozie w Poroninie.

W podsumowaniu wizyty należy wspomnieć, że mieliśmy do-
skonałą okazję do promocji zarówno gminy, jak klubu oraz efek-
tów naszej pracy, a zwłaszcza przyrodniczej ścieżki edukacyjnej. 

Lider klubu 
aleksandra adamiec
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Szkoła Podstawowa z Lasocinie Filia Zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła II w Łopusznie i Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja z Gra-
bownicy podjęły współpracę w dziedzinie ekologii.

Pierwsze spotkanie z inicjatywy pani Wioletty Bajkowskiej od-
było się 23 kwietnia 2008 r. w Lasocinie z okazji Dnia Ziemi, któ-
ry jest już tradycyjnie świętowany w naszej szkole. Na tę uroczy-
stość zaprosiliśmy uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej im. 
Macieja Rataja w Grabownicy wraz z wychowawczynią, panią Be-
atą Palacz i reprezentantami rodziców. Spotkanie uświetniła pre-
lekcja pani Ewy Kot z Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych na temat „Poznajemy przyrodę naszych 
parków krajobrazowych”. Obchody Dnia Ziemi zapoczątkowała 
akcja „Posadź kwiatka”. Wszyscy uczniowie posadzili kwiaty na 
klombach obok szkoły, które upiększyły jej otoczenie.

Ten niezwykły dzień rozpoczął się wspólną zabawą integracyj-
ną dzieci. Kolejnym punktem spotkania było obejrzenie i wysłu-
chanie programu artystycznego „ Na ratunek Ziemi”, w którym 
mali artyści w wierszach i piosenkach przedstawili złe zachowa-
nia ludzi i wynikające z tego zagrożenia dla naszej Ziemi. Po czę-
ści artystycznej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek ufundowany przez pana Aleksandra Kozaka- właś-
ciciela piekarni w Łopusznie. W ramach integracji i działań ekolo-
gicznych odbyły się różnorodne konkursy, m.in. konkurs na naj-
ładniejszą piosenkę ekologiczną i najładniejszy strój ekologicz-
ny. Każdy z uczestników otrzymał w nagrodę sprzęt sportowy 
ufundowany przez panią Justynę Orzeł. Na pamiątkę tego spot-

Integracja ekologiczna na wesoło
kania goście z Grabowni-
cy otrzymali piłkę nożną 
z podpisami uczniów ze 
szkoły w Lasocinie. Ostat-
nim punktem spotkania 
był przemarsz na końcowy 
przystanek Przyrodniczej 
Ścieżki Edukacyjnej Klu-
bu 4H z Lasocina - „Leśni-
czówkę”, gdzie przy wspól-
nym ognisku i pieczonych 
kiełbaskach ufundowa-
nych przez pana Andrzeja 
Stępnia, właściciela masar-
ni w  Pijanowie odbywała 
się dalsza integracja. Wiel-
ką atrakcją stała się możli-
wość obejrzenia z bliskiej 
odległości krzyżówek świ-
ni z dzikiem, hodowanych 
w prywatnej zagrodzie leś-
niczego - pana Sławomira Staszczyka. Mamy nadzieję, że nasze 
wspólne biesiadowanie na długo pozostanie w pamięci dzieci. 

Kolejnym spotkaniem na drodze integracji ekologicznej było 
spotkanie 15 maja z okazji Dnia Niezapominajki w Grabownicy 
zainicjowane przez panią Beatę Palacz. Impreza rozpoczęła się 
na przystanku Przyrodniczej Ścieżki Edukacyjnej klubu 4H z Gra-
bownicy „Jezioro Żabiniec”. W tym urokliwym miejscu dyrektor 
szkoły pani Aleksandra Adamiec przedstawiła okoliczności po-
wstania Pojezierza Świętokrzyskiego. Zapoznała z ciekawymi ga-
tunkami roślin i zwierząt występującymi na tym przystanku. Nie-
zwykle interesująca dla dzieci okazała się owadożerna  rosiczka 
okrągłolistna. Następnie uczestnicy spotkania udali się do szkoły, 
gdzie odbyła się prezentacja multimedialna ścieżki.

 W dalszej części po wysłuchaniu „Legendy o jeziorze Żabi-
niec” autorstwa Karola Palacza - ucznia szkoły w Grabownicy, 
reprezentanci zaprzyjaźnionych szkół przystąpili do konkursu 
sprawdzającego wiedzę zdobytą na ścieżce edukacyjnej. Wszy-
scy wykazali się doskonałą znajomością tematyki i w nagrodę 
otrzymali książki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Pod-
stawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy. Po umysłowym wy-
siłku nastąpił słodki poczęstunek ufundowany przez rodziców. W 
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dalszej kolejności odbyły się mecze piłki dziewcząt i chłopców, 
które dostarczyły wiele radości i nikt nie czuł się pokonany. 

Na zakończenie odbyło się integracyjne ognisko połączo-
ne z pieczeniem kiełbasek ufundowanych przez pana Witolda 
Szprocha - prezesa Zakładów Przetwórstwa Mięsnego WiR w Ło-
pusznie. Było to kolejne spotkanie, które, mamy nadzieję, pozo-
stawi tylko miłe wspomnienia. A reakcje dzieci pozwalają sądzić, 

że tego typu spotkania są bardzo potrzebne i dobrze wpływają 
na wychowanie i rozwój ich osobowości.

Organizatorzy obu spotkań serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do ich uświetnienia. Szczególne podzięko-
wania kierujemy do rodziców i sponsorów za okazaną szczod-
rość i bezinteresowną życzliwość.

organizatorzy: 
wioletta Bajkowska i Beata Palacz

O wadze kształtowania postaw ekologicznych nikogo nie należy 
dziś przekonywać- coraz wyraźniej dają się we znaki zmiany klimatu, 
coraz większą przykrość sprawiają walające się w lasach śmieci. Tro-
skę o środowisko naturalne, podobnie jak wiele innych szczytnych 
ideałów, należy zaszczepić najmłodszym mieszkańcom społeczno-
ści. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci - nawet 
mądrość ludowa podkreśla znaczenie wychowywania od najmłod-
szych lat. Nieocenionym sprzymierzeńcem rodziców we wpajaniu 
proekologicznego postępowania jest szkoła.

W minionym roku szkolnym w Szkole Podstawowej w Dobrze-
szowie promowano postawy ekologiczne na wiele sposobów. Ka-
lendarz szkolnego ekologa otwiera wielka wrześniowa akcja „Sprzą-
tanie Świata”. Co roku uczniowie naszej szkoły wyruszają na drogi 
Dobrzeszowa, żeby zbierać śmieci, które na nich się znajdują. Młodsi 
sprzątają teren wokół szkoły. Znaczną część zebranych śmieci stano-
wią opakowania po ich przysmakach - przekonują się więc, że to od 
ich decyzji o miejscu wyrzucenia śmieci zależy, jak piękna będzie ich 
miejscowość. Podobną akcję przeprowadza się także każdego roku 
w kwietniu z okazji Dnia Ziemi. W minionych latach dzieci sprzątały 
również przed większymi jesiennymi i wiosennymi świętami. Nale-
ży jednak podkreślić, że sami mieszkańcy wsi dbają o przylegający 
do ich posesji teren. Uczniowie zbierają również śmieci podczas pie-
szych wycieczek, uprzątają także grób żołnierza.

Jesienią nasza szkoła zgłosiła udział w ogłoszonych przez Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach konkursach ekologicznych (opiekuna-
mi byli p. D. Michalska i E. Stepień). Pierwszy z nich to zbiórka surow-
ców wtórnych- makulatury, baterii i butelek typu PET. W konkursie 
tym szczególnie wyróżnili się K. Czupryński (kl. VI), M. Bugajski (kl. 
VI), M. Resiak (kl. VI), K. Miśta (kl. I) i P. Kowalczyk (kl. II).

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie za pan brat z ekologią
Drugi z konkursów nosił tytuł „Nieznane zakątki przyrody w mo-

jej miejscowości/gminie”. Uczniowie wykonali plakat przedstawia-
jący Górę Dobrzeszowską jako miejsce, które mogłoby promować 
gminę Łopuszno i sam Dobrzeszów. Wymagało to zgromadzenia 
materiałów na temat najbardziej godnych uwagi roślin tam rosną-
cych, żyjących zwierząt, historii pogańskiego sanktuarium, nadają-
cego Górze Dobrzeszowskiej charakteru jedynego w swoim rodzaju 
miejsca. Wiosną, po zebraniu materiałów grupa uczniów (J. Kiełbus, 
M. Lamczyk, A. Zimna z kl. V i A. Kowalczyk, M. Soboń z kl. VI) uda-
ła się z opiekunem na górę, by sfotografować najbardziej niezwykłe 
przykłady przyrody ożywionej i nieożywionej. Inni uczniowie wy-
konali rysunki przedstawiające rośliny i zwierzęta tam spotykane. 
Zimą, na szczęście dla zwierząt niezbyt surową w tym roku, młodsze 
dzieci dokarmiały dzikie zwierzęta.

Od dawna Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie współpracuje 
z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazo-
wych. W organizowanym przez niego konkursie „Poznajemy przy-
rodę naszych parków krajobrazowych” nasi uczniowie brali czynny 
udział.

Wiosna to czas obchodów wspomnianego już Dnia Ziemi. Poza 
sprzątaniem najbliższej okolicy uczniowie zaprezentowali bardzo 
ciekawy treściowo i wizualnie program, przygotowany pod okiem 
p. D. Młynarskiej. 

Ogromnie podobała się zwłaszcza synkretyczna baśń o Królew-
nie Śnieżce, której towarzyszą nie zwykłe krasnoludki w czerwo-
nych czapkach, lecz ekokrasnoludki w pięknych zielonych czapecz-
kach, dbające o porządek w lesie. Zieleń dominowała również w ko-
stiumach recytatorów i chórzystów. A że zieleń to kolor nadziei, więc 
miejmy nadzieję, że z każdym rokiem wysiłki zmierzające do zmniej-
szenia zanieczyszczenia przyrody będą coraz większe.

ewa Stępień
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We wrześniu 2007 r. Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józe-
fa Kalasancjusza przy udziale Pijarskiego Centrum Edukacji Sta-
nisława Konarskiego w Warszawie rozpoczęło kolejną III edy-
cję Programu Wychowania Patriotycznego i Społecznego „Moja 
Mała Ojczyzna”. 

Wyżej wymieniony program jest częścią autorskiego projektu 
pod nazwą „Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało” realizowany przez 
Stowarzyszenie Parafiada. W 2004 roku odbyła się jego wersja pi-
lotażowa, której efekty jednoznacznie potwierdziły potrzebę re-
alizacji takiego przedsięwzięcia. Program „Moja Mała Ojczyzna” 
swym zasięgiem objął województwa z całej Polski. Ze względów 
organizacyjnych został podzielony na III edycje (po kilka woje-
wództw w każdym etapie). Honorowy patronat nad Programem 
objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W III edycji udział 
wzięły dzieci i młodzież z województw: świętokrzyskiego, pod-
karpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, podlaskiego, 
kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Cele programu ”Moja Mała Ojczyzna”: pogłębianie świadomo-
ści i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowie-
dzialności za „swoją małą ojczyznę”.

Do w/w programu przystąpiła 5-osobowa reprezentacja ucz-
niów klasy VI ze Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Gra-
bownicy: krystian Bugno, anna marszałek, karol Palacz, 
ewelina Paszewska, marcin Świerczyna z opiekunem, na-
uczycielem historii, panią ewą Janowską-dzwonek.

W etapie pierwszym – lokalnym należało przygotować pra-
cę konkursową w formie albumu o gminie. Z tym zadaniem ucz-
niowie poradzili sobie znakomicie, bowiem przygotowany przez 
nich album o Mojej Małej Ojczyźnie „Gminie Łopuszno” został 
wysoko oceniony przez Komisję Konkursową. W ten sposób re-
prezentacja zapewniła sobie udział w drugim etapie – wojewódz-
kim. W tej części konkursu zadanie polegało na przygotowaniu 
przez uczniów pracy w formie prezentacji multimedialnej o wo-
jewództwie świętokrzyskim. Ostatecznie po zsumowaniu punk-
tów zgromadzonych na poziomie dwóch etapów reprezentacja 
ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy zajęła III miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim w kategorii szkół podstawowych.

Regionalny Świętokrzyski finał Programu „Moja Mała Ojczy-
zna 2007/2008” odbył się 29 maja w Zespole Placówek Oświato-

Wieści z Grabownicy
wych w Wącho-
cku (reprezenta-
cja tej szkoły za-
jęła I miejsce w 
tym konkursie). W 
spotkaniu wzię-
ły udział zespoły 
uczniowskie z na-
grodzonych pla-
cówek oświato-
wych wraz z opie-
kunami, dyrekto-
rzy szkół zwycię-
skich reprezenta-
cji oraz przedsta-
wiciele władz sa-
morządowych. Po 
części artystycz-
nej przygotowa-
nej przez gospo-
darzy, nastąpiło 
uroczyste wręcze-
nie nagród.

Swoje zasługi w promowaniu szkoły i gminy ma również klub 
4H z Grabownicy. 26 kwietnia 2008r.w Busku-Zdroju odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród podczas podsumowania finału 
konkursu wojewódzkiego klubów 4H. w konkursie pod hasłem 
„Legendy naszej ziemi” wzięło udział 55 klubów z wojewódz-
twa świętokrzyskiego. Nasz klub reprezentowali:  Anna Marsza-
łek, Ewelina Paszewska, Marcin Świerczyna, Karol Palacz. W ra-
mach konkursu należało opracować już istniejącą legendę lub 
napisać własną i zilustrować ją. Nasi klubowicze postanowili na-
pisać własną legendę, w ramach promocji Przyrodniczej Ścież-
ki Dydaktycznej Klubu 4H z Grabownicy oraz Pojezierza Święto-
krzyskiego. Karol Palacz z kl. VI napisał piękną legendę o jeziorze 
Żabiniec, a jego koleżanki i koledzy zilustrowali ją. Praca na tyle 
spodobała się jury, że przyznano nam III miejsce w wojewódz-
twie, a ciekawa oprawa zainteresowała lokalne media, dla któ-
rych wywiadu udzielili klubowicze podczas uroczystego wręcze-
nia nagród. Obszerny artykuł z wypowiedziami klubowiczów i 
ich zdjęciem ukazał się na łamach gazety ”Echo Dnia”. Była to ko-
lejna doskonała okazja do promocji klubu, gminy i naszego Po-
jezierza Świętokrzyskiego. Udział w tym konkursie zbliżył także 
klubowiczów do spraw kultury i tradycji swojej Małej Ojczyzny, 
pozwolił na samorealizację i rozwój zainteresowań sprawami 
najbliższej okolicy.

  Bogata historia, kultywowanie tradycji i zwyczajów lokal-
nych, szacunek do przeszłości, odpowiedzialność społeczeństwa 
za dziedzictwo kulturowe i przyszłość Gminy to wszystko tworzy 
naszą „małą ojczyznę”. Na atrakcyjność okolicy wpływa otaczają-
ca ją przyroda i krajobrazy zachowane w naturalnym stanie. Są to 
walory nie do przeceniania, ze wszech miar atrakcyjne turystycz-
nie, co mamy nadzieję stanie się zalążkiem do rozwoju turystyki 
na naszym terenie i promocji Naszej Małej Ojczyzny. Dziękujemy 
panu wójtowi za udostępnienie środka transportu dla uczestni-
ków konkursów odbierających nagrody.

koordynatorzy konkursów: 
aleksandra adamiec i ewa Janowska-dzwonekUczestnicy konkursu Moja Mała Ojczyzna  

z opiekunem i dyrektorem szkoły w Grabownicy 
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Fanisławicach wykazali się 
duża znajomością wiedzy ogólnej i świetnie wypadli na tego-
rocznym sprawdzianie klas szóstych, uzyskując średnią  32 punk-
tów. Wynik ten pozwolił zająć im I miejsce w gminie, II w powie-
cie i VII w województwie. Myślę, że jest to sukces zarówno ucz-
niów  jak i rodziców oraz nauczycieli, którzy wspólnie pracowali 
na to osiągnięcie. Na ręce p.o. pani dyrektor Elżbiety Domagały 
został przysłany list gratulacyjny od kieleckiego starosty Zeno-
na Janusa za dobre wyniki i osiągnięcia w kształceniu. Jest to dla 
nas, grona pedagogicznego ogromna satysfakcja, cieszymy się 
z osiągnięć naszych wychowanków. 

Jest to bardzo zdolna klasa, w której wyróżnia się dwóch wzo-
rowych uczniów z końcową średnią 5,1 i 5,3. Uczniowie ci brali 
udział w gminnych konkursach: matematyczno-przyrodniczym, 
w którym jeden z nich  zakwalifikował się do etapu wojewódz-
kiego, Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym „Kwadratura 
Koła” oraz humanistycznym. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę 
także w innych dziedzinach m. in. w konkursie z okazji Dnia Unii 
Europejskiej. Klasa oprócz zdolności intelektualnych wyróżnia się 
umiejętnościami sportowymi i chętnie uczestniczy z zawodach 
sportowych organizowanych przez Urząd Gminy w Łopusznie.

Osobiście uważam, że nasi podopieczni „rozwiną skrzydła” 
w gimnazjum, by wystartować w przyszłości na renomowane 
uczelnie.

katarzyna krakowiak

Sukces szóstoklasistów z Fanisławic

Mistrzowie Ortografii
18 marca 2008 roku Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ło-

pusznie już po raz ósmy był gospodarzem Gminnego Konkur-
su Ortograficznego. Gościliśmy 62 uczniów ze szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu gminy. 

Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych. 
Klasy drugie i trzecie nauczania zintegrowanego pisały tekst o 
Grzesiu, który zapomniał przygotować się do klasówki z ma-
tematyki. Najlepiej „byki za rogi” pochwyciło dwoje uczniów: 
mateusz Ślęzak z Łopuszna oraz aleksandra Żmijewska 
z Dobrzeszowa. W ich dyktandach komisja nie znalazła ani 
jednego błędu! Na drugim miejscu znalazła się aleksandra 
wawrzoła z Łopuszna, a na trzecim wiktoria matuszczyk 

Mistrzynie Ortografii z Gimnazjum Nr 2

z Lasocina. Nad sprawdzaniem dyktand trudziły się panie: Jo-
lanta Palacz, Mirosława Głowala, Małgorzata Krzysztofik oraz 
Beata Palacz.

Komisja dla drugiej kategorii wiekowej - klas IV – VI praco-
wała w składzie: Beata Iwanek, Halina Czeszek, Marianna Ga-
wrońska, Elżbieta Sękowska, Ewa Stępień. Tekst dla uczniów 
przygotował, podobnie jak w latach poprzednich, kielecki po-
lonista, pan Janusz Kowal. Ortograficzne pułapki, które za-
stawił na uczniów, najzręczniej ominął mateusz wojda z Do-

Zwycięzcy w kategorii klas IV - VI
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Najmłodsi laureaci VIII Gminnego Konkursu Ortograficznego

brzeszowa, zaraz za nim uplasował się maciej Polak z Łopusz-
na i czwartoklasistka marta Głowala, również z Łopuszna. 

Gimnazjaliści także dzielnie walczyli o tytuł Mistrza Orto-
grafii. Zwyciężczynią okazała się magdalena krawczyńska 
z Gimnazjum Nr 2, a pozostałe nagrody przypadły… również 
gospodarzom: marcelina wojda zajęła drugie miejsce, a Pa-
trycja macikowska -  trzecie. W komisji  zasiadły panie: Maria 
Zasada, Marzena Walczak i Ewa Dudek.

Gminny Konkurs Ortograficzny, który na stałe zagościł w ka-
lendarzu naszej szkoły, jest nie tylko okazją do wyłonienia naj-
lepszych w tej trudnej umiejętności polonistycznej, ale także 
daje możliwość integracji dzieci z różnych szkół. W oczekiwa-
niu na wyniki proponujemy uczniom ciekawe zajęcia warszta-
towe i ciepły posiłek. Panie polonistki zaś mają szansę na  wy-
mianę doświadczeń.

Podczas gali Mistrzów Ortografii laureaci konkursu otrzy-
mali nagrody książkowe, które wręczyli: wójt, pan Zdzisław 
Oleksiewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół, pan Krzysztof Ku-
mański,  natomiast wszyscy uczestnicy ortograficznych zma-
gań odebrali pamiątkowe dyplomy. Pan wójt życzył młodym 
zwycięzcom dalszych sukcesów w zgłębianiu tajników po-

Uroczyste obchody Dnia Matki w Szkole Podstawowej w Do-
brzeszowie potwierdziły zgodną z rzeczywistością tezę: nie ma 
świętowania Dnia Matki bez dzieci. I nie chodzi wyłącznie o to, że 
dzieci występują dla swoich mam, ale również o to, że są ogląda-
ne nie tylko przez nie, ale także przez młodsze rodzeństwo. Tego-
roczny Dzień Matki w Dobrzeszowie był Dniem Młodości – mło-
dych uczniów, ich młodszego rodzeństwa, nieuczęszczającego 
jeszcze do szkoły i zawsze młodych w oczach dzieci mam, które 
licznie przybyły na uroczystość ku uciesze małych artystów i ra-
dości nauczycieli.

Powitane przez panią dyrektor Alicję Kuropatwę mamy obej-
rzały program przygotowany przez p. Aldonę Sobierajską. Jako 
pierwsi wystąpili najbardziej niecierpliwi uczniowie przedszkola, 
którzy z żywiołowym entuzjazmem deklamowali wiersze i śpie-
wali piosenki. Pierwszoklasiści starali się zachować pewną wznio-
słość w recytowaniu, ale jak można być skupionym, jeżeli jeszcze 
nie minęła radość z powodu ujrzenia na widowni  mamy?! Dru-
go- i trzecioklasiści to niemal zawodowcy, artyści przyzwyczajeni 

Mamo, mamusiu, mateńko 

prawnej pisowni, a w przyszłości, być może startu w dyktan-
dzie ogólnopolskim, gdzie wygrać można… samochód.

agnieszka Palacz

do występów trochę z politowaniem patrzyli na tych maluchów 
z „zerówki” i „pierwszoklasistów”. Ale czy dla nich nie było waż-
ne, że mama patrzyła na uroczystość ? Oczywiście, że tak.

Uczniowie starszych klas zaprezentowali program, który przy-
ciągnął uwagę świetnymi kreacjami artystów, jak zwykle wspa-
niałymi kostiumami, rekwizytami i starannym wystrojem. Zaś 
teksty zaprezentowanych sztuk były jednocześnie i śmieszne, 
i mądre. Uczyły (dzieci, i mamy) bawić. Pierwszy z utworów był 
sceniczną przeróbką znanej baśni braci Grimm o pani Zamie-
ci i dwóch dziewczętach, które przybyły do niej na służbę: cór-
ki wdowca wykorzystywanej do najcięższych prac, ale przy tym 
bardzo pracowitej, uczynnej i radosnej, oraz córki macochy, nie-
mającej żadnych obowiązków i czas spędzającej na gapieniu się 
w lustro. Jedna za służbę dostała klejnoty, druga węże. Której co 
przypadło, nie trzeba chyba pisać. Druga ze sztuk przestrzegała 
przed łatwowiernością i ufaniem obcym, ale jednocześnie koń-



Wieści Łopuszna 21

KUltURa i oświata 

czyła się nieoczekiwanie: mama-koza postanowiła przygarnąć 
pod swój dach biednego, bo osieroconego wilka.

Przerywnikiem między kolejnymi punktami programu były 
występy dziewczynek tańczących w szkolnym zespole. Ciekawa 
choreografia, systematyczne ćwiczenia i piękne stroje (inne w 
każdym wyjściu) przesądziły o sukcesie dziewcząt. Na zakończe-

Osiągnięcia Bractwa Świętokrzyskiego  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

Rozpoczęta na początku roku szkolnego przygoda uczniów 
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie z Bractwem Świętokrzy-
skim, która punkt kulminacyjny osiągnęła w grudniu ubiegłe-
go roku, kiedy to przyszli cenobici złożyli uroczystą przysięgę, 
trwa już na tyle długo i jest tak owocna, że warto pokusić się już 
o pierwsze podsumowania.

Jeszcze w styczniu członkowie Bractwa Świętokrzyskiego wy-
jechali na Święty Krzyż. Opactwo na Świętym Krzyżu ze względu 
na to, że przez wiele wieków było siedzibą zakonu benedykty-
nów, jest szczególnym miejscem dla Bractwa. Nawiązuje do nie-
go nazwa organizacji, a reguła św. Benedykta, patrona Europy 
i autora zachodniego modelu reguły zakonnej, legła u podstaw 
założeń programowych Bractwa. Obecni na niedzielnej mszy św. 
w murach zabytkowego klasztoru mogli obejrzeć jasełka w wy-
konaniu cenobitów z naszej szkoły. Występ był bardzo udany 
i młodzież usłyszała pod swoim adresem słowa uznania ze stro-
ny księdza pułkownika dr. M. Wesołowskiego – kapelana Biura 
Ochrony Rządu i Akademii Ochrony Narodowej, a także p. Z. Woj-
ciechowskiego – przedstawiciela Kuratorium Oświaty i sekreta-
rza Bractwa. Po występie młodzi aktorzy zwiedzili klasztor, a na-
stępnie zostali zaproszeni przez ojców oblatów do mieszczącej 
się w piwnicach budynku jadłodajni na gorący posiłek. Wyjazd 
na Święty Krzyż umożliwił cenobitom z Dobrzeszowa poznanie 
członków Bractwa ze szkoły w Pierzchnicy. Szczególne podzię-
kowania należą się p. wójtowi Zdzisławowi Oleksiewiczowi, dzię-
ki któremu wyjazd w ogóle stał się możliwy.

W sposób szczególny uczniowie należący do Bractwa włą-
czyli się w przygotowywanie apeli i akademii z okazji świąt re-
ligijnych i narodowych. W kwietniu z dużym oddaniem uczest-
niczyli w obchodach kolejnej rocznicy śmierci papieża Jana Pa-
wła II, samodzielnie przygotowali i poprowadzili modlitwę w in-

tencji Jego szybkiej beatyfikacji. Zaangażowali się emocjonalnie 
w przygotowanie akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konsty-
tucji 3 maja. 

Podczas uroczystości wystąpili w barwach Bractwa: czerwo-
no-czarnych chustach. Patriotyzm wyraża się także w dbaniu 
o piękno ojczystego języka. Uczniowie starannie przygotowy-
wali się m.in. do gminnego konkursu ortograficznego. Nasi ucz-
niowie zajęli pierwsze miejsca w kategorii klas II – III oraz IV – VI.

Benedykt z Nursji jako szczególnie czczony przez Bractwo 
Świętokrzyskie obliguje członków organizacji do ustawiczne-
go poszerzania swojej wiedzy o zjednoczonej Europie (reguła 
zakonu benedyktynów odegrała ważną rolę w łączeniu tradycji 
Wschodu i Zachodu i cywilizowania Europy). W tym duchu ucz-
niowie 8 maja przygotowali akademię w czasie której zaprosili 
widzów w podróż po krajach Unii Europejskiej. Nie zabrakło rów-
nież piosenek, a wśród nich chyba już nieśmiertelnej „Europo wi-
taj nam”. Grupa cenobitów przygotowała prezentację o różnych 
krajach UE na konkurs gminny w Grabownicy. Mariusz Bugajski 
zajął III miejsce.

Cenobici troszczyli się również o środowisko naturalne – bra-
li udział w akademii z okazji Dnia Ziemi, sprzątali najbliższą oko-
licę z okazji akcji Sprzątanie Świata i obchodów Dnia Ziemi. Ak-
tywnie włączyli się do ogłoszonych przez powiat ekologicznych 
konkursów na zbiórkę surowców wtórnych i wypromowanie naj-
piękniejszego zakątka naszej gminy. Wiązał się z tym m.in. rajd 
na pobliską Górę Dobrzeszowską – miejsce niezwykłe w skali ca-
łego województwa. Z powodzeniem brali udział w Ogólnopol-
skim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzi ludzie dbali również 
o promowanie zdrowego odżywiania się. W szkole obchodzony 
był „Dzień bez chipsów i słodyczy”. Przed wakacjami cenobitów 

nie przybyli goście mogli wysłuchać kilku piosenek w wykona-
niu najstarszych uczennic szkoły. Jedna z nich –Cudownych ro-
dziców mam… - przypominała, że obok mamy ważną osobą dla 
każdego dziecka jest tata. Byłoby wspaniale, gdyby każde dzie-
cko mogło tak zaśpiewać i gdyby wszyscy rodzice mogli powie-
dzieć: „Cudowne są moje dzieci!”

ewa Stępień
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kiem, w Sopocie odwiedzą Aqua Park i pójdą na molo, zwiedzą 
Trójmiasto, na Westerplatte złożą hołd walczącym za Polskę, w 
programie są także dodatkowe atrakcje: przeprawa promem, og-
niska z pieczeniem kiełbasek, spotkanie z miejscowym bajarzem, 
wieczorki przy muzyce.

Cenobici i ich opiekunowie serdecznie dziękują dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie p. Alicji Kuropatwie, bez 
której opieki trzy szkolne kapralstwa nie uczyniłyby tak wiele. 
Opiekunowie, tj. p. D. Michalska, J. Nyga-Miśta i E. Stępień, dzię-
kują również samym cenobitom za ich młodzieńczy entuzjazm 
i życzą wszystkim udanych wakacji.

ewa Stępień

 Atmosfera ciekawej przygody, interesujących rozmów, od-
działywanie na duszę i umysł…

Młodzi ludzie, z głowami pełnymi pomysłów, sięgają w przy-
szłość. Działają i marzą. Tak w wielkim skrócie opisać można spo-
łeczność uczniowską ZSP Nr 5 w Łopusznie, organizatorów V Po-
wiatowego Pikniku Europejskiego.

Początki powołania Szkolnego Klubu Europejskiego sięgają 
lat minionych. W skład Klubu weszła młodzież szczególnie zain-
teresowana aktywną działalnością, a zwłaszcza procesami inte-
gracyjnymi Polski z Unią Europejską. 

Ważnym wydarzeniem w historii Klubu stało się organizowa-
nie pikników europejskich. Głównymi celami tego typu imprezy 
było: przybliżenie różnorodności kulturowej UE,  prezentacje do-
robku kulturowego krajów członkowskich, popularyzacje sportu 
i rekreacji, integracje młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych.

Z roku na rok, kolejne pikniki europejskie zyskiwały swoich 
sympatyków i fanów. V Piknik Europejski po raz pierwszy zorga-
nizowany został przed szkolnym budynkiem. Z uwagi na plene-
rowy charakter imprezy, z niepokojem śledzono prognozy pogo-
dy, która jak się okazało, była wyjątkowo przyjazna.

Ranek 30 maja 2008 roku przywitał mieszkańców Łopuszna 
bezchmurnym niebem i przyjaznym słonecznym uśmiechem. 
Organizatorzy pikniku w składzie: p. Justyna Gołuch, p. Agniesz-
ka Czaja, p. Agnieszka Prędota-Gad, p. Cezariusz Najmrodzki nie 
ukrywali radości.

V Powiatowy Piknik Europejski w ZSP Nr 5 w Łopusznie

czeka również rajd na Górę Perzową, gdyż podjęli się opieki nad 
znajdującą się tam grotą św. Rozalii.

Rok szkolny cenobici zakończą oczywiście mszą św. To jednak 
nie koniec! Wszak otium post negotium – to naturalna kolej rze-
czy. Po roku tak wytężonej pracy szesnastu cenobitów ze Szkoły 
Podstawowej w Dobrzeszowie przez dwanaście dni (od 28.07 do 
09.08) będzie wypoczywało w ramach projektu Bractwa Święto-
krzyskiego „Podarujmy dzieciom lato 2008” w miejscowości Mi-
koszewo nad Zatoką Gdańską za jedyne 350 zł! W tym czasie dzie-
ci będą uczestniczyć w kursie ratownictwa drogowego i medycz-
nego, pojadą do obozu zagłady w Sztutowie, będą jechać kolejką 
wąskotorową, zwiedzą Krynicę Morską, skąd rozpoczną rejs stat-

Oficjalną galę uroczystości rozpoczęło wystąpienie dyrektor 
ZSP Nr 5 w Łopusznie, p. Ireny Marcisz, która powitała zaproszo-
nych gości i zaprzyjaźnione szkoły.

Imprezę zaszczycili goście: Kierownik Wydziału Oświaty w Kiel-
cach - p. marcin Jędras, Wójt Gminy Łopuszno - p. zdzisław olek-
siewicz, Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno -p. danuta Łuka-
sik, Radny Powiatu Kieleckiego - p. Jacek Barański, współwłaś-
ciciel firmy transportowej „Soboń” - p. katarzyna Soboń-knap, 
Prezes Oddziału ZNP w Łopusznie – p. wanda nowak, koordyna-
tor Klubów 4H – p. Barbara Bubień, radny Gminy Łopuszno – p. 
Czesław kolasa, Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie - p. Le-
szek Piotrowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie - p. krzysz-
tof kumański, Dyrektor Gimnazjum w Mniowie – p. andrzej ma-
zur oraz opiekunowie szkolnych reprezentacji.

W uroczystości wzięły udział następujące szkoły: Gimnazjum 
Nr 1 w Łopusznie, Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie, Gimnazjum 
w Krasocinie, Gimnazjum w Grzymałkowie, Gimnazjum w Mnio-
wie oraz szkoły ponadgimnazjalne: ZSP Nr 1 w Bodzentynie, ZSP 
Nr 2 w Chęcinach, ZSP Nr 3 w Chmielniku.

Aby tradycji stało się zadość, piknik rozpoczął się hymnem UE 
w wykonaniu chóru z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Pani dyrektor Irena Marcisz życząc dobrej zabawy, złożyła po-
dziękowania dla tych, którzy przyczynili się do zorganizowanie 
imprezy szkolnej.

Część artystyczną rozpoczęła Orkiestra Dęta OSP w Łopusz-
nie oraz koncert Szkolnego Zespołu Muzycznego Quatro z ZSP 
Nr 5 w Łopusznie. W dalszej części swoje umiejętności artystycz-
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„Wiele dasz człowiekowi,
Któremu dasz przyjaciela.

Dar rzadki, nie tylko na miarę czasów,
Lecz również w historii wieków”

Seneka
dyrekcja, Grono Pedagogiczne  

oraz Uczniowie zSP nr 5 im. kardynała karola wojtyły  
w Łopusznie składają serdeczne podziękowania wszystkim 

sponsorom, którzy przez swoje działania  
lub wsparcie finansowe przyczynili się  

do zorganizowania V Powiatowego Pikniku europejskiego.

Fundatorzy nagród specjalnych:
1. p. Zdzisław Oleksiewicz – Wójt Gminy Łopuszno
2. p. Danuta Łukasik – Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno
3. p. Jacek Barański – Radny Powiatu Kieleckiego
4. p. Marek Gos – Członek Zarządu Województwa Świętokrzy-
skiego
5. p. Wanda Nowak – Prezes Oddziału ZNP w Łopusznie
6. p. Czesław Kolasa – Radny Gminy Łopuszno      

opracowała: marzena Satalecka

ne prezentowali uczniowie z ZS im. Jana Pawła II pod kierunkiem 
p. Renaty Butenko i występ grupy tanecznej Enigma z ZSP Nr 5 
w Łopusznie pod kierunkiem p. Justyny Gołuch. Dziewczęta po 
mistrzowsku przedstawiły układ tańca nowoczesnego: „modern 
dance”.

Równolegle do części artystycznej, Kierownik Wydziału Oświa-
ty, p. Marcin Jędras oficjalnie inaugurował Mistrzostwa  Powiato-
we w Lekkiej Atletyce. Zebrana na pikniku młodzież rywalizowa-
ła w następujących konkurencjach sportowych:

- przeciąganie liny, podnoszenie odważnika, skok w dal, bieg 
na dystansie 60 metrów, siatkówka.

Wielką atrakcja pikniku stała się krótka wycieczka po Europie. 
Sale lekcyjne ZSP Nr 5  w Łopusznie zamieniły się bowiem w wiel-
kie metropolie. W ramach tej prezentacji klas, powołana komisja, 
w składzie: Wójt Gminy Łopuszno - p. Zdzisław Oleksiewicz, Prze-
wodnicząca Rady Gminy Łopuszno - p. Danuta Łukasik, dyr. szko-
ły ZSP Nr 5 - p. Irena Marcisz miała dokonać wyboru najciekaw-
szego stoiska państwa UE. Profesjonalizm, oryginalność i pomy-
słowość ukazywanych miejsc zasługiwały na najwyższe noty. 

I nagrody jednak nie można było podzielić. Ostatecznie, decy-
zją komisji konkursowej, zwyciężyła kuchnia włoska i włoskie kli-
maty. I miejsce przyznano kl. I C Technikum Technologii Żywno-
ści (wych. p. Alina Kwapisińska). 

Wycieczka po „szkolnej” Europie to również możliwość zwie-
dzania pracowni przedmiotowych. Do udziału w zajęciach z wy-
korzystaniem Tablicy Interaktywnej zapraszali opiekunowie pra-
cowni informatycznej. Oferta edukacyjna ZSP Nr 5 w Łopusznie 
prezentowana na specjalnie wyznaczonym stoisku wyglądała 
również interesująco. Organizatorzy zachęcali uczestników do 
konkursów: tańca „ You Can Dance”, ekologicznego (organizator, 
p. Danuta Rozpara), rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego na 
temat „ Łopuszno i okolice w obiektywie” (organizator p. Teresa 
Pasowska).

Dużą atrakcją pikniku były pokazy: bokserski w wykonaniu pięś-
ciarzy Kieleckiego Klubu Bokserskiego RUSHH (trener p. Andrzej 
Stawski i p. Grzegorz Nowaczek) oraz karate w wykonaniu Kiele-
ckiego Klubu Karate „Samuraj” (trener p. Janusz Krawczyński).

Z murami zabytkowego pałacu synchronizowały dostojnie 
prace plastyczne przygotowane przez GOK w Łopusznie (opie-
kun p. Małgorzata Soboń) i wystawa prac malarskich ucznia ZSP 
Nr 5 Michała Kmiecika (opiekun p. Emilia Giemza).

Smakowicie przyrządzone potrawy z grilla serwowane przez 
uczniów Technikum Technologii Żywności rozbudzały apetyt, 
zachęcały do degustacji i pełnego relaksu.

Uroczystość zakończyła się wręczeniem pucharów, rozdaniem 
nagród rzeczowych i dyplomów .

Zwycięzcy zawodów sportowych: 
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

- i miejsce zSP nr 5 w Łopusznie,
- ii miejsce zS nr 3 w Chmielniku,
- iii miejsce zSP nr 1 w Bodzentynie,
- iV miejsce zS nr 2 w Chęcinach.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
- i miejsce Gimnazjum nr 1 w Łopusznie,
- ii miejsce Gimnazjum nr 2 w Łopusznie,
- iii miejsce Gimnazjum w krasocinie.

Dziś z perspektywy szybko płynącego czasu z pewnością 
można stwierdzić, że V Powiatowy Piknik Europejski należał do 
udanych. Dziękując organizatorom i wszystkim uczestnikom za-
bawy, można zbiorowym głosem zanucić: Do zobaczenia… Już 
za rok!!!
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„Ponad wszystkie wasze uroki
Ty ! Poezjo, i ty, Wymowo

Jeden - wiecznie będzie wysoki:
Odpowiednie dać rzeczy – słowo”

/ Norwid /

Recytacja powinna być sztuką, a jest nią wtedy, gdy u jej pod-
staw leży doznanie przeżycia estetycznego. Polega ona przede 
wszystkim na odtworzeniu w miarę najpełniejszym i najwier-
niejszym tekstu literackiego i stworzeniu własnej, indywidual-
nej wartości artystycznej. Konkursy recytatorskie są  okazją do 
poznania wielu tajników pięknej recytacji .

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie jest organizatorem cy-
klicznych konkursów recytatorskich poezji Marii Konopnickiej. 

V Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
Konkurs adresowany jest do ucz-
niów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych.

Celem Konkursu jest populary-
zacja twórczości Marii Konopni-
ckiej, konfrontacja różnorodnych 
interpretacji tekstu, ukazanie 
piękna języka polskiego oraz  do-
skonalenie sztuki recytatorskiej.

Dnia 14.05.2008 r. komisja kon-
kursowa w składzie:
1. Bożena Piasta - literat ze 

Skarżyska kamiennej (prze-
wodnicząca komisji),

Laureaci Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej

Po raz kolejny uczeń Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie triumfował w eliminacjach wojewódzkich X edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego, którego organizatorem jest Komen-
dant Główny Państwowej Straży Pożarnej. W województwie świę-
tokrzyskim konkurs koordynowała pani wojewoda Bożentyna Pał-
ka - Koruba przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
oraz Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W tym 
roku przebiegał on pod hasłem”112 w trudnej sprawie – nie używaj 
przy zabawie”. 23 kwietnia komisja szczebla wojewódzkiego ogłosi-
ła wyniki eliminacji.

W plastycznych zmaganiach uczestniczyło 1983 uczniów z całe-
go województwa, tym bardziej cieszy nas trzecie miejsce Patryka 
nowackiego z Gimnazjum Nr 2. Praca Patryka, która powstała pod 
kierunkiem pani Bogumiły kamińskiej, trafiła do finału ogólno-
polskiego. 

Również pod wrażliwym okiem pani Kamińskiej tworzyły swo-
je obrazy  uczestniczki II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
pt. „Ach, świętokrzyskie…”.  diana kowalczyk zajęła w nim dru-
gie miejsce, a magdalena del  zdobyła wyróżnienie. Dziewczęta są 
uczennicami Gimnazjum Nr 2.

a.p.

Wirtuozi pędzla i barw

Patryk Nowacki z opiekunką podczas uroczystości wręczenia 
nagród w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach
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2. zuzanna woś - kierownik GBP w Łopusznie,
3. Barbara Pawelczyk - kierownik Gok w Łopusznie
przesłuchała 22 recytatorów, uczestników V Gminnego Konkur-
su Recytatorskiego Poezji Marii Konopnickiej i dokonała nastę-
pującej oceny: 

W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce otrzymała Patrycja Banak ze Szkoły Podstawowej 

w Sarbicach. II równorzędne miejsce otrzymali: Sylwia Podstaw-
ka ze Szkoły Podstawowej w  Sarbicach i Michał Rowiński ze Szko-
ły Podstawowej w Łopusznie. III miejsca komisja nie przyznała. 
Przyznano natomiast trzy równorzędne wyróżnienia:
- Magdalenie Serafin ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie,
- Patrycji Gołuch ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
- Karolowi Doroszko ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie.

W kategorii szkół gimnazjalnych komisja postanowiła nagro-
dzić następujących recytatorów:

Nie przyznano pierwszego i trzeciego miejsca. Dwa równorzęd-
ne II miejsca przyznano Weronice Skrońskiej i Annie Zimnej.

Nominacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 
w Przedborzu otrzymali:

- Patrycja Banak ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach,
- Sylwia Podstawka ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach,
- Michał Rowiński   ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie,
- Weronika Skrońska z Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie,
- Anna Zimna z Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie.

Ogólnopolski Konkurs poezji Marii Konopnickiej w Przed-
borzu odbył się w dniach 23 -24 maja 2008 r. Laureaci nasze-
go gminnego konkursu zostali wysoko ocenieni przez komisję 
konkursową, której przewodniczącym był  znany aktor woj-
ciech Siemion.

W kategorii klas IV – VI drugie miejsce zajął michał rowiń-
ski ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, a Sylwia Podstawka 
ze Szkoły Podstawowej w Sarbicach otrzymała wyróżnienie, na-
tomiast w kategorii szkół gimnazjalnych drugie miejsce zajęła 
weronika Skrońska z Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie, a Anna 
Zimna, uczennica tego samego gimnazjum, została uhonoro-
wana wyróżnieniem.

Składam serdeczne gratulacje i zachęcam do dalszego po-
głębiania  sztuki recytacji.

Barbara Pawelczyk

24 maja 2008 r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego odbył się Piknik Rodzinny. Pomimo że po-
goda nie była najlepsza, teren Ośrodka Wypoczynkowego wy-
glądał bardzo kolorowo głównie ze względu na szereg atrak-
cji dla dzieci: dmuchanych zamków, kolejki, balonów, waty cu-
krowej itp. Dla rodziców też przygotowano atrakcje:
- mecz piłki nożnej,
- wystawę malarstwa i rękodzieła z GOK,
- stoisko z domowymi wypiekami Koła Gospodyń Wiejskich 

ze Snochowic.
Nie zabrakło również występów scenicznych adresowa-

nych zarówno do dzieci jak i ich rodziców. Na początek odbył 
się konkurs karaoke, w którym przyznano nagrody. Pierwsze 
miejsce zdobyła Kinga Domagała, drugie - Agata Serafin i trze-
cie Magdalena Serafin. 

Później na scenie królował taniec w wykonaniu grup ta-
necznych działających w GOK i szkołach na terenie gminy. 
Swoje umiejętności mogły zaprezentować również uczestni-
cy zajęć muzycznych prowadzonych w GOK oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sarbicach, których występ wzbudził 
duże zainteresowanie. 

Miłośnicy folkloru też znaleźli coś dla siebie. Wystąpił dla 
nich Zygmunt Jakubowski ze swoją kapelą, Zespół Pieśni 
i Tańca ,, Gnieździska” oraz zespół obrzędowy działający przy 
KGW w Lasocinie.

Imprezę zakończyła dyskoteka, która trwała do północy.
 W związku z dużym zainteresowaniem festynami w Ło-

pusznie Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sporto-
wo-Wypoczynkowy będą kontynuować organizację podob-
nych imprez w sezonie letnim. 

małgorzata Soboń
 

Piknik Rodzinny

Stoisko Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic 

Plac zabaw dla dzieci na Pikniku Rodzinnym



Wieści Łopuszna26

z życia gminy

Obecnie biblioteka to nie tylko zbiór książek, ale przede 
wszystkim miejsce, gdzie czytelnik może uzyskać i uzysku-
je potrzebne mu informacje. Informacje te są otrzymywane 
nie tylko z tradycyjnie dostępnych w bibliotece książek, ale 
w coraz większym stopniu z elektronicznych nośników i źró-
deł, jakim jest sieć Internet.

W kwietniu 2008 r. otwarty został w GBP w Łopusznie 
Punkt powszechnego dostępu do internetu, utworzony 
w ramach programu ikonk@, który został sfinansowany ze 
środków ministerstwa Spraw wewnętrznych i admini-
stracji. Program ten polega na uruchomieniu punktów po-
wszechnego dostępu do Internetu w gminnych instytucjach 
kultury, głównie w bibliotekach publicznych. Głównym ce-
lem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie spo-
łeczności lokalnej łatwego i powszechnego dostępu do In-
ternetu.

Program “Ikonk@” Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie

Młodzież zapobiega pożarom
37 uczniów ze szkół podsta-

wowych, gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych wzięło udział 
w eliminacjach gminnych Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej ”Młodzież zapobiega 
pożarom”. Konkurs przeprowa-
dzono 13 marca 2008 r. w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie.

W kategorii szkół podstawo-
wych pierwsze miejsce zajął To-
masz Kowalczyk z SP w Gnieź-
dziskach  (opiekun – pan Tomasz 
Szymkiewicz), drugie Mariusz 
Bugajski z Dobrzeszowa, a trze-
cie Adam Hajduk, także z Gnieź-
dzisk.

Wśród gimnazjalistów bezkon-
kurencyjny okazał się Michał Tre-
la z Gimnazjum w Gnieździskach, 
przygotowywany do konkursu 
przez pana Tomasza Szymkiewi-
cza. Na kolejnych miejscach upla-
sowali się uczniowie Gimnazjum 
Nr 2: Marcin Zbroszczyk i Ewelina 
Mróz, jedyna przedstawicielka płci pięknej wśród laureatów. 

Podopieczni pana Cezariusza Najmrodzkiego z Technikum 
Technologii Żywienia w Łopusznie rozdzielili pomiędzy sobą 
nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszy 
okazał się Marek Podgórski, zaraz za nim uplasowali się Ma-
riusz Cieślicki – drugie miejsce i Krzysztof Odziemek – trzecie.

Laureaci eliminacji gminnych konkursu pożarniczego z organizatorami

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundował wójt, pan 
Zdzisław Oleksiewicz. W jego imieniu wręczył je laureatom 
Prezes Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łopusznie, 
pan Jacek Palacz.

Stanisław Piwowarczyk
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z życia gminy

Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej 
uczestniczy w wielu przeglądach i festiwalach kapel i śpie-
waków ludowych, organizowanych na terenie całego kraju, 
zdobywając liczne nagrody. Kapela ta jest dwukrotnym lau-
reatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu Dolnym. Działa od 2002 r. pod patronatem 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.

25 maja kapela brała udział w kolejnych  XXXII Międzyna-
rodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem i w kategorii Ka-

Koncert laureatów XXXII Międzynarodowych Buskich 
Spotkaniach z Folklorem

pel Śpiewaków Ludowych zdobyła I miejsce. Koncert laurea-
tów tych spotkań odbył się w Kielcach 6czerwca 2008 r. Gra-
tulacje i nagrody pan Zygmunt Jakubowski otrzymał od Wój-
ta Gminy Łopuszno, pana Zdzisława Oleksiewicza i Dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, pana Łukasza Ła-
ganowskiego.

Barbara Pawelczyk

Wręczenie nagrody przez Wójta Gminy Łopuszno oraz Dyrektora 
Wojewódzkiego Domu Kultury Zygmuntowi Jakubowskiemu 
- zwycięzcy XXXII Międzynarodowych Buskich Spotkań z 
Folklorem

Koncert laureatów 

Łopuszańska  czytelnia została wyposażona w trzy sta-
nowiska komputerowe wraz z oprogramowaniem, pakie-
tem biurowym i programem antywirusowym.

Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie 
samodzielnym wyszukiwaniem informacji w Internecie (kto 
sobie nie radzi - bibliotekarze służą pomocą). Z czytelni in-
ternetowej może skorzystać każdy.

Dostęp do Internetu w czytelni jest bezpłatny. NIE JEST 
TO JEDNAK KOLEJNA KAWIARENKA INTERNETOWA. Zasady 
korzystania z zasobów sieci są określone ścisłym regulami-
nem, z którym należy się zapoznać przed rozpoczęciem pra-
cy przy komputerze. Stanowiska komputerowe w czytelni 
internetowej służą przede wszystkim do poszukiwania in-
formacji i materiałów niezbędnych w zdobywaniu wie-
dzy i samokształceniu.

Czytelna internetowa czynna jest:
- od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 17:00 (w wa-

kacje od 8:00 do 16:00).

SerdeCznie zaPraSzamY  
do odwiedzin  CzYTeLni inTerneToweJ!!!

zuzanna woś
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Grzyby, miody pitne, rękodzieło artystyczne, a przede 
wszystkim wyroby zakładów mięsnych „wir”  zaprezen-
tował Powiat kielecki na zakończonych 13 Targach rol-
nych w Plauen. Łopuszańska firma wyjechała z targów 
z ważnym wyróżnieniem.

Targi Rolne w Plauen w Niemczech są jedną z największych 
tego typu imprez w Europie. W tym roku zaprezentowali się na 
niej wystawcy z dwunastu krajów, wśród nich również Polska, 
którą reprezentował Powiat Kielecki. Kieleckie stoisko było o 
wiele większe, niż stoiska innych państw, a poza „WIR”-em wy-
stawiały się na niej również „Runo-Las” z Rakowa z grzybami, 
producent znakomitych miodów Ryszard Szymczuch z Ma-
słowa oraz Teresa Klimczak z Daleszyc. Wraz z wystawcami 
do Plauen wyjechała delegacja władz starostwa oraz zespół 
„Wierna Rzeka” z Piekoszowa. 

Jak co roku, gdy „WiR” jest wystawcą w Plauen tak i tym 
razem przed wędliniarskim stoiskiem z Łopuszna ustawiała 
się długa kolejka. Już w ciągu dwóch pierwszych dni ekspo-
zycji wyroby cieszyły się takim powodzeniem, że… po prostu 
ich brakowało i trzeba było dowozić. Warto dodać, ze targi w 
Plauen są nietypowe – to nie tylko wystawy, ale również moż-
liwość sprzedaży, tak więc odwiedzający mogą zaopatrywać 
się w to, co im najbardziej odpowiada. Nie jest więc żadnym 
zaskoczeniem, że po dwóch dniach degustowania przysma-
ków z „WIR”-u klienci przychodzili kupować konkretne wyro-
by, a łopuszańskie stoisko było wręcz oblegane! 

Dodatkowo „WiR” odnotował jeszcze jeden wielki sukces: 
z  Europejskich Targów Rolnych wyjechał z wyróżnieniem – je-
dyną nagrodą przyznaną w kategorii „Najlepszy produkt spo-
żywczy” za tort mięsny, który okazał się produktem nietypo-
wym, oryginalnym, a przede wszystkim bardzo smacznym. 

Targowy sukces „WIR”-u
„Tort jest zrobio-
ny z warstw mię-
sa wieprzowe-
go i drobiowe-
go, które specjal-
nie dobieramy” 
– zdradza Aneta 
Wojtyś, kierow-
niczka sprzedaży 
z łopuszańskie-
go zakładu. „War-
stwy mięsa są od-
dzielane warstwa-
mi warzyw, któ-
re również dobie-
ram, dbając na-
wet o kolorystykę 
i wygląd całości. 
Tort polany jest 
specjalnym ma-
jonezowym so-
sem, który zasty-
ga w formie gala-
retki, a na wierzch 
dodajemy przy-
brania kwiatowe 
i warzywne. Tak 
więc tort nie tylko 
świetnie smakuje ale też przepięknie wygląda i co najważniej-
sze: nikt inny czegoś takiego nie wymyślił”.

Dodajmy, że tort mięsny można zamówić w każdym firmo-
wym sklepie „WiR”-u i jest wtedy przygotowywany w dowol-
nej wadze i wielkości. Można go ozdobić napisem, tak jak kla-
syczne torty, a cena za 1kg wynosi 28 zł. 

ewa Urbańska

Aneta Wojtys i Agnieszka Bujak – 
kierowniczki sprzedaży Zakładów 
Mięsnych „WIR” odbierają nagrodę za 
najlepszy produkt spożywczy Targów w 
Plauen.

Stoisko „WIR”-u.  Nagrodzony tort mięsny 
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Uczestniczki Klubu Plastycznego i Babskich Czwartków w GOK poznały ostatnio 
tajniki pracy z gliną, materiałem ekologicznym i  ich właściwości leczniczo wpływa-
jące na organizm ludzki. Poza tymi cechami glina jest bardzo plastyczna. Można z 
niej wyczarować piękne ozdoby ceramiczne, o czym przekonały się panie podczas 
warsztatów ceramicznych  organizowanych w GOK. W ramach działalności Klubu 
Plastycznego, GOK zorganizował jednodniowe warsztaty lepienia garnków z gliny 
na kole garncarskim w miejscowości Obice, gmina Morawica. Warsztaty poprowa-
dziła garncarka, pani Elżbieta Klimczak.

Działalność Klubu Plastycznego i spotkań Babskich Czwartków w GOK zawie-
szono na czas wakacji ze względu na okres urlopowy. Ta decyzja była okazją do 
zorganizowania pikniku. Odbył się on na terenie gminy Słupia, u pani Agnieszki 
Sztandery, początkującej malarki, uczestniczki Ogólnopolskich Plenerów Plastycz-
nych w Łopusznie. Panie zwiedziły galerię obrazów Agnieszki, zorganizowaną w jej 
przydomowej pracowni.

Zachęcam  zainteresowanych tą formą działalności do spotkań w GOK w po-
niedziałki i czwartki, oczywiście po wakacjach. Zajęcia rozpoczną się ponownie 
15 września 2008 r.

Barbara Pawelczyk

Klub Plastyczny i Babskie Czwartki w GOK

Uczestniczki Babskich Czwartków podczas 
warsztatów garncarskich w Obicach

Gminny Turniej Gier i Zabaw Ruchowych w Gnieździskach 
„W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Pod takim hasłem 18 kwiet-

nia w Zespole Szkół w Gnieździskach odbyła się  impreza promu-
jąca zdrowy styl życia. Składała się ona z dwóch części. 

W pierwszej - uczniowie klasy trzeciej w inscenizacji pt. 
Śnieżka i krasnoludki” udzielali rad na temat: „Co robić, aby 
być silnym i zdrowym”, a pierwszoklasiści zachęcali do upra-
wiania sportu piosenką pt. „Ruch, ruch, ruch”. 

W części drugiej uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych 
z Grabownicy, Gnieździsk, Leśnicy, Łopuszna, Piotrowca i Sar-
bic przystąpili do rywalizacji sportowej w grach i zabawach 
ruchowych. Konkurencje dostosowane były do wieku i umie-
jętności najmłodszych uczniów. 

Turniej odbywał się w przyjaznej, sportowej atmosferze. 
Wyzwolił mnóstwo pozytywnych emocji nie tylko u zawodni-
ków, ale także wśród opiekunów i kibiców.

najlepsza okazała się drużyna ze szkoły z Łopuszna, 
zwyciężając tylko jednym punktem drużynę z Gnieź-
dzisk. Trzecie miejsce zdobyli uczniowie z Grabownicy, 
czwarte z Sarbic, a piąte ex aequo: Piotrowiec i Leśnica. 
za i, ii, iii miejsca drużyny otrzymały puchary, a pozosta-
łe  dyplomy.

Po trudnych zmaganiach uczestnicy udali się na stołówkę, 
gdzie otrzymali zdrową żywność w postaci owoców i soków 

owocowych. Poczęstunek ufundowali sponsorzy: p. Jan Sy-
ska, p. Jarosław Jaworski oraz Urząd Gminy Łopuszno.

organizatorzy: 
Bożena klimczak 

wiesław klimczak

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie

Samorządowe Pismo lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno
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w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.
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17 kwietnia 2008 r. w Końskich odbyły się Mistrzostwa Województwa w Dru-
żynowych Biegach Przełajowych. W zawodach rywalizowały 23 gimnazja z całe-
go województwa. Dziewczęta z Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie zajęły pierwsze miejsce! Drużyna wystąpiła w składzie: Justyna 
Kozak, Marta Laskowska, Matra Bernat, Katarzyna Poros, Monika Czerwińska, Ka-
mila Kowalczyk, Katarzyna Kotwica, Justyna Resiak.

Nieźle pobiegły także  dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Łopuszna, zajmu-
jąc w końcowej klasyfikacji czwarte miejsce.

wioletta Supernat

Zawodniczki z Gimnazjum Nr 2 
Mistrzyniami Województwa

Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w Lekkiej Atletyce
30 maja 2008 r. Łopuszno było gospodarzem Mistrzostw Powiatu Kieleckiego w Lekkiej Atletyce. W konkurencji skoku w dal 

pierwsze miejsce zajął Tomasz Łapot z Gimnazjum Nr 2. Ten sam zawodnik był trzeci w biegu na 60 metrów. Na tym samym dy-
stansie w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Marta Laskowska, a Justyna Kozak była druga. W łącznej punktacji dziewczę-
ta z Gimnazjum Nr 2 zajęły pierwsze miejsce.

wioletta Supernat

Mistrzynie Województwa z trenerką

Liliana Wódkowska z UKS „WiR” Łopuszno na Mistrzostwach Świata Juniorów 
Liliana wódkowska,  córka Joanny i Wiesława zamieszka-

ła w  Snochowicach jest uczennicą drugiej klasy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie. W 2004 roku zosta-
ła zawodniczką Uczniowskiego Klubu Sportowego „WiR” Ło-
puszno. Godnie reprezentuje szkołę, gminę, powiat i woje-
wództwo. Największy sukces sportowy osiągnęła w lipcu 2007 
roku, zdobywając złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Szczecinie na dystansie 2000 m. z przeszkodami. 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, pan Adam Jaru-
bas docenił osiągnięcia Liliany i 28 grudnia 2007 roku na uro-
czystości podsumowującej osiągnięcia sportowe w Kielcach 
wręczył jej list gratulacyjny wraz z nagrodą. Od kwietnia do 
grudnia 2008 roku ufundował jej stypendium sportowe. Pol-
ski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie powołał naszą za-
wodniczkę do Kadry Narodowej LA, dzięki czemu uczestni-
czy w zgrupowaniach sportowych z czołowymi zawodnika-
mi  kraju. W 2008 roku zajęła 6. miejsce na Halowych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów i Juniorów Mł. w Spale na dystansie 
3000 m., a także 6. miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów 
w biegach przełajowych w Kwidzynie na dystansie 4000 m. 

Liliana Wódkowska jest bardzo sumienną i zdyscyplinowa-
ną zawodniczką. Solidnie przepracowała okres przygotowaw-
czy i w pierwszym starcie na 3000 m. z przeszkodami 31 maja 
b.r. w Białej Podlaskiej na I Lidze Seniorów wywalczyła mini-
mum IAAF i zakwalifikowała się jako jedna z dwóch osób z 
naszego województwa na mistrzostwa Świata Juniorów, 
które odbędą się w dniach 8-13 lipca 2008 r. w Bydgosz-
czy. Dyrekcja i grono pedagogiczne ZSP Nr 5 w Łopusznie 
również dostrzega osiągnięcia swojej uczennicy i na uroczy-
stości Dnia Patrona 9 maja 2008 r. pan poseł, Mirosław Pawlak 
uhonorował zawodniczkę, wręczając jej upominek. 

Do tej pory szkolenie Liliany 
wspierali finansowo: pan Witold 
Szproch, Bank Spółdzielczy w Ło-
pusznie, Świętokrzyskie Zrzesze-
nie LZS, Świętokrzyski Związek Lek-
kiej Atletyki, Krajowa Rada LZS, Mi-
nisterstwo Sportu. Obecnie Liliana 
przygotowuje się do startu w Mi-
strzostwach Świata Juniorów, jak 
również w Mistrzostwach Polski Ju-
niorów w Toruniu, na które to za-
wody minimum zdobyła na dystan-
sie 2000 m. z przeszkodami

opracował: Józef Chudy - trener

Oficjalna dekoracja za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski 
Juniorów Młodszych w Szczecinie (lipiec 2007)
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Informujemy, że od dnia 30 czerwca 2008 r.  istnieje moż-
liwość składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w 
sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania po-
mocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze 
niektórych załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są 
dostępne na stronach internetowych Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl oraz Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl. Można je rów-
nież otrzymać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa.

Wniosek o przyznanie renty strukturalnej składa się osobi-
ście, listem poleconym lub pocztą kurierską do właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy kierownika 
biura powiatowego ARiMR.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w danym 
roku realizacji PROW 2007-2013 upływa z końcem dnia robo-
czego następującego po dniu podania do publicznej wiadomo-
ści na stronie internetowej www.arimr.gov.pl informacji okre-
ślającej, że liczba 7200 złożonych wniosków o przyznanie renty 
strukturalnej została przekroczona o 5%.

nowe zasady przyznawania rent strukturalnych
Działanie ma na celu poprawę struktury agrarnej oraz przy-

śpieszenie procesu wymiany pokoleniowej osób prowadzą-
cych gospodarstwa rolne, a także poprawę rentowności i kon-
kurencyjności gospodarstw. Wniosek o rentę strukturalną wraz 
z załącznikami składa się na formularzu udostępnionym przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w biurze po-
wiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamiesz-
kania wnioskodawcy. 

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie 

ma ustalonego prawa do emerytury lub renty; 
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodar-

stwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprze-
dzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w tym 
okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 
określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników zwanemu dalej „ubezpieczeniem emerytalno-ren-
towym”, przez co najmniej 5 lat; 

3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rol-
nych co najmniej: 

- 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w woje-
wództwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świę-
tokrzyskim albo 

- 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozosta-
łych województwach; 

4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej 
przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewi-
dencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 
ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 

Renty strukturalne ponownie na start
5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną: 

- podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, 
- nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia 

społecznego rolników; 
6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej. 

Gospodarstwo można przekazać: 
1. Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, da-

rowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej 
nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków 
rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodar-
stwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzch-
nia gruntów rolnych w danym województwie (woj. święto-
krzyskie – 5,31 ha) lub w kraju. Takiego warunku nie ma, 
jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, 
córce, wnukowi, wnuczce itd.) w przypadku zstępnych 
wystarczy, by przejęte gospodarstwo miało, w zależ-
ności od województwa, 3 ha lub 1 ha (świętokrzyskie) 
użytków rolnych. 

2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – 
poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kil-
ku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć po-
wierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów 
rolnych w województwie lub w kraju. 

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą po-
zostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedli-
skiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służą-
cą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób 
pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

warunki, jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo.
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:

1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 
50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na po-
większenie; 

2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadze-
nia działalności rolniczej; 

3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty; 
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rol-

niczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 
lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producen-
tów. 

wysokość renty strukturalnej
Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwo-

cie 150 % najniższej emerytury. 
Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 100% kwoty 

najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związ-
ku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie wa-
runki dla przyznania renty strukturalnej. 

Wysokość renty strukturalnej zwiększa się o 15 % kwoty naj-
niższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącz-
nej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha osobie w 
wieku poniżej 40 lat.

Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiąg-
nięcia przez beneficjenta 65 roku życia.

Jacek Barański
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Parnas to masyw górski w środkowej Grecji, o dwóch szczy-
tach, z których jeden był przez starożytnych Greków poświęcony 
Apollinowi i muzom. Parnas uważano za siedzibę poezji i muzy-
ki.  Dlatego marzeniem każdego artysty słowa jest wznieść się na 
szczyt Parnasu…

Z ogromną radością informujemy czytelników Wieści Łopusz-
na, że maciej Polak, uczeń klasy VI a Szkoły Podstawowej w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie został laureatem  Kon-
kursu Humanistycznego „Na Parnasie w szóstej klasie”. Jego or-
ganizatorem  jest Kuratorium Oświaty w Kielcach. Maciek łatwo 
pokonał trzy kolejne etapy eliminacji. Podsumowanie konkursu  
nastąpiło 1 kwietnia. Nasz uczeń otrzymał dyplom i medal, a po-
za tym jako jedyny szóstoklasista z gminy został zwolniony z pi-
sania sprawdzianu kończącego szkołę podstawową. 

To ogromny sukces Maćka, jego rodziców, szkoły i nauczycieli, 
którzy przygotowywali go do konkursu: polonistki – pani Beaty 
Iwanek, pana Andrzeja Łapota – historyka oraz pani od plastyki 
– Bogumiły Kamińskiej. 

Stanął na Parnasie
W etapie wojewódzkim nasz mistrz prezentował wypowiedź 

ustną oraz przedstawił portfolio na temat „Człowiek nie jest 
stworzony do klęski… Człowieka można zniszczyć, ale nie poko-
nać /Ernest Hemingway/.”  Aby zilustrować myśl amerykańskiego 
noblisty, Maciek wybrał dwie postacie historyczne: majora Hen-
ryka Dobrzańskiego oraz Stefana Wyszyńskiego.

Prezentujemy Państwu dwa opowiadania, do napisania któ-
rych zainspirowało Maćka niełatwe dzieciństwo  Stefana Wy-
szyńskiego, przeżywane w Polsce jeszcze  pod zaborami, a także 
recenzję filmu o Prymasie Tysiąclecia, z pewnością znanego wie-
lu widzom. Tych, którzy obrazu jeszcze nie widzieli, być może za-
chęci do obejrzenia recenzja młodego krytyka. 

W kolejnym numerze nasz początkujący autor przedstawi po-
stać majora Hubala, bohatera II wojny światowej, którego od-
dział walczył na Kielecczyźnie.   

agnieszka Palacz

Od kilku tygodni rozprawiano wśród ludności Andrzejewa 
o ciężkiej chorobie pani Julii. Kobiecina miała piątkę dzieci, 
które cierpiały nie mniej niż matka. Ojciec - organista więk-
szość czasu spędzał w kościele na chórze, a przy żonie bywał 
rano i wieczorem. Najcięższy obowiązek spadł więc na dzie-
ci, które powinny uczęszczać do szkoły. Nie było jednak in-
nej rady, jak ją ,,zarywać” i na zmianę siedzieć przy obłożnie 
chorej matce. Cała ta sytuacja tak bardzo ciekawiła wścibskich 
mieszkańców wsi, że nie było miejsca na rynku czy w sklepie, 
gdzie by o Wyszyńskich nie rozprawiano.

 Pobliska szkoła była miejscem, gdzie uczniowie spę-
dzali jedną trzecią dnia . Teraz zaś trwała w niej przerwa. Naj-
młodsi uczniowie bawili się w ganianego, ci starsi wkuwali do 
jakiegoś sprawdzianu, a trzecioklasiści - knuli złośliwe pomy-
sły. Otóż trzeba wiedzieć, iż znienawidzony przez uczniów 
profesor Michalikow często stawał się ofiarą ,,niewinnych” żar-
cików. Tego dnia zamierzano zrobić mu psikusa. 

- Podłóżmy mu pineskę na krzesło - szeptał Klimowski, naj-
lichszy wśród chłopców z bandy

- Ele… to już było - ripostował Nowak - coś innego…
- Wiem! - krzyknął szeptem Szczygło - sklejmy mu notatnik 

klejem. 
- Dobre. Ale skąd klej? - zapytał się Nowak.
- Ja mam trochę w torbie, zostało mi z zajęć praktycznych. 

- powiedział Gorejowski.
- Ciiii! - uciszył go Nowak - To dawaj. Ale kto to zrobi…? Wy-

liczanka! 
- Ene, due, rike… - Wypadło na ciebie, Stefek. - szepnął 

Szczygło - Ty mu to zrobisz.
- Ja…? - bąknął Wyszyński - No, ale…
- Chyba się nie cykasz? 
- Nie, ale nie powinniśmy tego robić… wiecie o tym… 
- Nie marudź, klej do łapy i marsz do klasy. Temu staremu 

Zabobonowi się należy, wiesz o tym.

Bez obieda 
Opowiadanie

Młody Stefek nie był pewny tego, czy dobrze robi, ale nie 
mógł przecież zawieść kolegów. Po cichu, na palcach wszedł 
do klasy i skierował się ku biurku. Ostrożnie odsunął szufla-
dę i wyciągnął leżący tam notatnik nauczyciela. Otworzył go 
i odkręcił klej.

- No i co my tu mamy, panie Wyszyński…? - zabrzmiał głos 
gdzieś z końca sali - Chyba nie chcesz mi zniszczyć zapisek, 
prawda? 

- O… nie, nie ja… - bełkotał zdezorientowany Stefan 
- Milcz! Kto cię do tego namówił, hę? Sam przecież tego nie 

wymyśliłeś!? Gadaj, bo porozmawiamy inaczej!
- Przepraszam panie profesorze, to był mój pomysł. Nie 

chciałem panu…
- Milcz, jak mówię! - przerwał mu w pół zdania Michalikow 

- albo powiesz, albo dziś będziesz bez obieda.
- Ale ja naprawdę…
- Więc dziś dla ciebie głodówka! - zadecydował profesor - 

Oduczysz się kłamać! Wylecą ci z głowy żarciki! 
Ta rozmowa była tak ,,niedyskretna”, że wokół drzwi do kla-

sy zebrał się tłum uczniów, chcących przekonać się, co wy-
niknie z całej tej sytuacji. Tymczasem przez hordy wścibskich 
gapiów zaczęła się przepychać mała dziewczynka. Wreszcie 
udało jej się przebrnąć i stanęła w (otwartych już całkowicie) 
drzwiach sali. Miała ładną, różową sukieneczkę, wypolerowa-
ne pantofle i dwa długie warkocze brązowych włosów. Wyglą-
dała na jakieś 6 - 8 lat. Była to Stasia - młodsza siostra Stefka.

Ten widok przeraził przyszłego duchownego gorzej, niż 
najstraszliwsza zjawa. Oto bowiem przybiegła do niego z do-
mu siostra, aby mu powiedzieć o najgorszym. Jego mama nie 
żyje…

- Stefek, chodź… - zaczęła Stasia, lecz niespodziewanie 
przerwał jej brat

- Wiem, wiem co się stało. Już, już… idę - wykrztusił z siebie 
Wyszyński - ja wiem…
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- Więc się tu więcej nie pokazuj. - odparł profesor - Wynocha!
- Nie zobaczy mnie pan nigdy więcej w tej szkole. - powie-

dział spokojnie chłopiec, mimo że pałał gniewem - Chodź Sta-
siu, idziemy na obiad.

Dzieci szybkim krokiem opuściły klasę, pozostawiając za-
skoczonego nauczyciela. Tłum rozstąpił się, aby mogli przejść 
i skierowali się ku wyjściu. Słyszeli za sobą przekleństwa pro-
fesora i szepty gapiów. W domu zaś czekała na nich gorąca 
zalewajka.

maciej Polak

Ostatnia prośba 
Opowiadanie

W małym pokoiku na poddaszu panował półmrok. Słychać 
było tajemnicze trzaski wiatru przedzierającego się między sta-
rymi deskami, a w powietrzu unosił się zapach palonego wosku. 
Panowała tam nieokreślona atmosfera, choć czasami stawała się 
ona bardziej, albo i mniej napięta. 

Pod malutkim, zasłoniętym oknem stało stare łóżko. Gdyby 
nie płonąca obok gromnica i nienaturalnie ułożona kołdra moż-
na by rzec, że nie ma na nim nikogo, jednak znajdowała się tam 
osoba, której blada cera podobna była do koloru białej jak śnieg 
poszwy na poduszkę. I znowu przez nieuwagę popełnić moż-
na błąd sądząc, że osoba ta już nie cierpi, że stoi już przed obli-
czem Najwyższego. Postać ta oddycha, lecz oddech ma nierów-
ny i płytki.

Obok łóżka siedział na krześle chłopiec. Miał ładnie przystrzy-
żone włosy, był dobrze ubrany. Mógł mieć  dziewięć, maksymal-
nie jedenaście lat. Trzyma za rękę umierającą postać, wzrok ma 
jednak pewny i widać, że wiele rozumie. 

Wpatrzony w swoją matkę Stefan wie, że ona umiera. Nie zała-
muje się jednak, trwa przy niej do końca. 

- Stefan…- odezwała się pani Julia głosem tak cichym, że je-
dynie ten, kto bardzo jest blisko i się przysłuchuje mógłby usły-
szeć.

- Tak mamo…? - odpowiada spokojnie chłopiec. Widać jed-
nak, że trochę się ożywił.

- Stefan, ubieraj się… - mówi powoli i z trudem matka Stefka
Mały chłopiec dosłownie zerwał się z krzesła, porwał z szafy 

palto i już stał ubrany przy drzwiach. ,,Trzeba było iść do sklepu, to 
pewne. Albo może do apteki? Tak, mamusia chce, abym poszedł 
do apteki po jakieś lekarstwo. Nie zawiodę jej” - myślał Stefek. 

- Gdzie mam iść mamusiu? - rzekł chłopiec.
- Stefan… Stefan ubieraj się, ale nie tak… - szepnęła prawie 

niedosłyszalnie pani Wyszyńska. Nie powiedziała nic więcej. 
Jeszcze przez chwilę patrzyła spokojnie na syna, wzięła kilka głę-
bokich oddechów i zamknęła oczy. Odeszła.

Do pokoju wszedł ojciec. Spojrzał na łóżko, podszedł i pocało-
wał Julię w czoło. 

Wziął następnie Stefka i mocno do siebie przytulił. Stefan nie 
płakał. Wiedział, był przygotowany na śmierć matki i wierzył, że 
czeka ją lepsze życie. Dla niej było to tylko przejście, zwykła zmia-
na miejsca przebywania, jakby przeprowadzka. Nie mógł jednak 
zrozumieć tego, co powiedziała do niego konająca mama. Miał 
się ubierać, ubierać, ale nie tak zwyczajnie. Cóż mogłoby to zna-
czyć? Co znaczyła ta prośba?

W tym momencie Stefan był za mały, aby to zrozumieć. Za 
mały, zbyt przejęty… wszystko jedno - było mu jednak pisane 
zrozumieć potem znaczenie tych słów. Słów, które na jego ręce 
włożą kiedyś krzyż, słów, które zakują go w kajdany stalinowskich 
popleczników, słów, które przywdzieją na jego barki ornat.

maciej Polak

- Naprawdę? - zapytała się bez cienia smutku siostrzyczka 
- Kto ci powiedział, że jest już obiad? Może wiesz jeszcze co 
do jedzenia?

Twarz chłopca rozpromieniła się. Chodzi tylko o obiad. Nic 
się nie stało…

- Już biegnę Sta… - zaczął chłopiec
- Nigdzie nie pójdziesz! - wtrącił się milczący dotąd Michalikow 

- Dziś nie jesz obiadu, zapomniałeś? A teraz marsz do kąta i…
- Idę na obiad i nikt mnie nie zatrzyma! - krzyknął niespo-

dziewanie Stefek - A tak w ogóle to mam dość pana profesora 
i tych jego kłamstw, które pan nazywa historią!

Prymas. Trzy lata z tysiąca 
Recenzja

Ciemny korytarz. Idzie nim kilku mężczyzn, świecą latarką. 
Wreszcie dochodzą do małego pomieszczenia, w którym znaj-
dują się kielichy mszalne, monstrancje, święte figurki. Zabierają 
wszystko.

Taką właśnie, jakże metaforyczną sceną zaczyna się film „Pry-
mas. Trzy lata z tysiąca”. Produkcja ta powstała w roku 2000, a 
jej reżyserem jest Teresa Kotlarczyk, znana z takich przebojów 
jak: „Kalejdoskop”. „Na dobre i na złe”, „Regina”. W tytułową rolę 
wcielił się Andrzej Seweryn, ks. Stanisława zagrał Zbigniew Za-
machowski, a postać siostry Leonii – Maja Ostaszewska.

Film zrealizowano według najwyższych światowych standar-
dów. Wykorzystano taśmę filmową Kodak Vision 500 oraz spro-

wadzoną specjalnie z Pragi kamerę Mo-
vieCam. Obraz został udźwiękowiony w 
całości w systemie Dolby Digital.

Zdjęcia kręcono głównie w Lubią-
żu, gdzie stary klasztor „zagrał” miejsce 
odosobnienia Wyszyńskiego w Stocz-
ku Warmińskim, ale także w kościele Św. 
Anny w Warszawie i na plenerach.

W Lubiążu wykorzystano naturalne 
wnętrza, bez ich adaptacji (poza pod-
łogami, których fizycznie nie było i mu-
siano je dobudować). Choć oryginalne 
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wnętrza Stoczka były w całości białe, tutaj zdecydowano się po-
zostawić ciemne, zniszczone ściany i sufity, pozwalające lepiej 
wykorzystać światło.

Akcja filmu rozgrywa się głównie we wspomnianym już Stocz-
ku Warmińskim, gdzie Prymas Tysiąclecia był więziony w latach 
1953- 1954. Towarzyszy mu ksiądz Stanisław (wybrany przez 
rząd) – jego kapelan i zastraszana siostra Leonia. Razem prze-
chodzą trudne chwile utraty zdrowia, załamania i zniechęcenia. 
Wreszcie w Stoczku pojawia się nowa, tajemnicza osoba. Okazu-
je się ona sobowtórem Prymasa (podwójna rola Andrzeja Sewe-
ryna), który ma po pewnym czasie zająć miejsce Wyszyńskiego. 
Przez długi czas uczy się teksów Kardynała, jego zachowań i ję-
zyka. Wprowadza do filmu atmosferę niepokoju, a pod koniec zo-
staje zamordowany.

Niecodziennym elementem „grającym” w filmie  istotną rolę 
jest kolor. Celowo ograniczono gamę kolorów, skupiając się 
głównie na zieleni i brązie. Inspiracją dla twórców był obraz El 
Greco „Portret św. Franciszka”. A szczególnie „surowa” szata 
świętego. Każdy element scenografii i kostiumów musiał odpo-
wiadać „franciszkańskiej” wizji filmu. Podobnie rzecz miała się ze 
światłem. Używano specjalnych filtrów, podkreślając wspomnia-
ne wyżej barwy. I chociaż łączna moc światła użyta w filmie to 
około 150 kW, otrzymujemy obraz kolorystycznie stonowany, 
wręcz ascetyczny.

Reżyser doskonale ukazuje walkę rządu z Kościołem, kładąc 
nacisk na grę aktorów negatywnych (postać prezydenta Bieruta 
i agentów MBP). Film zawiera różnego rodzaju metafory, przez 

co staje się ciekawszy. Wspomniana na wstępie scena jest przeze 
mnie rozumiana jako wtargnięcie do powojennej Polski systemu 
komunistycznego, który ustala swoje prawa i zabiera człowieko-
wi to, co dla niego najważniejsze. W innej scenie zaś widzimy, jak 
Stefan Wyszyński przeszukuje paczkę, którą dostał od ojca, aby 
znaleźć jakiś list. Jest to, według mnie, jedna z najlepszych scen 
filmu, przedstawiająca niejako emocje ludzi w czasach PRL-u, 
emocje ludzi szukających otuchy, wsparcia i przywódcy ducho-
wego, a dostających od komunistycznego rządu „kiełbasę”.

Dla mnie, jako osobie z młodego pokolenia, nieznającego ko-
munistycznego reżimu i ciężkich warunków życia w Polsce w la-
tach powojennych, film ten jest doskonałym źródłem wiedzy na 
temat tamtych czasów. Łatwo zauważyć stosunek państwa do 
Kościoła, a jeszcze łatwiej stosunek władz do zwykłego człowie-
ka. Dzięki temu filmowi można sobie wyobrazić, jaki wpływ miał 
Kardynał Wyszyński, mąż stanu i duchowy przywódca, którego 
ludzie pragnęli najbardziej. Dlatego też musiał (ze względu na sy-
stem stalinowski, w którym tylko państwo miało być najważniej-
szym dla człowieka organem) zostać uwięziony.

Ogólnie film wywarł na mnie ogromnie pozytywne wrażenie 
i uważam, że powinien być stosowany jako środek dydaktyczny, 
aby pomóc w zrozumieniu wydarzeń z „tamtych lat”. Również 
stronę artystyczną należy uznać za świetną. Film najtrafniej oce-
nili jego twórcy w słowach: „Ten film musi przerosnąć jego twór-
ców, aby mógł oddać wielkość Prymasa Tysiąclecia. Sami jeste-
śmy zbyt mali, więc nasz obraz musi być czymś więcej, niż jeste-
śmy my sami.”

maciej Polak  

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie przygotował na wakacje sze-
reg atrakcji dla dzieci i młodzieży. Na początek festyn Witaj Lato (22 
czerwca 2008), inaugurujący sezon letni w GOK. W programie bajka o 
Czerwonym  Kapturku w wykonaniu  aktorów z Teatru Lalki i Aktora Ku-
buś z Kielc, a także blok zabaw i konkursów z nagrodami, suchy basen, 
zjeżdżalnia, paintball itp.

W ramach tegorocznej akcji Wakacje 2008 GOK zaprasza na zajęcia 
taneczne, plastyczne i muzyczne. Przewidziany jest kurs tańca towarzy-
skiego, nowoczesnego oraz warsztaty z zakresu lepienia gliny, zdobie-
nia szkła, wykonywania biżuterii z kolorowych koralików, a także plener 
plastyczny dla dzieci i młodzieży. Szczegółowy program zajęć prezen-
tujemy poniżej:

LiPieC
warSzTaTY:

7 - 9 lipca, godz. 10.00 13.00: „Kolorowa biżuteria”- nauka robienia 
kompletów biżuterii z koralików i kamieni ozdobnych.
zaJĘCia TeneCzne
· Taniec towarzyski – środy, godz. 14.00 – 15.00,
· Taniec nowoczesny – piątki, godz. 14.00 – 15.00
zaJĘCia na ŚwieŻYm PowieTrzU
· Gry i zabawy na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczyn-

kowego – wtorki, godz. 10.00 – 14.00,
·  Wycieczki piesze po okolicy – czwartki, godz. 10.00 – 14.
zaJĘCia ŚwieTLiCowe
· Gry i zabawy świetlicowe – poniedziałki, godz. 10.00 – 12.00

26 lipca: Festyn „Biesiada Łopuszańska”. W programie m. in. występ 
Majki Jeżowskiej oraz inne  atrakcje dla dzieci .

Wakacje 2008 z Gminnym Ośrodkiem Kultury
SierPieŃ

4 – 6 sierpnia godz. 10.00 – 13.00 „Zdobienie szkła” (nauka witrażu 
i zdobienia przedmiotów codziennego użytku)
PLener PLaSTYCznY 

11 – 13 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00
zaJĘCia na ŚwieŻYm PowieTrzU
· Gry i zabawy na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczyn-

kowego – czwartki, godz. 10.00 - 12.00,
· Zajęcia plastyczne: „Zabawa z gliną” – wtorki, godz. 10.00 – 12.00
zaJĘCia ŚwieTLiCowe
· Gry i zabawy świetlicowe – poniedziałki, godz. 10.00 – 12.00
· Nieodpłatna nauka gry na keyboardzie i gitarze 

Natomiast 26 lipca 2008 r. zapraszamy wszystkich na Biesiadę Ło-
puszańską.  

O godz. 16.00 na scenie pojawi się Majka Jeżowska, która zaprosi 
wszystkie dzieci do wspólnej zabawy. Natomiast o godz. 18.00 w go-
rące rytmy muzyki cygańskiej porwie nas zespół WASYL JUNIOR i CY-
GAŃSKIE GWIAZDY.

Ponadto w programie:
- wystawa garncarstwa połączona z pokazem robienia na kole,
- wystawa malarstwa sztalugowego z możliwością dokonania za-

kupu,
- dmuchany świat dla dzieci,
- stoiska KGW z domowymi wypiekami,
- ogródek piwny.

Gok zaPraSza

instruktor Gok małgorzata Soboń



dzień Patrona w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie
fot. Krzysztof Zimny




