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Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  

wszystkiego co najlepsze w każdym dniu 
nadchodzącego Nowego Roku

składają:
Danuta Łukasik - Przewodnicząca Rady Gminy

Zdzisław Oleksiewicz - Wójt Gminy
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Półtora roku temu ruszyła inwestycja drogowa polegająca 
na rozbudowie drogi nr 786 na odcinku od granic miasta Kiel-
ce przez Górki Szczukowskie, Piekoszów, Rudę Strawczyńską 
do Łopuszna (I etap) oraz od Łopuszna przez Krasocin, Włosz-
czowę, Secemin do granic województwa świętokrzyskiego 
(II etap). 

W ramach I etapu budowy, jezdnia na 30-kilometrowym 
odcinku drogi numer 786 została wzmocniona i poszerzo-
na do siedmiu metrów. Na terenach zabudowanych powsta-
ły chodniki i zatoki. Przebudowana została również większość 
skrzyżowań. Powstały drogi dojazdowe dla obsługi ruchu lo-
kalnego i rolniczego. Pracom nad modernizacją jezdni towa-
rzyszyły roboty związane z rozbudową infrastruktury tech-
nicznej: budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci wo-
dociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, budowa 
i  przebudowa rowów przydrożnych oraz przebudowa obiek-
tów inżynierskich. Wykonane zostały także m.in. zbiorniki re-
tencyjno – odparowujące oraz urządzenia podczyszczające 
wody opadowe. Zainstalowane zostały ekrany akustyczne 
i  nowe oznakowanie trasy. Wykonawcą I etapu prac było kon-
sorcjum firm Trakt i Fart.

II etap budowy polegał na rozbudowie ponad 40-kilome-
trowego odcinka drogi nr 786 wraz z przebudową istniejącej 
sieci uzbrojenia terenu oraz skrzyżowań z drogami innych ka-
tegorii. Inwestorem był Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm Drog-Bud 
sp. z o.o. i KPRD sp. z o.o. Modernizacja całej trasy kosztowała 
ponad 220 milionów złotych i była dofinansowana ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego. Udział finansowy Gminy Łopuszno w  przygoto-
waniu dokumentacji projektowej wyniósł 256.622,45 zł.

Istotnymi zmianami na terenie gminy Łopuszno zrealizowa-
nymi w ramach przebudowy były: wykonanie rond najazdo-
wych w centrum Łopuszna oraz na rozwidleniu dróg w kierun-
kach Jędrzejowa i Włoszczowy. Ponadto w miejscowości Wie-
lebnów w sposób znaczący uległ zmianie przebieg trasy na 
skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową w kie-
runku Józefiny. W Snochowicach przy kapliczce została wybu-
dowana zatoka postojowa dla samochodów osobowych.

Droga nr 786 jest istotnym szlakiem komunikacyjnym łączą-
cym województwo śląskie z województwem świętokrzyskim - 
miasta Kielce i Częstochowę. Przebudowywany odcinek drogi 
pozwoli na sprawne połączenie stolicy województwa z waż-
nym w skali regionu ośrodkiem miejskim jakim jest Włoszczo-

Prace na drodze wojewódzkiej zakończone
wa. Nowa droga jest szybka, nowoczesna i przede wszystkim 
bezpieczna. 30-kilometrowy odcinek drogi Kielce - Łopuszno 
został przebudowany do nośności 115 kN/oś i parametrów dro-
gi G tj. drogi jednojezdniowej, dwupasowej o szerokości 7 m. 
Dzięki tym inwestycjom oraz planowanej przebudowie drogi 
786 w województwie śląskim, szlak komunikacyjny z Kielc do 
Częstochowy spełni wszelkie standardy europejskie zarówno 
pod względem komfortu jazdy jak i ochrony środowiska.

Inwestycja ta spowodowała duże utrudnienia w komunika-
cji, jednak warto było je znosić przez te półtora roku, żeby te-
raz można było cieszyć się przez długie lata nowoczesną dro-
gą - mówi wójt Gminy Łopuszno zdzisław oleksiewicz.

Szymon Jarzyna

Przewodnicząca Rady Gminy
i Wójt Gminy Łopuszno
zapraszają mieszkańców  

na SYLWESTROWĄ NOC POD GWIAZDAMI
31 grudnia 2013, godz.23.00-1.00

RYNEK W ŁOPUSZNIE
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbyły się 14 października, 

28listopada i 3 grudnia 2013 roku.
w dniu 14 października 2013 roku odbyła się XXiV/2013 

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

radnych prawomocności obrad Sesji p. Przewodnicząca Da-
nuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji 
i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli po-
rządek obrad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybra-
li na sekretarza obrad Sesji radnego p.Czesława Sornata. Nikt 
nie zgłaszał uwag do protokołu z poprzedniej Sesji. W głoso-
waniu protokół został przyjęty jednogłośnie. Pani Przewodni-
cząca udzieliła głosu mieszkańcom Nowka, którzy apelowali 
o zorganizowanie dowozu dla ich dzieci do szkoły w Dobrze-
szowie. Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczą-
cej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i Wójta Gminy p. Zdzisława 
Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami.

W kolejnych punktach porządku obrad Sesji radni głosowa-
li nad uchwałami:
– Nr XXIV/163/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022. Za przyjęciem 
uchwały głosowało 7 radnych, 4 przeciw, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. W wyniku głosowania uchwała została podjęta 
większością głosów,

– Nr XXIV/164/2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2013 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 rad-
nych, 6 radnych głosowało przeciw. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

– Nr XXIV/165/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie za-
ciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zaciąganego na spła-
tę wcześniej zaciągniętych kredytów. Za przyjęciem uchwa-
ły głosowało 7 radnych, 6 przeciw. W wyniku głosowania 
uchwała została podjęta większością głosów,

– Nr XXIV/166/2013 w sprawie wyrażenia zgody na bezprze-
targowe zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy 
Łopuszno położonej w obrębie Snochowice. W wyniku gło-
sowania uchwała została podjęta jednogłośnie,

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk oraz p. 
Krzysztof Smolarczyk.

Rada Gminy powołała Komisje, która w trakcie obrad Sesji 
dokonała Komisyjnego zniszczenia, złożonej w 2011 roku kar-
ty zgłoszenia kandydata na ławnika sadowego.

W sprawach różnych głos zabrał sołtys Łopuszna Pan Alek-
sander Mróz, Pan Zbigniew Iwanek oraz Pan Sławomir Wijas.

w dniu 28 listopada 2013 roku odbyła się XXV/2013 Se-
sja rady Gminy w Łopusznie

Po otwarciu i stwierdzeniu, na podstawie listy obecności 
radnych, prawomocności obrad Sesji Pani Przewodnicząca 
Danuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Se-
sji i poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli po-
rządek obrad do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na 
sekretarza obrad Sesji radnego Zdzisława Śrębowatego oraz 
przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Po przegło-
sowaniu tych punktów porządkowych radni wysłuchali infor-
macji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łukasik i Wój-
ta Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres mię-
dzy Sesjami.

W kolejnych punktach radni:
– większością głosów (12 głosów „za”, 3 wstrzymujących się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XXV/167/2013 w sprawie uchyle-
nia uchwały Nr XX/130/2013 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
26 lutego 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finanso-
wej,

– większością głosów (8 głosów „za”, 6 wstrzymujących się 
od głosu, 1 radny głosował przeciw) przyjęli uchwałęNr 
XXV/168/2013 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy fi-
nansowej Gminy Łopuszno na lata 2013-2022,

– większością głosów (7głosów „za”, 1 „przeciw”, 7radnych 
wstrzymało się od głosu) przyjęli uchwałęNr XXV/169/2013 
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2013 roku,

– jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXV/170/2013 w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru po-
datku rolnego na 2014 rok,

– jednogłośnie (15 „za”) przyjęli uchwałę Nr XXV/171/2013 w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nierucho-
mości,

– większością głosów (13 głosów „za”, 2 radnych wstrzymało się 
od głosu) przyjęli uchwałęNr XXV/172/2013 w sprawie określe-
nia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

– nie przyjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Łopuszno na rok 2014.Za przyję-
ciem uchwały głosował 1 radny, 12 głosowało przeciw, 2 rad-
nych wstrzymało się od głosu.

Interpelacje składali radni: p. Katarzyna Włodarczyk,p. 
Krzysztof Smolarczyk, p. Grzegorz Janiszewski, p. Czesław Sor-
nat, p. Sławomir Staszczyk, p. Kazimierz Bernat.

W sprawach różnych głos zabierali: p. Zbigniew Zimecki, p. 
Krzysztof Smolarczyk, p. Zbigniew Iwanek, p. Katarzyna Wło-
darczyk, p. Sławomir Staszczyk, p. Jacek Barański, p. Kazimierz 
Bernat, p. Grzegorz Janiszewski, p. Zdzisław Śrębowaty, p. Sła-
womir Wijas, p. Aleksander Mróz. Przewodnicząca Rady Gmi-
ny p. Danuta Łukasik poinformowała, że wpłynęło do niej pi-
smo o zwołanie Sesji w trybie natychmiastowym. Wyznaczyła 
termin Sesji na 3 grudnia 2013 roku.

w dniu 3 grudnia 2013 roku odbyła się XXVi/2013 Sesja 
rady Gminy w Łopusznie. 

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności rad-
nych prawomocności obrad Sesji p. Przewodnicząca Danuta 
Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji i popro-
siła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek ob-
rad Sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na sekre-
tarza obrad Sesji radną p. Katarzynę Włodarczyk. Większością 
głosów przyjęto protokół z poprzedniej Sesji (za przyjęciem 
głosowało 9 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu).

W następnym punkcie radni podjęli uchwałę Nr 
XXVI/173/2013 w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie gminy Łopuszno. Za przyjęciem uchwały 
głosowało 9 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.

W sprawach różnych głos zabierali p. Sławomir Wijas, p. 
Zbigniew Iwanek, p. Katarzyna Włodarczyk.

(e.Sz.)
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W piątek 29 listopada na zaproszenie Szymona Jarzyny w 
gminie Łopuszno przebywał wicemarszałek Sejmu rP Je-
rzy wenderlich. W południe spotkał się w Urzędzie Gminy 
z wójtem zdzisławem oleksiewiczem, natomiast po połu-
dniu w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym z mieszkańcami 
gminy i powiatu kieleckiego. W spotkaniu w Ośrodku Spor-
towo-Wypoczynkowym w Łopusznie wzięło udział kilkadzie-
siąt osób w różnym wieku. Głównymi tematami poruszanymi 
na spotkaniu były problemy samorządów oraz społeczności 
lokalnej. Nie zabrakło też tematów poświęconych współcze-
snej polityce krajowej. Gość przedstawił w skrócie program 
naprawczy gospodarki. 

Podczas spotkania rozwinęła się interesująca dyskusja. 
Uczestnicy zadawali pytania nie tylko  dotyczące problemów 
lokalnych, ale także ogólnokrajowych. Tematami wiodącymi 
były problem bezrobocia oraz sytuacji gospodarczej w kraju. 
Przewodnicząca ZNP w Łopusznie pani wanda nowak złoży-
ła na ręce Wicemarszałka petycję uwzględniającą problemy 
lokalnego szkolnictwa.

Na koniec gość otrzymał upominki, wśród których znalazły 
się obraz przedstawiający Gminę Łopuszno oraz pamiątkowe 
zdjęcie z pobytu delegacji łopuszańskiej w Sejmie RP.

redakcja

Wizyta wicemarszałka Sejmu RP w Łopusznie

11 listopada 2013 roku, w dzień Narodowego Święta Nie-
podległości o godz. 12.00 w kościele parafialnym została od-
prawiona uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny.  Mszę cele-
brował ks. Adrian Buczkowski, a uczestniczyli  w niej przedsta-
wiciele  władz samorządowych, poczty sztandarowe, komba-
tanci, Ochotnicza Straż Pożarna, Orkiestra Dęta, delegacje ło-
puszańskich szkół na czele z dyrekcją i mieszkańcy Łopuszna. 

Uroczystość uświetniła swoim wierszem p. Władysława So-
boń, młodzież  ZSP Nr 5 w Łopusznie, która przedstawiła mon-

Uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości
taż słowno – muzyczny,  młodzież  działająca przy parafii oraz 
chór parafialny „GLORIA” .

Po mszy przedstawiciele władz, dyrekcji szkół, poczty 
sztandarowe  i reszta uczestników obchodów Święta Niepod-
ległości przemaszerowali w uroczystym pochodzie pod budy-
nek internatu, gdzie  złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniają-
cą ofiary wojny. 
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 Ojczyzna to jest słońce nieba
 Harcerzy szereg i sztandarów biel
 I pamięć o minionych pokoleniach
 Które dla Polski swój oddały dzień
Ojczyzna to jest trud codzienny
I zieleń morza i Giewontu mgły
Maryi sanktuaria piękne,
I małe chaty i przydrożne krzyże święte
 Ojczyzna to i ty i ja
 Jeziora Mazur, lasy Bieszczad, szczyty Tatr
 I drogi w dal wiodące, kręte,
Nasze cierpienia… i radosne święta.
W polskich lasach na naszej ziemi,
Tysiące mogił skrytych w zieleni,
A w nich żołnierze broniący nasz kraj,
I Ty przechodniu pokłon im daj,
 Polscy żołnierze śpijcie w pokoju
 Ojczyzna o was zawsze pamięta
 Wyście swe życie za nią oddali !
 Jak w dawnych czasach Lwowskie Orlęta.
Polsko ! za Wolność drogo płaciłaś,
Najlepszych synów wielu straciłaś,
Których to mogił pełno na świecie,
Osierocili niejedno dziecię.
 W Katyńskim lesie palą się znicze
 Za tych, co za nas oddali życie.
 I stoi pomnik wiecznej pamięci,

Gdzie rozstrzelani są polscy jeńcy.
Ust twoich potrzebuje Bóg
By nimi mógł przemawiać
By komuś rad udzielić mógł
Pocieszać i pozdrawiać.
 Nie pyta Bóg o godność twą
 Nie pyta też o siłę,
 Lecz chce byś słabą wolę swą
 Zamienił w jego miłość.
 
 Do Ciebie się zwracam
 młody przyjacielu !
Czym dla Ciebie jest Polska ?
Wiesz, co to Ojczyzna ?
Czujesz tę więź pokoleń ?
Czy się wstydzisz przyznać ?
 Czy serce twoje zadrży  
 Pod Monte Casino?
 Gdy zrozumiesz, że żyjesz,
 Bo ten chłopak zginął ?
Czy pojmujesz co sprawiło,
Że harcerz z Powstania,
Wolał paść z bronią w ręku,
Niż żyć na kolanach ?
 Czy miałbyś w sobie siłę
 Wyklętych żołnierzy ?
  By jak oni – do końca
 W wolną Polskę wierzyć ?

Przykład szedł od praojców,
Spod Wiednia, Grunwaldu,
Przekazywany w księgach,
Klechdach, pieśniach bardów…
 Stąd czerpało się mądrość,
 Prawość i odwagę,
 Respekt do rzeczy ważnych,
 Odpór na zniewagi …
Cóż inne mamy czasy,
Inne obyczaje,
Innych rzeczy nas uczą
Ci co władzę mają …
 Życie ukarze srogo
 Tchórzliwych i słabych,
 Los rachunek wystawi
 Za czas ich zabawy …
Wiecie w czym pradziadowie
Lepsi byli od nas ?
Oni wygrać umieli … !
My – tylko się poddać …

Oni patrzyli dalej,
My – na siebie tylko …
Biada tym, co dziś żyją
Ułudą i chwilką.
 Młyny boskie czas mielą
 Powoli, rozważnie,
 Z ziarna chleb będzie przedni …
 Plewy spoczną na dnie.
  władysława Soboń

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt łączący w prze-
myślany sposób rodziny w potrzebie, wolontariuszy i dar-
czyńców. Od 13 lat pomaga rodzinom, które z niezawinionych 
przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. W naszej 
gminie Paczka organizowana jest po raz trzeci. W ubiegłym 
roku pomogliśmy 29 rodzinom , natomiast w tym roku , dzięki 
pracy piętnastu wspaniałych wolontariuszy udało się dotrzeć 
do 32 rodzin, które obecnie znalazły się w trudnej sytuacji . 
Znaleźli się darczyńcy, ludzie o wielkich sercach, którzy zde-
cydowali się przygotować pomoc dla konkretnej, wybranej 
przez siebie rodziny .

W dniach 6- 8 grudnia odbył się finał Paczki , czyli czas wiel-
kich emocji , wzruszeń i małych cudów. Dla wolontariuszy był 
to bardzo pracowity weekend, ale zmęczenie znikało, kiedy na 
twarzach rodzin pojawiał się uśmiech. Jak mówiły później ro-
dziny , ich marzenia się spełniły. I właśnie za to chciałabym ser-
decznie podziękować wszystkim darczyńcom  oraz wszystkim , 
którzy w sposób finansowy wsparli przygotowanie paczki. 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi oraz Księżom Wikariuszom 
za udostępnienie miejsca na zorganizowanie magazynu oraz za 
pomoc w poszukiwaniu darczyńców. Dziękuję Zespołowi Szkół 
im. Jana Pawła II oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 
za to , że co roku aktywnie włączają się w naszą akcję. 

Szlachetna Paczka w Łopusznie!

W imieniu wszystkich wolontariuszy i darczyńców chcia-
łabym podziękować firmie „JMC – STELMACH”, dzięki której 
opał zakupiony przez darczyńców szybko trafiał do rodzin. 

Liczę, że zaangażowanie mieszkańców naszej gminy 
w  przyszłą edycję Szlachetnej Paczki będzie równie wielkie 
jak w tym roku .
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KUltURa i oświata 

WOLONTARIUSZE SZLACHETNEJ  PACZKI 2013 :
Marta Mazur 
Olga Stępień
Joanna Nyga – Miśta 
Ewa Stępień 
Karolina Krajewska – Brelska 
Magdalena Del 
Agnieszka Del 
Katarzyna Marcisz 
Milena Rowińska 
Edyta Nyga 
Aleksandra Sobczyk 
Piotr Latkowski 
Grzegorz Petrus 
Mateusz Bernat 
Piotr Podgórski 

Dziękujemy !  
magdalena Gwóźdź 

30.10.2013r.[ środa] odbyła się debata publiczna w Ośrod-
ku Sportowo-Wypoczynkowym na temat: „Czy aktywność ko-
biet w gminie Łopuszno jest wystarczająca?”. Spotkanie zor-
ganizowano w ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji 
kobiet na obszarach wiejskich”, realizowanego w trzech po-
wiatach: ostrowieckim, chełmskim i kieleckim, przez Funda-
cję „Regionalis”, Stowarzyszenie „Stella” i Społeczny Instytut 
Ekologiczny. W debacie uczestniczyły władze samorządowe z 
wójtem gminy, p. Z. Oleksiewiczem na czele, goście z powia-
tu: radny, p. J. Barański, kierownik Działu Pośrednictwa Pracy 
w PUP, p. M. Gaweł , beneficjentki projektu z prezesem Funda-
cji „Regionalis”, p. T. Kosińskim oraz przedstawiciele stowarzy-
szeń, kół gospodyń wiejskich, panie sołtyski, pracownicy in-
stytucji publicznych i mieszkańcy Łopuszna. W pierwszej czę-
ści spotkania na temat aktywności kobiet w naszej gminie, w 
powiecie, możliwości zatrudnienia wypowiadali się zaprosze-
ni goście i wójt gminy Łopuszno. O działalności Stowarzysze-
nia „Kobiety Łopuszna” opowiedziała jego prezeska, p. H. So-
chacka a po przerwie kawowej przystąpiono do debaty, któ-
rą poprowadził prezes Fundacji „Regionalis”, p. Tomasz Kosiń-

Czy aktywność kobiet w gminie Łopuszno  
jest wystarczająca?

ski. Pytania kierowano w większości do wójta nt. współpra-
cy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi. 
Stwierdził, że współpraca jest zadowalająca, a na potwierdze-
nie obiecał nam [Stowarzyszeniu „Kobiety Łopuszna”] finan-
sowe wsparcie.

Radny powiatu p. Jacek Barański powiedział, że aktywność 
kobiet w Łopusznie jest nie tylko wystarczająca, ale wręcz 
imponująca, a przykładem może być prezes Stowarzyszenia  
„Geniusz”, p. Irena Marcisz. Pan Michał Gaweł z PUP mówił o 
sytuacji kobiet na rynku pracy, która, niestety, nie jest cieka-
wa, ale Urząd Pracy w Kielcach ma projekty, kursy dokształca-
jące dla bezrobotnych, więc jest nadzieja, nawet dla pań 50+. 
Debatę zakończyła kol. Ewa Olesińska prezentacją z pobytu 
w  niemieckiej gminie Glonn k/Monachium.

Współorganizatorki debaty  „Kobiety Łopuszna” serdecznie 
dziękują za pomoc w jej organizacji: Urzędowi Gminy Łopuszno, 
pracownikom GOSW, GOK i red. naczelnemu „Wieści Łopuszna”-
-p. M. Nydze.  Telewizyjną relację ze spotkania można obejrzeć 
na stronie:  http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/wia-
domości/item/3188-aktywne-kobiety-lopuszna.html

elżbieta Barańska
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Dawno temu wigilię św. An-
drzej traktowano bardzo po-
ważnie, a wróżby odbywały 
się wyłącznie w odosobnieniu. 
Wróżby miały charakter ma-
trymonialny i dotyczyły tylko 
niezamężnych dziewcząt. Dla 
mężczyzn odpowiednikiem były „katarzynki”. Z biegiem lat 
wieczór andrzejkowy zaczął przybierać formę zbiorową. Dziś 
andrzejki to niezobowiązująca zabawa, w której uczestniczą 
dzieci, młodzież i dorośli. Jednak nieodzownym elementem 
tej zabawy są wróżby. Wiele z nich przetrwało próbę czasu. 
Jedną z tych wróżb jest „lanie wosku”. Wróżba ta cieszyła się 
również zainteresowaniem uczestników  zabawy andrzejko-
wej zorganizowanej przez GOK w Łopusznie.  W sobotnie po-
południe, 30 listopada, do świetlicy w Snochowicach przybyły 
najpierw dzieci młodsze w towarzystwie opiekunów. Dla nich 
zaplanowano zabawę od godz. 14.00 do 16.00. Były konkursy, 
wróżby i tańce. Na zakończenie spotkania  dzieci zaproszono 
na słodki poczęstunek. Od godz. 16.00 do 19.00 w zabawie an-
drzejkowej uczestniczyła młodzież szkolna. Dziewczęta z tej 
grupy już wcześniej włączyły się aktywnie w przygotowanie 
imprezy, przygotowanie rekwizytów do wróżb i zabaw oraz 

W październiku 2013r. po raz kolejny odbyły się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury (świetlica w Snochowicach) warszta-
ty plastyczne p.n. „Florystyka nagrobna”. W tych twórczych 
spotkaniach wzięło udział 14 pań z terenu gminy Łopuszno. 
Na program warsztatów składały się: - prezentacja przykła-
dowych materiałów, stanowiących bazę tworzenia wiązanek 
na groby najbliższych, elementów dekoracyjnych, wykona-
nych  własnoręcznie, nauka wykonania kul ozdobnych, kokard 

Florystyka nagrobna w GOK

Wieczór wróżb i zabaw
wykonanie rękodzieła z papieru i bibułki ( z przeznaczeniem-
na nagrody dla młodszych koleżanek i kolegów). W dniu im-
prezy humory dopisywały, bawiono się świetnie a świadczyły 
o tym prośby o przedłużenie zabawy. W zabawie andrzejko-
wej wzięło udział blisko 50-cioro dzieci i młodzieży szkolnej.

Barbara Pawelczyk

i tworzenia kompozycji. Preferowano wykorzystanie materia-
łów, występujących w naturalnym środowisku. W grudniu re-
alizujemy cykl spotkań pod nazwą Florystyka bożonarodze-
niowa. Panie w ramach „Babskich czwartków” robią piękne 
stroiki, aniołki i bałwanki z masy solnej, anioły z bibuły i stro-
iki  świąteczne. Dopełnieniem tych spotkań będzie dekoracja 
i nakrycie stołu wigilijnego.

Barbara Pawelczyk
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Urodziny Pluszowego Misia
 W dniu 18 listopada 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej ob-

chodzono radośnie Światowy Dzień Pluszowego Misia, święto maskot-
ki, która jest wszechobecna w życiu każdego dziecka od wielu poko-
leń. Pluszowy miś jest przyjacielem, powiernikiem sekretów i tajemnic 
wszystkich dzieci. Mimo zmieniającej się mody, miś zawsze znajdzie 
miejsce w sercu dziecka. Misie są bohaterami setek książek i filmów. 

W spotkaniu urodzinowym brały udział uczniowie klas II Szkoły 
Podstawowej w Łopusznie z wychowawczyniami. Najważniejszym 
gościem był Miś Ambroży, który przybył w towarzystwie wiernego 
przyjaciela Tygryska. Dzieci bardzo polubiły tego wesołego i pełne-
go pozytywnej energii zwierzaka, który ciągle je zabawiał. Było dużo 
śmiechu, wspólne tańce i urodzinowe „sto lat” przy akompaniamen-
cie akordeonu. Na zakończenie zabawy każde dziecko złożyło życze-
nia Misiowi Ambrożemu i otrzymało od niego upominek. 

Misiowe świętowanie upłynęło w przyjemnej atmosferze, a każdy 
uczestnik otrzymał słodki poczęstunek, „małe co nieco”.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem i zaproszeniem 
Misia na kolejne, wspólne urodziny. 

z.w.

Z dumą informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusz-
nie w tegorocznej edycji programu „Kraszewski – komputery dla bi-
bliotek” otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000 zł. Jest to Pro-
gram Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez 
Instytut Książki. Celem tego programu jest podniesienie standardu bi-
bliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. Ma on służyć bibliotekom do katalogowania zbiorów 
i udostępnia ich on-line, a czytelnikom ułatwić dostęp do Internetu.

Pragniemy nadmienić, że dofinansowanie otrzymało tylko 131 bi-
bliotek z całej Polski. 

Będziemy mogli uzupełnić nasz sprzęt komputerowy jeszcze 
przed końcem roku.

Chór, działający przy kościele parafialnym w Łopusznie po-
wstał w 2007 roku z inicjatywy księdza dziekana Ireneusza Ja-
kusika i działa pod kierownictwem organisty, pana Czesława 
Jedynaka. Po dwóch latach działalności członkowie chóru za-
łożyli Stowarzyszenie Chór Mieszany „Gloria”. Obecnie chór li-
czy 23 osoby. Próby wokalne odbywają się dwa razy w tygo-
dniu, a przed ważnymi uroczystościami - częściej.

Głównym celem istnienia chóru jest oprawa uroczystości ko-
ścielnych, w tym coniedzielny śpiew na mszy św. o godzinie 12.

Sześć lat minęło…
W repertuarze chóru znajdują się pieśni nie tylko religij-

ne, ale również patriotycznei ludowe, które uświetniają różne 
uroczystości parafialne oraz gminne, np. dożynki czy Biesiady 
Łopuszańskie.

Chór „Gloria” czterokrotnie uczestniczył w przeglądach 
chórów na Świętym Krzyżu. Wystąpił również w Centrum Tar-
gowym w Kielcach podczas targów „Dom i ogród”.

Dzięki środkom pozyskiwanym z projektów unijnych, za 
pośrednictwem ŚBRR – LGD „Nad Czarną i Pilicą”, dla człon-
ków chóru zostały zakupione stroje galowe oraz niezbędne 
wyposażenie.

Działalność chóru wspierana jest również przez sympa-
tyków, miejscowe firmy oraz Urząd Gminy Łopuszno, który 
również finansuje dojazdy na występy. Dzięki pomocy finan-
sowej posła na Sejm VII kadencji – pana Marka Gosa w połowie 
listopada została zorganizowana wycieczka do Zakopanego. 
Przewodnicząca Rady Gminy ufundowała chórzystkom chus-
ty, będące elementem stroju galowego.

Członkowie chóru to prawdziwi pasjonaci, szczerze zaan-
gażowani w jego działalność od początku istnienia. Liczba 
członków chóru nie jest ograniczona, nowi kandydaci będą 
mile widziani. 

W imieniu chórzystów serdecznie dziękuję wszystkim sym-
patykom i sponsorom. 

Lucyna Paszowska 
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W dniach 8-10 listopada Stowa-
rzyszenie „Geniusz” zorganizowało 
wyjazd do Zakopanego. W przeded-
niu Narodowego Święta Niepod-
ległości odbył się tamże przegląd 
muzyczny pn. „Piękno ojczy-
zny w Pieśni”. Wzięły w nim udział 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
z Lasocina, Gnieździsk, Snochowic 
oraz chór „Gloria”z Łopuszna wraz z 
księdzem Adrianem Buczkowskim.

Sponsorzy wyjazdu to: pan Ma-
rek Gos  – poseł na Sejm VII kaden-
cji, Stowarzyszenie „Geniusz”, Stowa-
rzyszenie „Chór Gloria” oraz p. Halina 
Sochacka, p. Ewa Barańska, p. Kazi-
miera Sochacka, p. Krystyna Kumań-
ska, p. Barbara Nyga, p. Barbara Ber-
nat, p. Danuta Szymczyk, p. Bogusła-
wa Buczek, p. Anna Misztal, p. Zdzi-
sława Wypych.

Prezes stowarzyszenia p. Irena 
Marcisz nadała wybranym osobom honorowy tytuł „Bene 
meritus” („dobrze zasłużony”), będący wyrazem najwyż-
szego uznania za wybitne zasługi na rzecz rozwoju kultury i 
promocji Gminy Łopuszno. 

Pani Marcisz z radością podkreśliła, że w gminie Łopusz-
no są wyjątkowi ludzie, którzy inspirują do autentycznego i 
twórczego uczestnictwa w kulturze, opiewają piękno Łopu-
szańskiej Ziemi, pielęgnują tradycje, promują folklor. Te oso-
by, zdaniem prezes, powinny być uhonorowane i stawiane za 
wzór lokalnego patrioty, animatora kultury, demiurga arty-
stycznych wzruszeń.

Honorowy tytuł „Bene meritus” otrzymały:p. maria 
krajewska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w La-
socinie, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Le-
śniczówka”, p. Lucyna Paszowska – prezes Stowarzyszenia 
„Gloria”, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Go-
ściniec” w Czartoszowach, p. Barbara Pawelczyk – kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, p. Jadwiga Szym-

Weekend kulturalny w Zakopanem

kiewicz – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieź-
dziskach, kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Gnieździska, p. ele-
onora wertka – utalentowana pieśniarka, „dokumentalist-
ka” rodzimej historii i tradycji, autorka gawęd i legend z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Lasocinie,  p. alicja Borowska - prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach.

wyróżnienia w przeglądzie otrzymały: p. zofia wilk 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Gnieździskach oraz p. eleono-
ra wertka.

Podziękowanie za wspaniały występ otrzymali soliści: p. 
Lucyna Paszowska, p. Barbara Fras, p. Marianna Fras, p. Wiesła-
wa Barańska, p. Alicja Borowska, p. Anna Gad, p. Janina Dzwo-
nek, p. Jadwiga Szymkiewicz, p. Waldemar Karkocha, chór 
„Gloria”, koło Gospodyń wiejskich ze Snochowic, koło 
Gospodyń wiejskich z Lasocina oraz zespół Pieśni i Tań-
ca Gnieździska.

Aplauz publiczności wywołał występ p. ireny marcisz, 
która zaprezentowała utwór „Matko moja, ja wiem”.

W programie wycieczki przewidziano zwiedzanie Zakopa-
nego (m.in. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptów-
kach, Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Meda-
lik na Olczy), górskie wędrówki (Dolina Strążyska, Gubałówka).

Organizator serdecznie dziękuje artystom za prezentacje 
wokalne podczas zakopiańskiej wieczornicy oraz wszystkim 
uczestnikom za udział wwycieczce krajoznawczej.

organizatorzy wyjazdu

oferta sprzedaży
Sprzedam 40 arów lasu sosnowego w miejscowości  
Michala Góra gm. Łopuszno.  Wiek lasu 20 – 50 lat.
Cena do uzgodnienia. Tel. 605-964-731
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System dokUmenTY zaSTrze-
Żone został stworzony dla ochrony 
osób, które utraciły swoje dokumenty 
tożsamości (dowody osobiste, pasz-
porty, prawa jazdy i wiele innych, w 
tym także karty płatnicze i dowody 
rejestracyjne).

Każdego dnia zdarza się kilkadziesiąt 
prób posłużenia się cudzym dokumentem!

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała 
ponad 19 tysięcy przypadków posłu-
giwania się dokumentami innej osoby 
i ponad 30 tysięcy przypadków podra-
biania dokumentów tożsamości.

Wyłudzanie kredytów, zakładanie fik-
cyjnych firm, wynajem nieruchomości 
w celu kradzieży wyposażenia czy nie-
legalnego podnajmu, oszustwa w hote-
lach albo kradzieże wypożyczanych sa-
mochodów to tylko kilka przykładów z 
możliwych sposobów wykorzystania 
kradzionych czy zagubionych doku-
mentów tożsamości! Wszystko to odby-
wa się w imieniu niewinnej osoby, któ-
ra często dopiero po wielu miesiącach, 
czy nawet latach dowiaduje się o tym 
np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy 
wezwanie do stawienia się w prokura-
turze...

Jak przeciwdziałać przykrym konse-
kwencjom utraty dokumentów?

Wystarczy zgłosić się do swojego 
banku (lub do dowolnego, który wdro-
żył usługę zastrzegania dokumentów 
także przez osoby, które nie są klientami 
żadnego banku aktualna lista tych ban-
ków znajduje się na stronie www.doku-
mentyzastrzezone.pl) i zastrzec nume-
ry seryjne utraconych dokumentów. in-
formacje są błyskawicznie przeka-
zywane do wszystkich banków i in-
nych instytucji korzystających z Sys-
temu  (m.in. do Poczty Polskiej, opera-
torów telefonii komórkowej, czy agencji 
pośrednictwa nieruchomościami)!

należy zastrzegać wszystkie wy-
mienione poniżej utracone doku-
menty:

dowód osobisty, paszport, prawo jaz-
dy, książeczka marynarska, książeczka 
wojskowa, karty pobytu, karty płatni-
cze, dowody rejestracyjne.

Tygodniowo zastrzeganych jest na-
wet 4.000 dokumentów!

Nie ma znaczenia, czy utrata nastąpi-
ła w wyniku zgubienia lub kradzieży. Nie 

ma też różnicy czy poszkodowana oso-
ba jest klientem jakiegokolwiek banku 
czy też nigdy nim nie była. Nie ma prze-
cież żadnej pewności, czy utracony do-
kument zostanie wykorzystany przez 
przestępców, czy nie.

Związek Banków Polskich prowa-
dzi Kampanię Informacyjną, której ce-
lem jest poszerzenie wiedzy o możliwo-
ści i potrzebie zastrzegania w bankach 
wszystkich utraconych dokumentów. 
Bez względu na to czy zostały one skra-
dzione czy zagubione.

Kampania jest prowadzona we 
współpracy z Policją, pod patronatem 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz przy aktywnej współ-
pracy ze strony samorządów miast i 
gmin a także uczelni. Wspólnie dbamy o 
bezpieczeństwo osób, które utraciły do-
kumenty tożsamości.

Inicjatywa ma przede wszystkim in-
formować o tym, że istnieje możliwość 
uniknięcia szeregu przykrych konse-
kwencji mogących powstać w wyniku 
utraty dokumentów.

Więcej informacji znajduje się na 
stronie www.dokumentyzastrzezone.pl

referat Spraw obywatelskich 

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? ZASTRZEŻ JE!
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Prawie  200 kartek z życzeniami urodzinowymi zostało 
przekazanych Oliwii Gandeckiej z Zielonej Góry.  Dziewczyn-
ka od 2012 roku dzielnie walczy z białaczką limfoblastyczną.

Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że jej marzeniem jest 
otrzymać jak największą liczbę kartek z życzeniami urodzi-
nowymi, od razu pobiegliśmy do sklepu po karty i wspólnie 
ze znajomymi, przyjaciółmi oraz rodziną zaczęliśmy je wypeł-
niać. Po co? Aby w tak ważnym dla Oliwki dniu spełnić  jej ma-
rzenie.  Aby na jej twarzy zagościły uśmiech i radość. I w koń-
cu, aby dać jej poprzez to siłę do dalszej walki z chorobą. Ma-
jąc to wszystko  na uwadze, postanowiliśmy zorganizować ak-
cję na terenie naszej szkoły. Koordynowała ją pani Katarzyna 
Kumańska.

Życzenia dla Oliwki
Przepiękne karty i laurki urodzinowe wykonali własnoręcz-

nie uczniowie podstawówki. Niektórzy z nich przynosili po kil-
ka, a rekordzista miał ich aż 20. W pisanie życzeń dla Oliwki za-
angażowali się również nasi nauczyciele.

Pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy nie po-
zostali obojętni na prośbę chorej dziewczynki. Ale przede 
wszystkim dziękujemy Oliwii za to, że pokazała nam, iż życie 
nie składa się tylko i wyłącznie z wielkich marzeń. Są jeszcze 
te na pozór małe, które jesteśmy w stanie spełnić wszyscy. 
Wystarczy tylko odrobina dobrej woli, zaangażowania, oraz 
przede wszystkim miłości do drugiego człowieka.   

Uczniowie zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie

Bank Spółdzielczy w Łopusznie został nagrodzony Gepardem Biznesu 2012 roku 
w kategorii „Najdynamiczniejsze banki spółdzielcze”. Dyplom i statuetkę „Gepard 
Biznesu” odebrał wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie pan Woj-
ciech Biały. 

Uroczystość odbyła się 21 listopada 2013 r. podczas Kongresu Gospodarki Pol-
skiej w Warszawie. Dyplomy i statuetki nagrodzonym firmom, bankom i samorzą-
dom wręczali Stanisław Gorczyca – senator PO i Marek Suski – poseł PiS.

Gepard Biznesu dla Banku Spółdzielczego w Łopusznie

Z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania  Problemów Alkoholowych w Łopusznie

Jednym z zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązy-
wania  Problemów Alkoholowych w Łopusznie jest wspieranie 
działań  z zakresu profilaktyki uzależnień podejmowanych na 
terenie gminy. Najbardziej ciekawe  inicjatywy  profilaktycz-
ne realizowane są w szkołach. Niejednokrotnie w tym zakresie 
szkoły korzystają ze wsparcia GKPiRPA .

19 września 2013r.w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się program profilaktyczny dotyczący uza-

Profilaktyka na co dzień
leżnień wraz z pokazem udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej pt.„Szanuj Zdrowie - Ratuj Życie”. Warsz-
taty dla uczniów poprowadził ratownik medyczny z Cen-
trum Profilaktyki i Edukacji PROFED z Krakowa.W progra-
mie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawo-
wej oraz klasy I - III Gimnazjum - ogółem 397 uczniów.  
W trakcie dwugodzinnych zajęć prowadzonych przez ratowni-
ka medycznego uczniowie utrwalali  zasady bezpiecznego za-
chowania się w różnych, codziennych sytuacjach oraz  zapo-
znani zostali z podstawowymi technikami udzielania pierw-
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szej pomocy przedmedycznej. Poinformowani  zostali o szko-
dliwym wpływie środków psychoaktywnych, w tym napojów 
energetyzujących na organizm młodego człowieka oraz 
potrzebie aktywności fizycznej i odpowiedniego odżywiania 
dla kształtującego się młodego organizmu.

W październiku uczniowie klasy VIb Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych nt. 
„Stop cyberprzemocy” poprowadzonych przez specjalistów  
z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Warsztaty 
miały uświadomić uczniom zagrożenia oraz niebezpieczeń-
stwa płynące z niewłaściwego użytkowania komputera i In-
ternetu. W toku zajęć poruszane były następujące kwestie:
•	 Internet – przyjaciel, czy wróg? Bilans mocnych i słabych 

stron korzystania z cyberprzestrzeni i multimediów.
•	 Cyberprzemoc – co to takiego? – uświadomienie istoty zja-

wiska.
•	 Niebezpieczeństwo w sieci – film ukazujący przemoc rówie-

śniczą  z użyciem mediów elektronicznych.
•	 Rodzaje cyberprzemocy. 
•	 Konsekwencje psychologiczne i prawne cyberprzemocy.
•	 W trójkącie cyberprzemocy  – sprawca/ ofiara/ świadek cy-

berprzemocy – czy jestem jednym z nich?
•	 S. O. S. - świadkowie na alarm!

W czasie zajęć warsztatowych w kl. IIB specjaliści podjęli te-
matykę związaną z problemem  uzależnień i ich destrukcyjne-
go wpływu na różne sfery życia. Młodzież gimnazjalna anali-
zowała  mechanizmy powstawania uzależnień oraz poznawa-
ła sposoby skutecznego odmawiania.

W ramach działań profilaktycznych nauczyciele ZS w Ło-
pusznie uczestniczyli w szkoleniu na temat „Procedura Nie-

bieskiej Karty w szkole”. poprowadzonych przez specjalistów  
z Małopolskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. 

6 grudnia br. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Łopusznie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pro-
wadzonych przez trenerów z Centrum Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych z Warszawy. Najmłodsi, czyli dzieciaki z 
oddziałów przedszkolnych, w czasie zajęć warsztatowych pt. 
„Poznaję siebie i swoje emocje” mieli możliwość przećwicze-
nia swoich umiejętności w zakresie rozpoznawania i nazywa-
nia emocji oraz  sposobów radzenia sobie z nimi w sytuacjach 
trudnych. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczestni-
czyli w warsztatach  pt. ,,Magiczna Podróż”. Natomiast ucznio-
wie klas IV-VI  zajmowali się problematyką agresji i przemo-
cy oraz poznawali sposoby konstruktywnego rozwiązywania 
konfliktów. 

Wszystkie te inicjatywy zostały zrealizowane dzięki finan-
sowemu wsparciu Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia  Problemów Alkoholowych w Łopusznie.

Kolejne działania profilaktyczne wspierane przez GKPiRPA 
podjęte zostaną już wkrótce. 15 grudnia bieżącego roku 37 
uczniów gimnazjum z terenu gminy Łopuszno zwiedzi Cen-
trum Nauki Kopernik w Warszawie. Natomiast 18 grudnia za-
planowana jest realizacja warsztatów  profilaktycznych w Ze-
spole Szkół w Gnieździskach i w Szkole Podstawowej w Do-
brzeszowie.

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych w Łopusznie zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych do podejmowania różnorodnych działań w zakresie 
profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży.

ilona Picheta 
przewodnicząca GKPiRPA w Łopusznie

18 października 2013 roku w sali widowiskowej Ośrodka 
Kultury „Białogon” w Kielcach odbył się powiatowy etap Prze-
glądu Małych Form Teatralnych o charakterze satyrycznym 
pod hasłem: Jestem zdrowy – odrzucam dym papierosowy. 
Organizatorem konkursu był Państwowy Inspektor Sanitarny 
w Kielcach.

Młodzi artyści z klasy iia pod opieką wychowawczyni – 
pani wandy nowak brawurowo zaprezentowali swoje umie-
jętności sceniczne w sztuce o charakterze dydaktyczno - saty-
rycznym, zajmując i miejsce w ww. Przeglądzie Małych Form 
Teatralnych. 

Wspaniałe kreacje dziecięcych aktorów możliwe były, mię-
dzy innymi, dzięki interesującemu i pouczającemu scenariu-
szowi przedstawienia, który stworzyła i opracowała teatralnie 
nauczycielka języka polskiego naszego gimnazjum – pani ka-
tarzyna włodarczyk. Celem tej inscenizacji było:
•	 promowanie zachowania prozdrowotnego,
•	 kształtowanie właściwych postaw higienicznych, ekologicz-

nych,
•	 rozwijanie kreatywności przez wykorzystanie dziecięcej 

ekspresji,

Uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie  
w akcji antynikotynowej

•	 rozbudzenie i prezentacja zdolności oraz umiejętności 
uczniów,

•	 przezwyciężenie tremy w czasie publicznego występu,
•	 aktywizowanie – przede wszystkim – dzieci nieśmiałych.
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Oprawę muzyczną przygotował nauczyciel muzyki w 
naszej szkole – pan Jarosław Gołuch; scenografią i kostiuma-
mi zajęły się mamy małych aktorów, uświetniając plastycznie 
całość sztuki. 

21 listopada 2013 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w 
Kielcach odbył się uroczysty finał Wojewódzkiego Przeglądu 
Małych Form Teatralnych zorganizowany przez Świętokrzyski 
Państwowy Wojewódzki Inspektorat w Kielcach z Zarządem 
Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Nasi mali artyści 
zajęli wysokie IV miejsce i otrzymali szczególne wyróżnienie 
komisji konkursowej zachwyconej ich kreacjami, a opiekun-
ka – pani wanda nowak – piękne podziękowanie za zaan-
gażowanie w przygotowaniu uczniów do udziału w ww. Wo-
jewódzkim Przeglądzie Małych Form Teatralnych oraz za pro-
pagowanie wśród nich hasła: Jestem zdrowy – odrzucam dym 
nikotynowy. 

opracowała – wanda nowak

W dniach od 7 do 11 października 2013 roku w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie gościła Kate Tabakadze z 
Gruzji. Przyjechała do Polski w ramach międzynarodowej or-
ganizacji AIESEC. Zrzesza ona studentów – wolontariuszy z ca-
łego świata, którzy w różnych krajach prowadzą warsztaty w 
języku angielskim.

Kate Tabakadze prowadziła zajęcia w języku angielskim z 
uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum. Nasi uczniowie 
byli bardzo zadowoleni z takiej formy zajęć, nauczyli się rów-
nież alfabetu gruzińskiego, kilku zwrotów grzecznościowych 
oraz poznali w skrócie kulturę i tradycje  Gruzji.

Dużym zaangażowaniem wykazały się uczennice klasy 
trzeciej gimnazjum, które pokazały Kate ciekawe miejsca i za-
bytki Łopuszna. Ponadto dziewczęta: Natalia Nyga, Małgorza-
ta Karendał, Aleksandra Szczerek, Klaudia Ciszek, Maria Sata-
lecka, Maria Polak, Emilia Łuszcz  przygotowały, przeprowa-
dziły po angielsku i przetłumaczyły  na język polski wywiad 
z Kate Tabakadze, który prezentujemy czytelnikom Wieści Ło-
puszna.

Bożena komisarczyk

STUDENTKA Z GRUZJI W NASZEJ SZKOLE
rozmowa z kaTe TaBakadze

kate,  ile masz lat i gdzie mieszkasz?
Mam 20 lat i mieszkam w stolicy Gruzji, Tbilisi.
Czy posiadasz rodzeństwo i jakie są relacje między 

wami?
Tak, mam piętnastoletnią  siostrę  i brata. Brat  ma  21 lat. 

Relacje między nami są  świetne!  Mój  brat jest bardzo opie-
kuńczy, bardzo się denerwuje, gdy wychodzę ze znajomymi. 
Ogólnie w Gruzji każdy brat opiekuje się swoimi siostrami i to 
on decyduje, czy siostra może wyjść ze znajomymi czy nie.

Czy masz chłopaka?
Tak, mam chłopaka od 2 lat, ale nie jest on  typowym Gru-

zinem. Ma niebieskie oczy, blond włosy,  jasną karnację i jest 
bardzo odważny, co bardzo w nim lubię.

Jak spędzasz  wolny czas  u siebie w Gruzji ?
W wolnym czasie czytam książki, spotykam się z przyjaciół-

mi, słucham muzyki.
Czego nie potrafisz z pewnością robić?
Kompletnie nie potrafię  śpiewać.
Czy interesujesz się sportem?
Tak, lubię koszykówkę (NBA), piłkę ręczną, często chodzę 

na basen, jeżdżę na nartach. W ogóle nie interesuję się piłką 
nożną.

Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
Bardzo pragnę wyjechać do Stanów Zjednoczonych i tam 

dokończyć moje studia.
Jak długo uczysz się języka angielskiego?
Naukę rozpoczęłam 2 lata temu od podstaw.  Uczę 3 razy w 

tygodniu po 2 godziny na kursie, dużo czytam po angielsku. 
Uważam, że jest to bardzo przydatny język i właściwie to  dzię-
ki niemu mogę być  tutaj z wami w Polsce.

Co studiujesz i na którym roku  jesteś?
Studiuję stosunki społeczne na uniwersytecie w Gruzji - 

Gorgia Technical  University  i jestem na ostatnim roku. Czeka 
mnie dużo pracy, muszę  dobrze przygotować się do końco-
wych egzaminów.
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ile lat maja mają dzieci, które właśnie rozpoczynają na-
ukę w szkole podstawowej? 

Dzieci swoją edukację w Gruzji zaczynają od 5 roku życia, a 
w przedszkolu od 2.

ile lekcji mają uczniowie w Gruzji?
Codziennie 6 lekcji.
Jaka jest skala ocen w gruzińskiej szkole?
Od 1-10.
Czy podobnie jak w Polsce zdajecie egzaminy końcowe 

w szkole podstawowej i średniej?
Oczywiście, zdajemy egzaminy z każdego przedmiotu, w 

sumie jest ich około dwunastu.
Jak długo trwają wakacje letnie w Gruzji?
Wakacje trwają od 20 maja do 20 września (uczniowie z 

prywatnych szkół mają 3 miesiące wakacji).
Jakich języków obcych uczycie się w szkole?
Obowiązkowy jest język rosyjski, natomiast do wyboru jest 

angielski, francuski i niemiecki.
Jak uczniowie  zachowują się w gruzińskiej szkole?
Jest cisza w klasie, kiedy nauczyciel mówi. Każdy uczeń 

podnosi rękę, gdy  ma cokolwiek  do powiedzenia. W szkole 
nie wolno się malować, chodzić na szpilkach, ubierać się w ja-
skrawe kolory. Chłopcy zwracają szczególną  uwagę na natu-
ralność swoich koleżanek.

Jak ubierają się nasi rówieśnicy w Gruzji?
Ich ubiór niczym się nie różni od ubioru nastolatków w Polsce.
Jakie zwierzęta trzymają Gruzini w domach ?
Najczęściej są to koty, psy i papugi.
kate, dlaczego wybrałaś Polskę?
Po raz pierwszy w Polsce byłam cztery lata temu i bardzo 

spodobał  mi się Kraków. Sympatyczni  ludzie, dlatego chciała-
bym tu jeszcze  raz przyjechać.

Co  najbardziej smakowało Ci  w Polsce?
Po raz pierwszy spróbowałam kebabu i był naprawdę bar-

dzo smaczny. Smakował mi piernik, sałatka wielowarzywna, 
polskie słodycze,  zwłaszcza biała  czekolada i polskie piwo. 
Chciałabym jeszcze spróbować  polskich  pierogów z kapustą 
i grzybami. Słyszałam, że są pyszne.

z pewnością masz już znajomych w Polsce?
Mam wielu znajomych,  których poznałam podczas swo-

jego pobytu w waszym kraju, ale najdłużej znam się z moja 
przyjaciółką, która mieszka w Krakowie. Mamy zamiar  spo-
tkać się  wkrótce.

Co sądzisz o języku polskim?

Język polski jest dla mnie bardzo trudny, jednak potrafię 
powtórzyć nawet najtrudniejsze wyrazy, np. „W Szczebrzeszy-
nie chrząszcz brzmi w trzcinie”.

Co myślisz o naszej szkole i uczniach?
Podoba mi się szkoła,  uczniowie są sympatyczni.
Czy chcesz  przyjechać jeszcze do Polski?
Oczywiście! Jest to wspaniały kraj i czuję się tutaj jak w 

domu.
Jak podoba Ci się nasz kościół  i obrzęd sprawowania 

liturgii?
Zdziwiło mnie, że ksiądz nie ma długiej brody,  u nas wszy-

scy księża ją posiadają, oprócz tego  noszą różańce na szyi. 
Jeśli chodzi o samo wnętrze  kościoła, to muszę przyznać, że  
byłam naprawdę pod dużym wrażeniem.  Kościoły u nas  są 
mniejsze i mają więcej złotych zdobień. W niedziele są odpra-
wiane 2 msze i każda trwa 3 godziny. Kobiety noszą chusty na 
głowach i długie suknie, a w rękach trzymają świece. Na ołtarz 
nie ma nikt wstępu prócz księdza.

Co sądzisz o Polakach ?
Polacy podobnie jak Gruzini są  uprzejmi, gościnni  i rodzinni.
Czy słyszałaś o sławnych Polakach?
Tak, o papieżu Janie Pawle II, prezydentach  Lechu Wałęsie 

oraz Lechu Kaczyńskim. W Tbilisi  mamy ulicę  imienia Lecha 
Kaczyńskiego.

Jakie miejscowości odwiedziłaś w Polsce do tej pory?
Do tej pory odwiedziłam Zagnańsk, Kielce, Łopuszno, Sam-

sonów, Kraków oraz Warszawę, tuż po przylocie.
Co  najbardziej zaskoczyło Cię w Polsce?
Poranna mgła, pierwszy raz miałam styczność z takim zja-

wiskiem.
dziękujemy za rozmowę.

10, 11 i 12 grudnia osiemdziesięciu jeden gimnazjalistów z 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, jak tysiące ich ró-
wieśników w całej Polsce, przystąpiło do  pisania próbnych eg-
zaminów, które od lat przygotowuje wydawnictwo Operon. 
Wszystko odbyło się jak na prawdziwym egzaminie. Każdy 
uczeń zajął osobną ławkę i otrzymał arkusz testowy, który zo-
stał zakodowany. Nad właściwym przebiegiem egzaminu czu-
wała powołana przez dyrektora komisja.

Próbne egzaminy gimnazjalistów
Pierwszy dzień to zmagania z przedmiotami humanistycz-

nymi: językiem polskim, historią oraz wiedzą o społeczeń-
stwie. Uczniowie mieli między innymi za zadanie napisać roz-
prawkę, w której uzasadnią trafność słów Leonarda da Vinci, 
że mądrość jest córką doświadczenia. 

Drugi dzień należał do przedmiotów matematyczno – 
przyrodniczych. Pierwsza część  egzaminu to sprawdzian wia-
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domości z biologii, geografii, chemii i fizyki, druga część to 
matematyka. W opinii wielu uczniów bardzo trudna.

W ostatnim dniu egzaminów uczniowie piszą test z języka 
obcego. Tylko nieliczni wybrali do zdawania język niemiecki, 
znakomita większość postanowiła sprawdzić, jak opanowała 
język angielski.

Próbne egzaminy są ważne dla uczniów i nauczycieli. Po 
pierwsze, dokładnie zapoznają gimnazjalistów z formą i at-
mosferą sprawdzianu. Po drugie, analiza wyników egzaminów  
pozwala nauczycielom dostrzec, co należy  jeszcze powtórzyć 
i utrwalić,  by majowy, prawdziwy egzamin, wypadł zadawa-
lająco, uczniowie zaś otrzymują informację, co opanowali do-
brze, a nad czym muszą jeszcze popracować.

a.p.

Pluszowy miś jako jedyna z zabawek doczekał  się swojego 
międzynarodowego święta, które obchodzone jest od 2002r. 
w dniu 25 listopada, dokładnie  w 100 rocznicę „narodzin” ma-
skotki.

„Kariera misia-zabawki rozpoczęła się w końcu XIX wieku. 
Margarete Steiff - niemiecka inwalidka sparaliżowana wskutek 
choroby Heinego-Medina, szyła różne pluszowe zabawki-zwie-
rzątka. Jej siostrzeniec Richard Steiff w roku 1880 wpadł na po-
mysł, aby ulepszyć ich konstrukcję i założyć firmę produkującą 
takie zabawki w wirtemberskiej miejscowości Giengen an der 
Brenz, 10 km od granicy bawarskiej.

Pluszowe zwierzątka wystawiono na targach w Lipsku w 1903. 
Zainteresowały one Amerykanów i 3000 egzemplarzy wyekspor-
towano do Stanów Zjednoczonych. Tam zdobyły dużą popular-
ność i wkrótce podobne misie zaczęły wytwarzać inne firmy za-
bawkarskie. Firma Steiffa nadal istnieje i nadal zajmuje się pro-
dukcją pluszowych zabawek.

Obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia  
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Można też spotkać inną wersję historii powstania tej sympa-
tycznej maskotki. Mianowicie, w 1902 roku, podczas jednego z 
polowań prezydenta Stanów Zjednoczonych Teodora „Teddy” 
Roosevelta, jego towarzysz łowów postrzelił młodego niedź-
wiadka. Gdy przyprowadził zwierzątko do prezydenta, ten wi-
dząc przerażenie malca kazał go uwolnić. Epizod ten przedstawił 
na rysunku Clifford Berryman. Jego grafika ukazała się w gaze-
cie „The Washington Post” i dla sklepikarza z Brooklynu, Morrisa 
Mitchoma, imigranta z Rosji stała się inspiracją do produkcji plu-
szowych niedźwiadków o nazwie Teddy, za specjalnym pozwole-
niem prezydenta. W ciągu kilku lat Mitchom stał się potentatem 
i właścicielem firmy „Ideal”, jednej z najbardziej znanych firm pro-
dukujących pluszowe misie.” WIKIPEDIA

Uczniowie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie 
na swój sposób świętowali  Dzień Pluszowego Misia, miano-
wicie biblioteka szkolna zorganizowała  szkolny  konkurs pla-
styczny „mój wymarzony miś”.

Celem konkursu było zapoznanie dzieci z 
historią Dnia Pluszowego Misia, przedstawie-
nie wymarzonych sylwetek misiów w dowol-
nej technice plastycznej, popularyzacja czy-
telnictwa.

Uczniowie rywalizowali ze sobą w dwóch 
kategoriach wiekowych. 

W I kategorii wiekowej - dzieci kl. 0  wzię-
ło udział 100 dzieci. W II kategorii wiekowej - 
uczniowie  klas I-III uczestniczyło  92 uczniów.

Dnia 2 grudnia 2013 r. w miało miejsce roz-
strzygnięcie konkursu. 

Komisja konkursowa w składzie: Magda-
lena Łuszczyńska, Bogumiła Kamińska, Iwo-
na Rydz  dokonała oceny prac konkursowych. 
Szczególnie zwracano uwagę na samodziel-
ność wykonania pracy, pomysłowość, kompo-
zycję i estetykę.

I miejsce - Wiktor Sypniewski kl. „0”a i miejsce - karolina Puchała kl. i b
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W I kategorii wiekowej: dzieci  oddziałów zerowych:
i miejsce zajął - wiktor Sypniewski oddział „0”a, 
ii miejsce – kacper Bołuńdź oddział „0”b,
iii miejsce – maria Pniewska oddział „0”c. 

W II kategorii wiekowej:  uczniowie kl. I-III 
i miejsce zajęła - karolina Puchała kl. i b, 
ii miejsce – mateusz Podgórski kl. ii a, 
iii miejsce – magdalena Szymańska kl. i a i wiktoria am-
bur kl. iii b. 

Dodatkowo przyznano wyróżnienia: Sylwia Łapot kl. III b, 
Roksana Łukasik kl. II a, Kinga Soboń kl. II a, Drążkiewicz Ani-
ta kl. I b.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i dyplomy, osoby 
wyróżnione pamiątkowe dyplomy. Z okazji konkursu zorgani-
zowano w szkolnych korytarzach wystawę prac.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem naj-
młodszych i udowodnił, że miś jest najlepszym przyjacielem 
dziecka i najmilszą zabawką.

magdalena Łuszczyńska

Gościnne występy dzieci z oddziału przedszkolnego 
zS im. Jana Pawła ii w Łopusznie na festynie   

,,radoszyczanie dzieciom”
Dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II w Łopusznie podczas tegorocznych wakacji 28 lipca 
2013 r. wystąpiły gościnnie na festynie w Radoszycach, który 
odbywał się jak co roku pod hasłem ,,Radoszyczanie – dzie-
ciom”.

Dochód z imprezy przeznaczony został dla najbardziej po-
trzebujących dzieci z gminy Radoszyce.

Absolwenci grupy 0,,a” oddziału przedszkolnego pod kie-
runkiem byłej wychowawczyni Wiesławy Król wystąpili na 
scenie przed licznie zgromadzoną publicznością w kilku ukła-
dach tanecznych. Dzieci ubrane w przepiękne stroje zatańczy-
ły na cygańską nutę ,,My, Cyganie”, potem taniec dyskotekowy 
,,Gangham Style”, podczas którego popisywały się umiejętno-
ścią wykonywania gwiazd, ,,Taniec żydowski” i ,,Menueta”.

W występie nie przeszkodził dzieciom nawet panujący w 
tym dniu dotkliwy upał. Młodzi artyści zaprezentowali się 
wspaniale. Oklaskom nie było końca, a publiczność nie  ukry-
wała swoich emocji i wzruszeń. 

Wspaniałym tancerzom i ich rodzicom dziękujemy za nie-
zapomniane wrażenia i emocje.

wiesława król

Piknik rodzinny
W sobotnie popołudnie dwunastego października 2013  r. 

dzieci z oddziału przedszkolnego z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie brały udział  w pikniku integracyjnym 
pod hasłem ,,Święto pieczonego ziemniaka”. Wesoło bawiły 
się wraz ze swoją wychowawczynią Wiesławą Król, rodzica-
mi i rodzeństwem na Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym 
w Łopusznie.

Na uczestników imprezy czekało drewno na ognisko i pa-
tyczki na kiełbaski, przygotowane wcześniej przez pracowni-
ków GOSW. Rozpalaniem ogniska zajęli się rodzice. Pogoda do-
pisała,  były więc wspólne zabawy ruchowe, tańce, śpiewanie 
piosenek, konkurencje sportowe. Dzieciom najbardziej spodo-
bała się zabawa z wykorzystaniem opadłych z drzew liści.

Po licznych konkurencjach sportowych przyszedł czas na 
pieczenie kiełbasek. Smakowały dzieciom, ale większym po-
wodzeniem cieszyły się pieczone w ognisku ziemniaki.

 Odbyte spotkanie było formą aktywnego wypoczynku, 
a  także dobrym sposobem integracji dzieci i ich rodziców. 
Było również dla każdego z uczestników szansą doświadcze-
nia nowych wrażeń. Emocji nie brakowało. Impreza była eks-
cytującym przeżyciem zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. 
Każdy miło spędził czas. Był to bardzo udany dzień.

wiesława król

WIEŚCI Z ŁOPUSZAŃSKIEGO PRZEDSZKOLA
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z życia gminy

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

serdecznie zaprasza

Wszystkich Ludzi Dobrej Woli
na koncert z okazji 22. Finału WOŚP,

który odbędzie się w budynku szkoły 12 stycznia 2014 roku.

W tym roku  zbieramy środki na zakup specjalistycznego sprzętu  
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Jak co roku gwarantujemy Państwu mnóstwo atrakcji: występy zespołów muzycznych i formacji tanecznych, 
sportowe pokazy, dyskotekę i zabawę taneczną, loterię fantową dla najmłodszych oraz wiele innych 

niespodzianek.
Podczas imprezy będzie możliwość zakupu ciepłych posiłków

główny punkt programu to aukcja, którą, jak co roku, poprowadzą popularni artyści. wśród pamiątek 
do licytacji znajdą się między innymi: obrazy, sportowe gadżety, trofea myśliwskie, wyroby rękodzieła 

artystycznego oraz kulinaria.

organizatorzy ufundowali puchary:
•	 dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy 22. Finału wośP,
•	 dla najhojniejszej instytucji, zakładu pracy.

Nasza szkoła oraz Orkiestra Owsiaka ma wśród Państwa wielu Przyjaciół. Nigdy jeszcze nas nie 
zawiedliście, dlatego spotkajmy się na najgorętszym orkiestrowym graniu 12 stycznia!
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obchody Święta niepodległości
W naszej szkole często podkreśla się ważność i wartość od-

zyskania niepodległości dla naszego narodu. Przed samym 
wydarzeniem szkoła ogłasza dzień wywieszania flagi, symbo-
lu naszej wolnej ojczyzny i z roku na rok tych flag pojawia się 
coraz więcej na naszych domach. 

Każdorazowo organizatorzy akademii przypominają, że 
dzień 11 listopada 1918 roku był jednym z najważniejszych dni 
w historii naszego kraju. Tego dnia Polska po 123 latach nie-
woli odzyskała niepodległość. Obecnie jest to bardzo radosne 
święto, bo przypomina nam, że możemy żyć w wolnym kraju i 
na co dzień cieszyć się wywalczoną z takim trudem wolnością. 
Chcąc uczcić rocznicę odzyskania niepodległości uczniowie i 
chór szkolny przygotowali wzruszające widowisko historycz-
ne, podczas którego przypomnieli najważniejsze wydarzenia 
prowadzące Polskę ku wolności. Całość widowiska zwieńczy-
ła finałowa wzruszająca pieśń w wykonaniu naszego chóru pt: 
,,Taki kraj”.

Z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach

dobre imię to szlachetne dziedzictwo  
– Święto Patrona Szkoły 

W okolicach 20 listopada każdego roku, w rocznicę śmier-
ci patrona szkoły – Stefana Żeromskiego, obchodzone jest 
szkolne święto – Dzień Patrona (co prawda Stefan Żeromski 
jest tylko patronem szkoły podstawowej, ale w planach nada-
wania imienia nie przewidziano reformy edukacji). Uroczy-
stość ta pod wieloma względami jest ważna, wpisana w tra-
dycję szkoły. Zasadność organizowania akademii wiąże się 
przede wszystkim z potrzebą uświadamiania i przypomina-

nia młodym pokoleniom o jednym z najwybitniejszych twór-
ców Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Na 
etapie szkoły podstawowej dzieł Żeromskiego nie omawia 
się, to jednak wybrane fragmenty prozy, przybliżenie poru-
szonych przez pisarza problemów, nakreślenie kontekstu hi-
storycznego, w jakim tworzył, pozwalają także tym uczniom 
poznać choć trochę patrona. Istotnym czynnikiem wynikają-
cym ze świętowania jest także integracja szkolnego środowi-
ska. Tegoroczny Dzień Patrona uczciliśmy słowem, wierszem 
i piosenką. Młodzież uważnie oglądała występ młodych ak-
torów – uczniów we fragmencie „Syzyfowych prac”. Niewąt-
pliwie Dzień Patrona przyczynia się do umocnienia dobrych i 
wartościowych relacji w naszej szkole. 

ewa dudek

Prawa człowieka – prawa dziecka to nie tylko dokumen-
ty prawne, które obowiązują poszczególne państwa, są one 
także zasadami określającymi, jak dzieci i dorośli powinni ra-
zem żyć. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wy-
znania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – pra-
wa dziecka. Najważniejszym dokumentem dotyczącym tych 

„Nie ma dzieci – są ludzie” – Janusz Korczak

Tydzień Praw Dziecka w Zespole Szkół w Gnieździskach 
praw jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 
roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjed-
noczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. Polska 
może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowa-
niem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korcza-
ka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego trak-
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towania dzieci po Ludwika Rajchmana, pomy-
słodawcę stworzenia międzynarodowej organi-
zacji działającej na rzecz dzieci – UNICEF. Polska 
była również inicjatorem powstania Konwencji o 
prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw 
Człowieka ONZ jej pierwszy projekt. 

O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa 
dziecka, świadczy również fakt, iż zostały one 
uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej 
Polskiej. Według nich każde dziecko w naszym 
kraju powinno znać swoje prawa, rozumieć je i 
świadomie z nich korzystać. Państwo natomiast 
powinno traktować dziecko podmiotowo i bez-
względnie przestrzegać przysługujących mu 
praw.

Dzieciństwo to idealny czas na rozpoczęcie 
trwającej przez całe życie edukacji na rzecz praw 
człowieka. Zarówno rodzice, opiekunowie jak i 
nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa 
dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz je uzupełniają.

W dniach 25 – 29 listopada po raz pierwszy obchodzili-
śmy w naszej szkole Tydzień praw dziecka. Przygotowania tego 
przedsięwzięcia zostały podjęte jeszcze we wrześniu. Cała 
społeczność szkolna włączyła się aktywnie w organizację tych 
ważnych wydarzeń. Każdy dzień tygodnia nosił inną nazwę i 
wiązał się z innym kolorem: 
Poniedziałek – Dzień uśmiechu – kolor ubioru żółty
wtorek – Dzień dobrych manier – kolor ubioru pomarańczowy
środa – Dzień dobrych wiadomości – kolor ubioru  na zielony
czwartek – Dzień samorządności – kolor ubioru niebieski
piątek – Dzień życzliwości –  kolorowe stroje.

Obchody Tygodnia praw dziecka rozpoczęła ak-
cja plakatowa promująca prawa dziecka. Lekcje wycho-
wawcze, wiedzy o społeczeństwie oraz zajęcia świe-
tlicowe zostały poświęcone tej tematyce. Najmłod-
si uczniowie prawa dziecka poznawali poprzez spotkania 

 z królem Maciusiem I, których uwieńczeniem były pięknie wy-
konane przez dzieci portrety małego władcy. Starsi uczniowie 
poszerzali swoją wiedzę z zakresu praw dziecka uczestnicząc 
w spotkaniu z kuratorem sądowym: klasy IV – VI – Jak prawo 
chroni dzieci?, młodzież gimnazjalna – Nastolatek wobec prawa.

Uczniowie najbardziej ucieszyli się z Dnia dobrych wiado-
mości, który był dniem bez jedynek. Najwięcej emocji budził 
jednak czwartek – czyli Dzień samorządności, kiedy to ucznio-
wie w asyście nauczycieli prowadzili lekcje. 

Podczas długich przerw uczniowie mieli zapewnione wie-
le atrakcji: festiwal radosnej piosenki, roztańczoną przerwę, 
spotkanie  z Królem Maciusiem I, degustację zdrowej żywności 
smacznie, zdrowo i wesoło oraz zabawy integracyjne. Prawo 
do zabawy wykorzystali także podczas zabawy andrzejkowej.

Nie zapomniano również o rodzicach, dla których została 
zorganizowana wywiadówka profilaktyczna- Postawy rodzi-
cielskie i ich wpływ na rozwój psychiczny dziecka – zasady wy-

chowawcze.
Zwieńczeniem obcho-

dów Tygodnia praw dziecka 
był uroczysty apel przygoto-
wany przez uczniów klasy VI. 
Wypowiedziane przez nich 
słowa oraz teksty piosenek 
w wykonaniu chóru szkolne-
go rozbrzmiewają po dzień 
dzisiejszy w murach naszej 
szkoły. 

Tydzień praw dziecka zapi-
sał się pozytywnie w historii 
naszej szkoły.

organizatorzy:
dorota Bała- dudek

Beata Szwarc
małgorzata Szymkiewicz

karolina mędrecka
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\W Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach 
od początku roku szkolnego rozpoczęła się realizacjadwóch 
projektówwspółfinansowanych przez Unię Europejską w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszy z nich nosi nazwę „rozwijamy kompetencje 
kluczowe”. W jego ramach realizowane są zajęcia dla uczniów 
klas I – VI. Dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności i za-
interesowania w następujących obszarach:
-  Poprawnie posługujemy się językiem polskim i angielskim.
- Odpowiedzialnie korzystamy z zasobów .
-  Rozwijamy i szlifujemy kompetencje matematyczno-przy-

rodnicze. 
- Poznajemy kulturę i rozwijamy uzdolnienia sportowe.
- Zakładamy Szkolny Ośrodek Kariery. 

Projekty unijne realizowane  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

Dzieci w ramach projektu wyjadą na wiele wspaniałych wy-
cieczek, m.in. do Pacanowa, Bałtowa, Borysewa, Warszawy, na 
obóz letni do Zakopanego, do kina, teatru i na basen.

 
Drugi projekt nosi nazwę „radosne przedszkolaki”. 
W ramach jego zostały utworzone dwa punkty przedszkol-

ne w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie i Filii w Sarbicach 
do których uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat. Dzieci objęte 
są całodniowym wyżywieniem w formie cateringu. Oprócz or-
ganizacji zajęć z podstawy programowej prowadzone są  za-
jęcia dodatkowe:
- j. angielskiego, rytmiki, zajęć ekologicznych, 
- dodatkowe zajęcia z psychologiem, logopedą. 

Ponadto organizowane są edukacyjne wyjazdy kulturalno-
-krajoznawcze, do kina, teatrzyku, Bałtowa, Pacanowa, Mu-
zeum Zabawy i Zabawek w Kielcach.
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„Szczególny dziś dzień- święto polskiej szkoły, święto na-
uczycieli, pracowników obsługi i tych co szkoły nadzorują...”- 
takimi słowami rozpoczęła się w naszej szkole uroczysta aka-
demia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Były piosenki, przy-
śpiewki szkolne, wiersze a także humorystyczne scenki z życia 
szkoły. W rolę nauczycielki wcieliła się uczennica klasy III - Izabe-
la Dzwonek, która powtarzała ze swoimi uczniami wiadomości  
z poszczególnych edukacji tuż przed egzaminem. Uczniowie 
tej klasy prezentowali się wspaniale, oczywiście jako aktorzy, 
co było również zasługą pani małgorzaty najmrodzkiej, od-
powiedzialnej za przygotowanie uroczystości. Na koniec dzie-
ci dziękowały swoim nauczycielom za to, że przekazują im wie-
dzę, wychowują ich, są przy nich w chwilach wesołych i smut-
nych. Były również życzenia od pani kierownik agnieszki 
adydan. W imieniu Rady Rodziców najserdeczniejsze życze-
nia dla nauczycieli i dla wszystkich pracowników szkoły złoży-
ła pani Krystyna Szymańska. Po akademii był czas wspomnień 
– w miłej atmosferze dorośli dzielili się swoimi przeżyciami z 
czasów kiedy to oni zasiadali w szkolnych ławach.

Filia w Sarbicach – szkoła pełna dziecięcych uśmiechów
Wśród pierwszaków chodzą słuchy narzekają wciąż maluchy 

powtarzając niewesoło ślub będziemy, ślub będziemy brać ze 
szkołą o, o, o…. 

Słowami tej piosenki 5  listopada 2013 r.  w naszej szkole 
rozpoczęła się uroczystość  ślubowania i pasowanie dzieci na 
uczniów klasy I. Było to jak zwykle wielkie wydarzenie w życiu 
małego człowieka, który za chwilę powtórzy tekst ślubowania 
i zostanie przyjęty w poczet uczniów szkoły. Widać to było na 
twarzach i słychać było w głosie pierwszaków.

Uroczystość ta rozpoczęła się  akademią, na którą złożyły 
się wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów. Uroczystego pa-
sowania dokonała pani dyrektor alicja kuropatwa.

Tak jak tradycja nakazuje na zakończenie  były prezenty i 
życzenia od pani dyrektor, pani kierownik i rodziców. Skiero-
wano również podziękowania za przygotowanie uroczystości  
do wychowawczyni pani małgorzaty krzysztofik.

Dzień Edukacji Narodowej - występy uczniów

Izabela Dzwonek w roli nauczycielki
Uczniowie z rodzicami, pania dyrektor Alicją Kuropatwą, 
wychowawczynią panią M. Krzysztofik

Ślubowanie klasy pierwszej
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6 grudnia to wyjątkowy dzień na który z niecierpliwością 
czekają przede wszystkim wszystkie grzeczne dzieci. To prze-
cież dzień w którym odwiedza ich Święty Mikołaj! I także w 
tym roku zawitał z workiem prezentów do naszej szkoły. Nie 
zapomniał o nikim, przyniósł również prezenty dla przedszko-
laków i słodkie upominki dla grzecznych dorosłych.

Grudzień to także czas gdy myślimy już o świętach, a w na-
szej szkole o spotkaniu wigilijnym z seniorami. Rozpoczęły się 
już próby do tradycyjnych jasełek, słychać kolędy, a na kory-
tarzach i w klasach widać świąteczny wystrój. Jak i co roku do 
organizacji wieczerzy włączyli się sponsorzy: przewodnicząca 
Rady Gminy Łopuszno pani Danuta Łukasik, radny Gminy Ło-

puszno pan Czesław Bujak, proboszcz ks. Jacek Celuch, soł-
tys wsi Sarbice Pierwsze pan Leszek Pietrzyk, sołtys wsi Sarbi-
ce Drugie pani Elżbieta Karykowska, właściciel sklepu w Sarbi-
cach Pierwszych pan Wiesław Kozioł. Wigilia bez choinki nie 
ma uroku. Świąteczne drzewko ofiarował pan leśniczy Mariusz 
Żabiński. Wiemy, że i w tym roku naszą wieczerzę uświetnią 
swoimi występami uczniowie z Dobrzeszowa oraz zespół lu-
dowy z Gnieździsk. Jeszcze tylko ostatnie przygotowania 
i świąteczne potrawy przygotowywane przez mamy i babcię 
naszych uczniów staną na wigilijnym stole. Teraz tylko niecier-
pliwe oczekiwanie na gości….

nauczycielki ze szkoły w Sarbicach
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Mikołaj w przedszkolu Mikołaj w szkole

Na sportowej mapie regionu świętokrzyskiego pojawił się 
nowy klub sportowy. To ŁKS – Łopuszański Klub Sportowy. Po-
wstał w 2012 r. w miejsce zlikwidowanego Zrywu Łopuszno i 
jest kontynuatorem najlepszych tradycji piłkarskich mieszkań-
ców ziemi łopuszańskiej.

Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzie-
ci, młodzieży i dorosłych na terenie gminy Łopuszno oraz wy-
chowanie młodego pokolenia poprzez kulturę fizyczną i sport. 

Nie jest więc głównym celem awans do wyższej klasy roz-
grywek, nie mają też tak istotnego znaczenia wysokie zwycię-
stwa czy gorycz przegranych w sportowej rywalizacji. Jednak 
z nowym klubem identyfikują się już dziś zarówno juniorzy, 
jak i seniorzy, a zmagania o ligowe punkty z rosnącym  zainte-
resowaniem obserwuje coraz szersze grono kibiców.

Piłkarze ŁKS od sezonu 2013/2014 z powodzeniem uczest-
niczą w rozgrywkach klubowych prowadzonych przez Świę-

ŁKS – nowy klub piłkarski w Łopusznie
tokrzyski Związek Piłki Nożnej w II Grupie Klasy „B”. Po rundzie 
jesiennej klub zajmuje szóste miejsce w tabeli. W drużynie 
występują: Krystian Niebudek, Ernest Kopeć, Dariusz Kumań-
ski, Przemysław Obierzyński, Paweł Sosiński, Hubert Głowala, 
Marcin Stelmaszczyk, Marcin Hajduk,  Dawid Ambur, Łukasz 
Niebudek, Kamil Wijas, Wojciech Domagała, Damian Filipczak, 
Bartłomiej Gad, Karol Wróbel, Grzegorz Napora, Michał Sera-
fin, Adrian Jarząb, Grzegorz Juszczyk, Wojciech Picheta, To-
masz Resiak, Wiktor Jakubowski. Trenerem zespołu jest były 
zawodnik Zrywu Łopuszno p. Jacek Picheta.

Klub osadzony jest mocno w realiach Łopuszna. Tutaj po-
wstał i działa na rzecz mieszkańców gminy. Pierwszą imprezą 
dla lokalnej społeczności był zorganizowany po raz pierwszy 
w gminie Turniej Andrzejkowy. Swoje drużyny wystawiły do 
zawodów prawie wszystkie sołectwa. Po zaciętych meczach 
rozgrywanych na parkiecie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
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Łopusznie okazało się, że najlepiej zaprezentowali się w tym 
turnieju zawodnicy z Fanisławic. Drugie miejsce zajęła ekipa 
reprezentująca Gnieździska, a brązowy medal przypadł ekipie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszna.

Ogromne zainteresowanie tymi rozgrywkami, chęć spor-
towego rewanżu podyktowały konieczność zorganizowania 
kolejnego – II Turnieju Andrzejkowego. Sportowymi emocja-
mi, jakie można było obserwować podczas zaciętych spotkań, 
ambicjami graczy, strzałami na bramkę i paradami obrońców 
obdzielić można było niejedno ligowe spotkanie.

Tym razem triumfowały ekipy wystawione przez ŁKS. 
Pierwsze miejsce zajęli bowiem seniorzy klubu, drugie – ju-
niorzy. Na podium znaleźli się także – ponownie na trzecim 
miejscu – strażacy z OSP w Łopusznie. Nie ma jednak najmniej-
szych wątpliwości, że największą atrakcją turnieju był nietypo-
wy mecz. Na boisku spotkały się bowiem dziewczęta z „Łopu-
szanki” ze swoimi kolegami z „Lidera” Łopuszno. Zawodniczki 
żeńskiej sekcji udowodniły, że gra w piłkę nożną nie stwarza 
im najmniejszych problemów. Strzeliły swoim rywalom sześć 
bramek, tracąc tylko cztery!  Nic dziwnego, że panowie wzięli 
się na serio za treningi i już czekają na rewanż, co jednak na-
stąpi nie wcześniej niż za rok, w trakcie kolejnego, wpisanego 
już w tradycję turnieju andrzejkowego. 

Za miesiąc – w drugim tygodniu po Nowym Roku, czyli 11 
stycznia 2014 r. na terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynko-
wego w Łopusznie Zarząd ŁKS organizuje drugi już Bal Karna-
wałowy. Zabawa, na którą już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
chętnych, będzie przednia. Cały dochód z tej imprezy prze-
znaczony zostanie na cele statutowe Stowarzyszenia Łopu-
szańskiego Klubu Sportowego.

Kończąc chcemy serdecznie podziękować lokalnym przed-
siębiorcom, którzy wspierają klub, władzom Gminy za pomoc 
i życzliwość oraz kibicom za głośny doping na każdym meczu.

W związku z nadchodzącymi świętami przekazujemy 
wszystkim mieszkańcom naszej gminy najserdeczniejsze 
życzenia. 

Zawodnicy ŁKS podczas treningu

II Turniej Andrzejkowy

Niech te święta Bożego Narodzenia będą jasne, ciepłe, peł-
ne uśmiechu, niech wypełnią Państwa serca radością, a w No-
wym Roku życzymy samych szczęśliwych kart od losu. 

w imieniu zarządu ŁkS
Prezes krzysztof Soboń

Celem IV TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONAL-
DA TUSKA jest promowanie wśród dzieci i młodzieży sporto-
wej aktywności i zasad rywalizacji fair play, aktywizacja lokal-
nych społeczności oraz zachęta do organizowania różnych 
działań sportowych na obiektach wybudowanych w ramach 
programu „Moje boisko - ORLIK 2012”.

Turniej Orlika przeznaczony jest dla drużyn piłkarskich 
dziewcząt i chłopców w kategoriach wiekowych 10 – 11 oraz 
12 – 13 lat. W każdej z edycji brała  udział reprezentacja dziew-
cząt Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w  Łopusznie. 

W obecnej IV edycji rozgrywki rozpoczęły się we wrześniu. 
W eliminacjach gminnych reprezentacja naszej szkoły zajęła I 
miejsce, awansując do zawodów powiatowych. W Nowinach, 
gdzie rozgrywane były zawody powiatowe, nasze dziewczęta 
pokazały się z bardzo dobrej strony,  pokonując po wyrówna-

IV TURNIEJ ORLIKA  
O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA
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nych meczach zespoły z Sukowa, Włoszczowy i Fałkowa. Zwy-
cięstwa w tych meczach zapewniły awans naszej reprezenta-
cji do finału wojewódzkiego. W finale spotkały się   ze  sobą 
drużyny  UKS „Integro” Staszów, UKS „Omega” Ożarów, UKS 
Kunów, UKS „Lider” Łopuszno. Rywalizacja przebiegała w sys-
temie „każdy z każdym”. W pierwszym meczu nasza drużyna 
wygrała z zespołem z Kunowa. Niestety,  mimo ambitnej po-
stawy dwa następne spotkania z Ożarowem i Staszowem  za-

kończyły się porażką. W końcowej klasyfikacji nasza reprezen-
tacja zajęła III miejsce, otrzymując puchar, medale oraz profe-
sjonalne stroje piłkarskie. 

Skład reprezentacji naszej szkoły: Paulina Kowalska, Mag-
dalena Kałuża, Agnieszka Wawrzoła, Wioleta Cichoń, Kinga 
Konieczna, Klaudia Smolarczyk, Natalia Karbownik, Magda 
Pawłowska, Martyna Łukasik, Magda Kowalczyk.

opiekun: dariusz Supernat

10 października 2013r. w Nowinach odbyły się Wojewódz-
kie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Prze-
łajowych, w których rywalizowali zawodnicy z różnych szkół 
z całego województwa świętokrzyskiego.

Uczennice z Gimnazjum w Łopusznie reprezentowały na-
szą szkołę w biegu 10 x 800m, W konkurencji brało udział 28 
sztafet.  Walka między nimi trwała od pierwszej do ostatniej 
zmiany. Nasze zawodniczki ostatecznie zajęły III miejsce.

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
W SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

A oto skład naszej sztafety: magdalena kałuża, angelika 
Czeszek, magdalena kowalczyk, wiktoria rowińska, da-
ria Szymańska, agnieszka dudzińska, katarzyna waw-
rzoła, weronika Sobczyk, aleksandra Szymańska, daria 
Petrus, klaudia maciejewska i Patrycja kowalczyk.

Za zajęcie III miejsca nasza sztafeta została nagrodzona pu-
charem, dyplomem i medalami. 

opiekunka sztafety dziewcząt - wiolettaSupernat 


