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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne Sesje Rady Gminy w Łopusznie odbyły się w dniach 

24 października i 27 listopada 2012 roku
w dniu 24 października 2012 roku odbyła się XVi Sesja 

rady Gminy.
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 

radnych prawomocności obrad Sesji Pani Przewodnicząca Da-
nuta Łukasik odczytała proponowany porządek obrad Sesji i 
poprosiła o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porzą-
dek obrad do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na se-
kretarza obrad Sesji radnego Pana Czesława Bujaka oraz bez 
uwag przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Następnie radni wysłuchali informacji Przewodniczącej 
Rady Gminy Pani Danuty Łukasik i Wójta Gminy Pana Zdzisła-
wa Oleksiewicza z pracy za okres między Sesjami.

Pani Skarbnik, przedstawiła projekt uchwały, dotyczący 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwałę doty-
czącą zmian w budżecie gminy na 2012 r. Wyjaśniła, na czym 
te zmiany polegają. 

W kolejnych punktach radni:
-  większością głosów (13 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 

głosu) przyjęli uchwałę Nr XVI/96/2012 w sprawie dokonania 
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łopuszno 
na lata 2012 - 2020. 

-  większością głosów (11 głosów „za”, 3 wstrzymujących się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XVI/97/2012 w sprawie doko-
nania zmian w budżecie Gminy Łopuszno na 2012 rok - więk-
szością głosów (12 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od głosu) 
podjęli uchwałę Nr XVI/98 /2012 w sprawie podziału gminy 
Łopuszno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nume-
rów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wy-
borczym.

- większością głosów (13 głosów „za”, 1 wstrzymujący się od 
głosu) podjęli uchwałę Nr XVI/99 /2012 w sprawie podziału 
gminy Łopuszno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych. 

-  większością głosów (10 głosów „za”, 2 wstrzymujących się 
od głosu) podjęli uchwałę Nr XVI/100/2012 zmieniającej 
uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Łopuszno do re-
gionalnego systemu gospodarki odpadami obejmującego 
projekt „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla 
miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc  oraz 
przeniesieniu zadania własnego polegającego na unieszko-
dliwieniu odpadów na rzecz Gminy Kielce. 

Interpelacje składali radni: Radny Andrzej Cieślicki, Radna 
Katarzyna Włodarczyk, Radny Krzysztof Smolarczyk. Po czym  
Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym, a „spra-
wami różnymi” zakończono obrady Sesji.

w dniu 27 listopada 2012 roku odbyła się XVii Sesja 
rady Gminy.

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 
radnych prawomocności obrad Sesji Pani 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 wybrali 
na sekretarza obrad Sesji radnego Pana Andrzeja Cieślickiego 
oraz przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy. Po prze-
głosowaniu tych punktów porządkowych Radni wysłuchali in-
formacji Przewodniczącej Rady Gminy Pani Danuty Łukasik i 
Wójta Gminy Pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres 
między Sesjami.

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

głosu) przyjęli uchwałę Nr XVII/101/2012 w sprawie dokona-
nia zmian w budżecie gminy 2012 roku,

-  jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XVII/102/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ce-
lów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok,

-  jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XVII/103/2012 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od nieruchomości,

- jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XVII/104/2012 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów 
i wynagrodzenia za inkaso.

-  większością głosów (9 głosów „za”, 4 głosy „przeciw”, 2 
radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
XVII/105/2012 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowe-
go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Łopuszno na 2013 rok. 

-  większością głosów (9 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 3 
radnych wstrzymało się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
XVII/106/2012 w sprawie uchylenia uchwały określającej wy-
sokość stawek czynszu regulowanego.

-  większością głosów (9 głosów „za”, 5 radnych wstrzymało się 
od głosu) przyjęli uchwałę Nr XVII/107/2012 w sprawie przy-
jęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Łopuszno na lata 2013 – 2017

-  po długiej dyskusji radni większością głosów (5 głosów „za”, 
6 głosów „przeciw”, 3 radnych wstrzymało się od głosu) nie 
przyjęli uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działal-
ność Wójta Gminy Łopuszno. 

Interpelacje składali radni: Radny Sławomir Staszczyk, Rad-
na Katarzyna Włodarczyk, Radny Krzysztof Smolarczyk, Rad-
ny Zbigniew Zimecki, Radny Grzegorz Janiszewski, Radny Cze-
sław Sornat, Radny Kazimierz Bernat, Radny Zdzisław Śrębo-
waty. Pan Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje radnym.

W sprawach różnych głos zabierali: Pan Jacek Palacz Kie-
rownik SZGK, Pani Anna Lesiak Kierownik GOPS oraz Pani Aga-
ta Piotrowska. 

e.s.
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UCHWAŁA Nr XVII/102/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) zarządza 
się co następuje:
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.(M. P. Nr 15 poz. 787 z 24 
października 2012 r.) z kwoty 75,86 zł za 1 q do kwoty 40,00 zł za 1q.
§ 2. Traci moc uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23.11.2011 r. w sprawie określenia obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie 
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DANUTA ŁUKASIK

UCHWAŁA NR XVII/105/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 

2013 rok

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t. j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łopuszno na 2013 rok w wysokości:

1) Cena za 1 m3  wody;
a) dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych gminy – 2,80 zł plus VAT 8%;
b) dla innych podmiotów na terenie gminy -3,60 zł plus VAT 8%.

2) Cena za 1 m3 ścieków;
a) dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych gminy -2,80 zł plus VAT 8%;
b) dla innych podmiotów na terenie gminy – 3,60 zł plus VAT 8%.

3) Stawka opłaty abonamentowej za gotowość podania wody na odbiorcę oraz za rozliczenie pobranej wody w zł/m-c – 1,00 zł plus 
VAT 8%.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji 
Publicznej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Danuta Łukasik
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UCHWAŁA Nr XVII/103/2012
RADY GMINY W ŁOPUSZNIE

z dnia 27 listopada 2012 r
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 

– 0,60 zł od 1 m² powierzchni; 
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 0,15 zł od 1 m² powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych -0,73 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń – 4,63 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 

publicznego – 5,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr VIII/49/2011 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie stawek w podatku 

od nieruchomości .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, nie 

wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DANUTA ŁUKASIK

Śmieci, ach te śmieci cz. III
W prasie, radio i telewizji słyszymy coraz częściej o tzw. „rewo-

lucji śmieciowej”. Co kryje ten termin i jakie zasady postępowania 
z odpadami na nas nakłada przybliżę Państwu w tym artykule.

Gmina Łopuszno, tak jak pozostałe gminy w Polsce, których 
jest blisko 2 500, ma wprowadzić i objąć wszystkich mieszkań-
ców nowym systemem gospodarowania odpadami już od 1 
lipca 2013 r.

Cel ten wyznacza ustawa o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach uchwalona przez polski parlament.

Zmienić ma się dużo. Nie będziemy płacić za wywóz od-
padów firmie wywozowej, ale bezpośrednio do gminy, gdzie 
Rada Gminy określi stawki za odbiór odpadów i uchwali całą 
serię uchwał tj. regulamin utrzymania czystości porządku 
w gminie, uchwałę zatwierdzającą wzór deklaracji, uchwa-

łę w sprawie terminu uiszczania opłat, oraz uchwałę zakresu 
świadczenia usług. Jeżeli obowiązkowe zmiany nie zostaną 
wprowadzone lub założone poziomy odzysku i ograniczenia 
odpadów ulegających biodegradacji nie zostaną osiągnięte, 
to na gminę zostaną nałożone kary administracyjne.

Warto zadać pytanie. Dlaczego zmieniono ustawę? A mia-
nowicie, zmiany w systemie gospodarowania odpadami mają 
sprawić, że nikomu nie będzie się opłacało wyrzucać śmie-
ci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy zamieszkują-
cy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian 
jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpa-
dów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpa-
dów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 
Śmieci to cenny surowiec i należy go ponownie wykorzystać!



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna6

Co czeka mieszkańców?
Pierwszym dokumentem, który każdy mieszkaniec musi 

złożyć do Urzędu Gminy w Łopusznie jest deklaracja o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, for-
mularz przekażą Państwu sołtysi w I kwartale 2013 r. W tym 
celu właściciel nieruchomości do 15 maja 2013 r. złoży do gmi-
ny deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty po-
noszonej przez mieszkańców nieruchomości. Jednocześnie 
mieszkańcy, którzy mają podpisane indywidualne umowy na 
wywóz odpadów powinni pamiętać o wypowiedzeniu umo-
wy z firmą, z którą mają podpisaną indywidualną umowę na 
odbiór odpadów – nie dotyczy mieszkańców którym usługi 
świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Należy podkreślić, że opłata przekazywana gminie w za-
mian za świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania 
odpadów będzie obowiązkowa. W przypadku nie złożenia de-

klaracji, Wójt Gminy w drodze decyzji określi wysokość opłaty 
na podstawie szacunków, w tym średniej ilości odpadów po-
wstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach obowiązek zapewnienia na nieruchomo-
ści pojemnika na odpady oraz utrzymania go w czystości spo-
czywa na właścicielu/zarządcy nieruchomości. Jednak usta-
wa dopuszcza świadczenie przez gminę, czy przedsiębiorcę 
usług dodatkowych, do których może należeć dostarczenie 
pojemników do zbierania odpadów czy ich mycie, ale za do-
datkową opłatą.

Wprowadzenia nowych nawyków postępowania z odpada-
mi, bo „segregując odpady zapłacę mniej” to nie hasło. Miesz-
kańcy segregujący odpady będą płacić mniej od tych, które 
ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały 
opłaty za wywóz śmieci zgodnie z ta zasadą.

iwona Janik

Plebiscyt „Rolnik Roku 2012” zorganizowany został po raz 
pierwszy przez „Echo Dnia”, Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, Wojewody Świętokrzyskiego i wielu innych instytucji 
oraz sponsorów. Konkurs „Rolnik Roku 2012” dał okazję do po-
znania najlepszych gospodarzy powiatu kieleckiego. Organi-
zatorom chodziło o zaprezentowanie ludzi, którzy unowocze-
śniają swoje gospodarstwa i jednocześnie oferują coraz lep-
sze produkty. W konkursie wzięli udział czterej rolnicy z naszej 
gminy. Byli to Pan Jacek Bernat z Sarbic Pierwszych, Pan Wie-
sław Mazur z Sarbic Drugich, Pan Sławomir Płyta z Przegród 
oraz Pan Dariusz Szymkiewicz z Sarbic Drugich. 

Z dumą informujemy, że laureatem pierwszej edycji ple-
biscytu został Pan Wiesław Mazur i w dniu 27 listopada 2012 
roku otrzymał statuetkę dla najlepszego gospodarza ziemi 
świętokrzyskiej. Pan Wiesław mieszka wraz z rodziną w Sar-
bicach Drugich i prowadzi ponad 100-hektarowe gospodar-
stwo specjalizujące się w produkcji mleka (posiada około 50 
sztuk krów dojnych, produkcja rolna przeznaczana jest na pa-
szę dla bydła). Pan Wiesław tworzy swoje gospodarstwo od 30 
lat. Gospodaruje ze swoją żoną Mariolą. Pomagają mu syno-
wie Rafał i Arkadiusz, córka Wioletta i synowa Iwona. Prowa-
dzenie takiego gospodarstwa wymaga wiele wysiłku i zaan-
gażowania, pracowitości i zaradności czego nie brakuje Panu 

Wiesław Mazur – Rolnikiem 2012 roku

Wiesławowi. Jego gospodarstwo prezentuje się znakomicie, 
spełnia wymogi cross compliance czyli zasady wzajemnej 
zgodności. Bogaty park maszynowy pozwala na samodziel-
ne wykonywanie wszystkich prac. Zarówno dom jak i obejście 
prezentują się znakomicie.

Gratulujemy Panu Wiesławowi i życzymy jemu i jego rodzi-
nie wiele sił, pasji a przede wszystkim satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.

redakcja
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z Życia gminy

Święto Niepodległości w Łopusznie
Święto 11 listopada  ustanowiono dla upamiętnienia rocz-

nicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwo-
wego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość. 
Obchody Święta rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Ko-
ściele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Św. w Łopusznie. W 
liturgii uczestniczyli przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łu-
kasik, wójt Gminy Zdzisław Oleksiewicz, radni, poczty sztan-

darowe, orkiestra strażacka oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy.

Tradycyjnie już po mszy świętej przed kościołem uformo-
wał się korowód, który przy akompaniamencie orkiestry prze-
maszerował pod budynek łopuszańskiego internatu. Tam pod 
tablicą upamiętniającą ofiary wojny przedstawiciele władz, 
szkół, partii, kombatanci złożyli kwiaty i zapalili znicze. 

27 listopada pierwszaki ze SP w Łopusznie przybyły wraz 
z wychowawczyniami na spotkanie zorganizowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach obchodów Światowe-
go Dnia Pluszowego Misia. Pierwszy miś maskotka powstał 
110 lat temu i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych 
zabawek na świecie. Dzieci dowiedziały się skąd wziął się plu-
szowy miś i usłyszały historię o prezydencie Theodorze Ro-
osvelcie, który podczas polowania ocalił małego misia od za-
strzelenia i tym samym zainspirował znanego producenta za-
bawek do wytwarzania pluszowych misiów i nadania im za 
zgodą prezydenta imienia Teddy. „Nie obejdzie się bez misia” 
– tak pisała w swoim wierszu Maria Czerkawska i dzieci wiedzą 
, że miała rację. Te sympatyczne niedźwiadki występują w wie-
lu bajkach i baśniach. Są najlepszymi przyjaciółmi dzieci. Miś 
jest nie tylko zabawną przytulanką, ale kojarzy się z poczu-
ciem bezpieczeństwa. Głównym punktem święta była wysta-
wa pluszowych misiów oraz prac plastycznych wykonanych 
przez najmłodszych na konkurs „ Mój pluszowy miś”. Wszyst-
kie prace były wspaniałe, oryginalne, dlatego komisja miała 
ogromny problem z wyłonieniem tych najlepszych. Dzieci zo-
stały obdarowane pluszakami i pamiątkowymi dyplomami. W 
ramach obchodów święta obejrzały film o przygodach Misia 
Uszatka. Nie zabrakło też wspólnych tańców i wesołej zabawy. 
Dzieci mogły zapoznać się z książeczkami z Misiowej Biblio-
teczki. Spotkanie przebiegło w ciepłej i przyjaznej atmosferze. 
Dzieci wspaniale się bawiły i mogły przekąsić „ słodkie co nie-
co”. Następna okazja do świętowania już za rok.

m.g

Misie, miśki, misiaczki…

Listopad – miesiącem pluszowego misia

7 grudnia 2012r. GOK wraz Biblioteką Publiczną zorganizo-
wał w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu spotkanie mikołajko-
we dla dzieci. Do Świetlicy Wiejskiej przybyło 25 pociech wraz 
z mamami. Maluchy pod opieką p. Agnieszki Jeleń oglądały 
bajki, tańczyły , uczestniczyły w grach i zabawach świetlico-
wych. W tym czasie Kierownik GOK, pani Barbara Pawelczyk 
zaprosiła mamy do robienia pięknych aniołków z bibuły. Każ-

Spotkanie mikołajkowe w Piotrowcu 
de dziecko otrzymało aniołka oraz misia od Świętego Miko-
łaja,  z którym spotkała się też obecna Przewodnicząca Rady 
Gminy p. Danuta Łukasik. Świetlicę Wiejską codziennie odwie-
dzają dzieci i młodzież. Grają w ping-ponga, korzystają z kafej-
ki internetowej, oglądają telewizję. W  soboty chętni mogą po-
tańczyć pod okiem pani Małgorzaty Soboń – instruktora GOK,  
która uczy tańca towarzyskiego.

anna Gad
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W październiku br. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Łopusz-
nie odbywały się warsztaty flo-
rystyczne o tematyce wiązanek 
nagrobnych. W trakcie kliku spo-
tkań uczestnicy mieli okazje za-
poznać się z  zasadami tworzenia 
kompozycji. Poznali różnorodne 
techniki tworzenia wiązanek z 
wykorzystaniem rozmaitych ak-
cesoriów florystycznych np. gąb-
ki florystycznej, sznurka rattano-
wego, kokard, tasiemek, sztucz-
nych kwiatów, liści. Zważywszy 
na porę roku kompozycje wypeł-
nione były głównie naturalny-
mi dodatkami takimi jak:  koloro-

we liście, suszone osty, zielone gałązki, szyszki, żarnowiec itp. 
Przebieg warsztatów miał poniekąd charakter eksperymen-
talny gdzie każdy mógł wykonać wiązankę zgodnie ze swo-
im upodobaniem w kontekście kształtu oraz materiału zwra-
cając oczywiście uwagę na sugestie prowadzącego warszta-
ty. Podczas tych zaledwie kilku spotkań powstało wiele cie-
kawych oryginalnych kompozycji, które wykorzystane zostały 
do przystrojenia grobów w dniu Wszystkich Świętych. 

Kolejnym wydarzeniem w Gminnym Ośrodku Kultury w Ło-
pusznie było Spotkanie mikołajkowe dla dzieci uczęszczają-
cych na zajęcia stałe w GOK. Główną atrakcją spotkania  był 
pokaz  umiejętności tanecznych, wokalnych,  a także instru-
mentalno – wokalnych. Duża determinacja i przygotowanie 
młodych artystów  zostały nagrodzone  gromkimi brawami 
publiczności.  W miłej atmosferze przy herbatce oraz pączku, 
przebiegała dalsza część mikołajkowej imprezy. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 11 i 18 
grudnia w godzinach przedpołudniowych w Gminnym Ośrod-
ku Kultury odbyły się kolejne warsztaty dla pań: ,,Florystyka 
bożonarodzeniowa”. Pierwsze spotkanie dotyczyło tworzenia 
ozdób świątecznych - bożonarodzeniowych, wykorzystanych 
później do tworzenia stroików i dekoracji świątecznych. Uczest-
niczki miały okazje nauczyć się  wykonywania za pomocą ko-
lorowych tasiemek bombek zwanych potocznie karczochami. 
Ponadto gwiazdek z papieru, składania serwetek na stół. Pod-
czas kolejnych spotkań, panie poznały tajniki świątecznych de-
koracji stołu i sposobów tworzenia pięknych stroików.  

Z działalnosci Gminnego Ośrodka Kultury

Jak co roku tak i w tym, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusz-
nie w grudniu 2012 r. ogłosił konkurs plastyczny o tematyce 
bożonarodzeniowej. Tematem tegorocznego konkursu była 
bombka choinkowa. Do udziału w konkursie zaproszono szko-
ły podstawowe oraz gimnazjalne z terenu Gminy Łopuszno. 

12 grudnia 2012r. komisja w składzie: Barbara Pawelczyk – 
kierownik GOK w Łopusznie, Zuzanna Woś – kierownik GBP 
w Łopusznie, Agnieszka Jeleń – pracownik GOK w Łopusznie 
oceniła prace konkursowe. Na tegoroczny Gminny konkurs 
wpłynęło 155 bombek, z których 58 nagrodzono. 

W kategorii I dla uczniów szkół  podstawowych klas I-III  nie 
przyznała  konkretnych miejsc, jedynie wybrała  16 prac, przy-
znając  im nagrody główne i 23 pracom przyznając wyróżnienie.

Prace nagrodzone to:
1. Kamila Łapot klasa IIa, ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
2. Natalia Paszowska klasa Ib ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
3.Katarzyna Bańbura Klasa IIIb ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
4. Sylwia Woś klasa IIIb ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
5. Wiktoria Serek klasa IIIb ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
6. Julia Ciszek klasa IIb, ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
7. Klaudia Ciszek ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
8. Mateusz Podgórski  ZS im.  Jana Pawła II w Łopusznie,
9. Natalia Dudek klasa IIIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
10. Aleksandra Bernat klasa IIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
11. Dagmara Ciszek klasa IIIa ZS im.  Jana Pawła II w Łopusznie,
12. Oliwia Kotwica klasa IIIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
13. Kinga Soboń ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
14. Wiktoria Wolak klasa Ib ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
15. Aleksandra Pięta klasa IIIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
16. Natalia Ogonowska, klasa II Szkoła Podstawowa w Gra-
bownicy.

W kategorii II szkół podstawowych klas IV-VI komisja nagro-
dziła 7 prac i wyróżniła 13 prac.
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Autorami prac nagrodzonych są:
Nikola Soboń  klasa VIb ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
Kacper Drogosz klasa VIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
Klaudia Smolarczyk klasa VIa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
Damian Serek klasa IVa ZS im Jana Pawła II w Łopusznie,
Łukasz Ciszek klasa IVa ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie,
Maria Szymkiewicz klasa VI Szkoła Podstawowa w Gnieździ-
skach,
Mateusz Lesiak klasa V Szkoła Podstawowa w Gnieździskach.

W kategorii klas gimnazjalnych komisja nagrodziła tylko 
jedną pracę, autorem której jest Wojciech Rydz-uczeń klasy 
II A , Z S im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Jury podczas oceny bombek bożonarodzeniowych bra-
ło pod uwagę: technikę wykonania, oryginalność, zgodność 
tematyczną,  pomysłowość. Prace konkursowe na przestrze-

ni kilku lat są na bardzo wysokim poziomie jednakże w tym 
roku wykonane prace przeszły najśmielsze oczekiwania skła-
du komisji. Niesamowita pomysłowość w zakresie kolorystyki, 
kształtu, wykończenia, zastosowanego materiału oraz ogól-
nej estetyki wprawiła nas, dorosłych w zachwyt. Tegoroczne 
bombki wykonane zostały z rozmaitych materiałów m.in. z ko-
lorowych cekinów makaronu, tasiemek, ziarenek kawy, roślin 
strączkowych, grubych oraz drobnych kasz, elementów ko-
ronkowych, brokatów i wielu innych ciekawych materiałów. 

W  imieniu organizatorów składam gratulacje wszystkim 
uczestnikom konkursu. 

a.j.

W sobotę 8 grudnia br. odbyło się świąteczne spo-
tkanie Stowarzyszenia wędkarskiego złota ryb-
ka w Łopusznie działającego od maja bieżącego 
roku. Okres zimowy to czas przygotowania się na 
nowy rok i podsumowania działalności pierwszego 
półrocza bieżącego roku. Spotkanie rozpoczął pre-
zes Stowarzyszenia Wędkarskiego Złota Rybka ko-
lega mariusz Łuszczyński witając wszystkich przy-
byłych członków stowarzyszenia, w szczególności 
pomysłodawcę tej inicjatywy wójta gminy Łopusz-
no zdzisława oleksiewicza. W dalszej części nara-
dy przyjęto porządek obrad i przystąpiono do uro-
czystego wręczenia legitymacji członkowskich. Cie-
szy nas. że wśród członków stowarzyszenia znalazł 
się młody „narybek” - 13 letni damian maciejewski 
z Jasienia, który mamy nadzieję w przyszłości popro-
wadzi „Złotą Rybkę”.  W kolejnym punkcie przyjęto 
i omówiono plan pracy oraz budżet stowarzyszenia 
na 2013 rok.  Zakłada on prace porządkowe przy sta-
wie w m. Jasień-Barycz, zarybianie stawów czy zor-
ganizowanie zawodów wędkarskich dla mieszkań-
ców gminy. Omówiono sytuację finansową stowa-
rzyszenia i ustalono wysokość składki członkowskiej 
na rok następny. 

Na koniec spotkania prezes stowarzyszenia zło-
żył wszystkim uczestnikom najlepsze życzenia świą-
teczno-noworoczne, aby przyszły rok obfitował w 
połowach, a zarazem życzył dalszego rozwoju na-
szego koła wędkarskiego.

z wędkarskim pozdrowieniem
„połamania kija”
Szymon Jarzyna

Spotkanie „Złotej Rybki”
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W sobotę, 8 grudnia 2012r., w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych Nr 5 w Łopusznie odbył się recital Klaudii Błaszczyk.

Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie „Geniusz”. Jej 
celem było promowanie młodych talentów ZSP Nr 5 w Ło-
pusznie oraz pozyskanie środków na pomoc stypendialną dla 
młodzieży szczególnie uzdolnionej.

Z zaproszenia skorzystali: Poseł na Sejm RP – Pan Marek Gos, 
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego – Pan Piotr 
Żołądek, Starosta Powiatu Kieleckiego – Pan Zdzisław Wrzał-
ka, Wicestarosta – Pan Zenon Janus, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Kieleckiego – Pan Józef Szczepańczyk, Przewodnicząca 
Rady Gminy w Łopusznie – Pani Danuta Łukasik, Dziekan De-
kanatu Łopuszańskiego – ks. Ireneusz Jakusik, Prezes Oddzia-
łu ZNP przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie – Pani 
Wanda Nowak, Dyrektorzy szkół gminnych, lokalni Przedsię-
biorcy – sponsorzy, Państwo Grażyna i Stefan Błaszczykowie.

Publiczność wysłuchała piosenek oraz kolęd w wykonaniu 
Klaudii Błaszczyk. Program artystyczny zaprezentowały rów-
nież szkolne grupy: taneczna i aktorska. Gościnnie wystąpiły: 
Justyna Szymkiewicz – uczennica gimnazjum w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz Klaudia Hendel – przyja-
ciółka Klaudii Błaszczyk z Zameczkowego Studia Piosenki w 
Kielcach. 

W roli konferansjerów wystąpili: Pani Aneta Węgrzyn oraz 
Pan Stanisław Iwanek. 

Bohaterką wieczoru była klaudia Błaszczyk. Chluba rodzi-
ców, szkoły, gminy, powiatu… Posiadaczka głosu o wyjątko-
wej barwie i skali. Filigranowa, pełna wdzięku, fenomenalna, 
skromna dziewczyna rodem z Czartoszów. Zanim usłyszał o niej 
świat pielęgnowała marzenia o estradowym życiu i wytrwale 
ćwiczyła w Domu Kultury Zameczek pod kierunkiem trenera 
wokalnego Pana Andrzeja Wolskiego. Konsekwentne działanie  
i determinacja zagwarantowały Klaudii pasmo sukcesów: I 
miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Gwiazdeczka” w 
Odessie, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „OPUS” 
w Hiszpanii, I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Zło-
ty Liść” w Estonii, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu 
„Gwiazda Karpat” w Rumunii, Wyróżnienie na Euro Pop

Contest w Berlinie, dwukrotnie I miejsce oraz Grand Prix na 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca „Majowa Nut-
ka” w Częstochowie, I miejsce na Międzynarodowym Festiwa-
lu Piosenki „Gwiezdny Deszcz” w Pradze, I miejsce na Festiwa-

Recital Klaudii Błaszczyk  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

lu Piosenki Żołnierskiej w Kielcach, I miejsce w Muzycznych 
Scyzorykach i Nagroda Publiczności, trzy nagrody Samorzą-
du Województwa „Talenty Świętokrzyskie”. Trzeba przyznać, 
że to imponujące osiągnięcia!

Klaudia angażuje się w działalność filantropijną. Mimo licz-
nych obowiązków znajduje czas dla potrzebujących. Udział w 
imprezach charytatywnych zawsze widnieje w jej harmono-
gramie zajęć. Jest czynną działaczką wolontariatu, jedną z ani-
matorek szkolnej akcji „Szlachetna paczka”, aktywną uczest-
niczką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Klaudia bardzo chętnie promuje region świętokrzyski 
oraz ZSP Nr 5 w Łopusznie. Nieprzerwanie od trzech lat bie-
rze udział w imprezach promocyjnych adresowanych do 
uczniów gimnazjum. W 2010 roku Klaudia została zaproszona 
do współpracy w ramach akcji „Świętokrzyskie pięknieje dla 
Ciebie”, którą uwieńczył koncert finałowy w Kieleckim Amfi-
teatrze Kadzielnia.

Opowiadając historię sukcesu Klaudii, trzeba wspo-
mnieć o bardzo ważnym wydarzeniu w jej życiu arty-
stycznym, jakim był udział w telewizyjnym show „Bitwa  
na głosy”, gdzie występowała w drużynie Andrzeja „Piaska” 
Piasecznego. W drugim odcinku programu Klaudia zaśpiewa-
ła bardzo trudny utwór zespołu Queen „Somebody to love” 
i … zachwyciła jurorów. Alicja Węgorzewska mówiła: „To ser-
ce Twoje na dłoni przekonało mnie interpretacją”, „Piękny, li-
ryczny, otwarty wokal”. Tomasz „Titus” Pukacki z entuzjazmem 
stwierdził: „Dla mnie to było bomba. Tak na mnie naparłaś… 
Malenia, jesteś niezwykła”. Wojciech Jagielski podsumował: 
„To było coś!”.

Uczestnicy sobotniego spotkania mogli obejrzeć wystawę 
prac uczniów technikum architektury krajobrazu oraz wziąć 
udział w kiermaszu dekoracji świątecznych.

Klaudia Błaszczyk otrzymała jednorazowe stypendium. Na-
grodę wręczyli Pan Piotr Żołądek – w imieniu własnym i Klubu 
Radnych PSL – oraz Pan Zdzisław Wrzałka. 

Fundusze zgromadzone przez Stowarzyszenie „Geniusz” 
przekazane zostaną na częściowe sfinansowanie warsztatów 
wokalnych Klaudii. 

Organizator składa serdeczne podziękowanie wszystkim 
Darczyńcom oraz osobom  zaangażowanym w przygotowa-
nie recitalu.
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z Życia gminy

W dniu 21 listopada minął półmetek czteroletniej kadencji sa-
morządu. Kończący się rok 2012 to rok bardzo trudny z punktu 
widzenia gospodarki finansowej jednostek samorządu teryto-
rialnego każdego szczebla. Nakładanie przez ustawodawcę co-
raz to nowych zadań bez wsparcia finansowego rządu oraz nie-
korzystne tendencje demograficzne mające bezpośredni wpływ 
na strukturę wydatków, głównie w oświacie, przyczyniły w b.r. do 
spadku poziomu środków finansowych zarezerwowanych w bu-
dżetach na nowe inwestycje. Nie inaczej jest w gminach powiatu 
kieleckiego. Ten spadek jest aż nadto widoczny. Przedstawiciele 
samorządów postulują m. in. zwiększenie wpływów z podatku 
PIT od osób fizycznych do ok. 50 %  do budżetów lokalnych co w 
znacznym stopniu poprawiłoby ich kondycję finansową. 

Również powiat kielecki ziemski w latach 2011-2012 zanotował 
spadek dynamiki wykonanych inwestycji w ramach zadań wła-
snych określonych przez ustawę o samorządzie powiatowym.

Półmetek kadencji jest również okazją do tego, aby przedsta-
wić Państwu w skrócie wykaz inwestycji na terenie  gminy Ło-
puszno finansowanych przez powiat kielecki. 

W zakresie robót drogowych w roku 2011 przeprowadzono re-
mont drogi powiatowej Nr 0396T  o dł. 380 mb. w m. Jasień (od-
cinek leśny) za kwotę brutto: 62.115,00 zł. Wykonawcą

był Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar.
W bieżącym roku rozstrzygnięty został przetarg na remont 

dróg powiatowych w Fanisławicach o dł. 315 m. oraz w Jasie-

niu (odcinek leśny) o dł. 600 m. na łączną kwotę 304.047,71 zł. 
Wykonawcą będzie Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Spółka z o.o. Wykonanie zamówienia jeszcze w 2012 roku 
uzależnione jest od warunków pogodowych. Wszystkie w/w in-
westycje drogowe sfinansowane zostały w 100% ze środków po-
wiatu kieleckiego.

w 2012 r. przeprowadzono również remont pałacu do-
bieckich obecnie siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 
01.06.2012r. została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Bu-
dowlano-Usługowo-Handlowym „Agat” z siedzibą w Kielcach na 
realizację zadania pn. „remont Pałacu w Łopusznie w ramach 
rewitalizacji zespołu Podworskiego z przełomu XiX i XX w. 
obejmujący remont dachu wraz z gzymsem wieńczącym, izo-
lację przeciwwilgociową zewnętrzną fundamentów oraz dre-
naż budynku”. Umowna wartość zadania wyniosła 488 768,33 zł. 
Powiat uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach  Programu Dziedzictwo kulturowe na 
realizację zadania w wysokości 244 384 zł. Zadanie zostało zreali-
zowane i odebrane w dniu  14.11.2012r. 

Jesienią b.r. Zarząd Powiatu zakupił m.in. dla OSP w Łopusznie 
pompę szlamową o wartości ok. 6 tys. zł bardzo wysokiej wydaj-
ności (1600 litrów na minutę) do wypompowywania brudnej za-
nieczyszczonej wody z piwnic, budynków oraz rowów. Uroczy-
ste przekazanie pompy nastąpiło w dniu 3 października 2012 r.  w 
strażnicy PSP przy ul. Grunwaldzkiej w Kielcach.

Przedstawiłem Państwu działania powiatu kieleckiego na te-
renie Naszej gminy w pierwszych dwóch latach bieżącej kaden-
cji zgodnie z obietnicą złożoną czytelnikom na łamach „Wieści 
Łopuszna” zaraz po objęciu poraz kolejny przeze mnie mandatu 
radnego powiatowego w 2010 roku. 

Szanowni Państwo

Z okazji zbliżających sięŚwiąt Bożego Narodzenia pragnę 
przesłać najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące Święta 
będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez po-
śpiechu, trosk i zmartwień. Życzę, aby odbyły się w spokoju, rado-
ści wśród Rodziny, Przyjaciół oraz wszystkich Bliskich dla Państwa 
osób. Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzę dużo zdrowia 
i szczęścia. Niech nie opuszcza Was pomyślność i niech spełnią 
się Wasze najskrytsze marzenia.

Jacek Barański 
radny rady Powiatu kieleckiego 

członek zarządu Powiatu

Pałac po remoncie

Uroczyste przekazanie pompy
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z Życia gminy

Na początku października w Jednostce 
Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Kielcach prze-
kazano ochotniczym strażom pożarnym 
6 pomp szlamowych zakupionych przez 
Powiat Kielecki za ponad 50 tys. zł. Sprzęt 
otrzymały jednostki z: Chęcin, Mąchocic 
Kapitulnych, Strawczyna, Pierzchnicy, Mi-
rocic oraz z Łopuszna. Wyżej wymienione 
pompy strażacy będą mogli wykorzystać 
do wypompowania nieczystości z budyn-
ków, piwnic czy rowów z bardzo dużą wy-
dajnością. Należy tutaj dodać, że tzw. „moc przerobowa” jed-
nej pompy to 1600 litrów na minutę. Jednostki, które otrzyma-
ły sprzęt zostały w ten sposób wyróżnione przez powiat za swo-
ją działalność. Niewątpliwie dodatkowe wyposażenie przyda się 
do niesienia pomocy naszym mieszkańcom, szczególnie w okre-
sach, kiedy dochodzi do podtopień zabudowań podczas bardzo 
dużych opadów deszczu. Mam nadzieję, że zakupione urządze-
nia będą służyć długie lata, a strażacy będą ich używać przede 
wszystkim do ćwiczeń.

Tomasz zbróg 
radny powiatu kieleckiego

Wieści z powiatu: Sprzęt dla OSP z Łopuszna 
Świąt wypełnionych radością i miłością

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzy

Radny Powiatu Kieleckiego
Tomasz Zbróg

W tym roku w rejonie Łopuszno już po raz drugi ruszyła akcja 
SZLACHETNEJ PACZKI .W tym roku motywem przewodnim było 
hasło: Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze! Wolontariu-
sze wyłonili trzydzieści wspaniałych rodzin, które znajdują się 
w trudnej sytuacji finansowej i potrzebują pomocy materialnej. 
Wielką radość sprawił nam fakt,, iż udało się znaleźć darczyńców 
dla wszystkich zgłoszonych. Te persony wielkiego serca, są dla 
nas żywym dowodem na to, iż prawdziwe dobro istnieje na świe-
cie, a ludzie wciąż potrafią się dzielić tym, co mają z innymi. 

W DNIACH 7-8-9 grudnia odbył się Wielki Finał akcji. W specjal-
nie przygotowanym magazynie wolontariusze czekali na odbiór 
paczek od darczyńców. Niektórzy z nich spędzali tam nawet noce, 
gdyż transport darów przybywał w bardzo późnych godzinach. 
Jednak zmęczenie rekompensowały nam: ,,świąteczny klimat’’ pa-
nujący w naszym magazynie, oraz …momenty, kiedy dostarcza-
liśmy paczki potrzebującym rodzinom. Były to chyba najbardziej 
wzruszające i niezapomniane chwile w całej akcji. Uśmiech na twa-
rzach obdarowanych był bezcenny. I nawet jeśli pojawiały się w 
oczach łzy wzruszenia, to były one oznaką tego, że nasz trud wło-
żony w przygotowanie akcji nie poszedł na marne.

Udział w akcji SZLACHETNEJ PACZKI jest dla nas cennym do-
świadczeniem. Odkryliśmy, że można czerpać radość z bezintere-
sownej pomocy drugiemu człowiekowi. Nieraz wydaje nam się, 
iż jest nam ciężko w życiu i dopiero po zetknięciu z kimś, kto jest 
w gorszej sytuacji  uświadamiamy sobie jak wiele posiadamy.  

Potrzebujący wsparcia są wokół nas, często ich nie dostrzega-
my, ponieważ wstydzą się oni prosić o pomoc. My, zwykli ludzie  
jesteśmy po to, aby odnaleźć takie osoby i zmienić ich życie na 
lepsze.

magdalena del 
 wolontariusz Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka



KUltURa i oświata 

Wieści Łopuszna 13

Kilka lat rodził się pomysł wśród założycielek Stowarzysze-
nia - stworzenia w naszym Łopusznie organizacji, która pobu-
dziłaby intelekt mieszkańców, szczególnie kobiet chcących 
poświęcać swój czas na stworzenie coś dla siebie, coś społecz-
nego , coś kobiecego , dzieląc ze sobą radości, troski i smutki 
dnia codziennego. 

Od „gadania do działania” nie była daleka droga. W dniu 
17.11.2010r powstało nasze Stowarzyszenie, którego człon-
kiniami (24 osoby) są przede wszystkim emerytki, rencistki; 
przedstawicielki różnych zawodów i środowisk, jak również 
osoby młode, które wyrażają chęć współpracy z nami. Łączy 
nas wiele kobiecych spraw, na rzecz  których wspólnie dzia-
łamy.

Misją naszego Stowarzyszenia jest tworzenie warunków 
wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin;  aktywnego, 
opartego na dostępie do informacji i wiedzy – życia zawodo-
wego i osobistego oraz niesienia pomocy w trudnych sytu-
acjach życiowych  i zawodowych.

Mamy nawiązaną współpracę z lokalnym samorządem, 
Gminnym ośrodkiem kultury w Łopusznie oraz innymi 
organizacjami pozarządowymi włączając się we wspól-
ne działania, stawiając na pierwszym miejscu konstruktywne 
działanie na rzecz rozwoju naszego środowiska np :
- udział naszego Stowarzyszenia  wraz ze strażakami OSP w 

konkursie „Najładniejsza Palma wielkanocna” (I miejsce na 3 
biorące udział)

- uczestnictwo w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy organizowanym w Zespole Szkół im .Jana Pawła II w 
Łopusznie (podziękowanie od Sie ma Jurek Owsiak)

- udział w tegorocznych dożynkach gminnych w konkursie 
kulinarnym „ Najlepsza potrawa regionalna” (I miejsce- na 
4 biorące udział w konkursie, oprócz nagrody rzeczowej, 
otrzymałyśmy nagrodę specjalną od europosła kieleckie-
go w formie czterodniowej wycieczki do Brukseli dla 2 osób, 
która odbędzie się w styczniu 2013r.

Stowarzyszenie „kobiety Łopuszna” uruchomiło do-
tychczas kilka działań dla kobiet uczestnicząc w działaniach 
poza środowiskiem lokalnym organizowanych przez :
- 04.03.2011r – Pierwszy Świętokrzyski Zlot Kobiet Aktywnych 

w Kielcach,
- 11-12.05.2011r - Akademia Polka Potrafi w Racławicach ,
- 09.09.2011r – III Świętokrzyski Zlot Kobiet Aktywnych „ Ko-

biety Czarują „w Ostrowcu Świętokrzyskim ,
- 17-18.09.2011- III Europejski Kongres Kobiet w Warszawie ,
- 14-15.09.2012r – IV Europejski Kongres Kobiet w Warszawie.

Ponadto w grudniu 2011 r. nawiązałyśmy współpracę z kie-
lecką firmą Creator Sp.z o.o kielce organizując kursy dla ko-
biet np. „Zacznijmy od kuchni” – kurs Mała gastronomia zor-
ganizowany dla kobiet 50+ pracujących, kurs administracji i 
księgowości dla kobiet pracujących, kurs cateringu dla kobiet 
przedsiębiorców.

Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”
Od 27.09.2012 r. mamy nawiązaną współpracę ze Stowa-

rzyszeniem integracja i rozwój w kielcach, które prowadzi 
dla naszego Stowarzyszenia szkolenia z zakresu: księgowości  
prowadzonej w ONG, prawa, promocji i marketingu . Przed 
nami szkolenia z doradztwa i pozyskiwania środków.  

Z przeprowadzonych szkoleń jesteśmy bardzo, bardzo za-
dowolone. Powyższe szkolenia pozwoliły nam kobietom 
zwiększyć swoje kompetencje i wiedzę , którą  wykorzystamy  
w dalszej działalności Stowarzyszenia. Przy okazji pragniemy 
serdecznie podziękować p. Prezes Kamili Jacewicz- Marciniak, 
że dała nam możliwość nawiązania współpracy z naszym Sto-
warzyszeniem. 

W dalszej perspektywie planujemy uczestniczyć w pro-
jekcie „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach 
wiejskich” realizowanym przez Społeczny instytut ekolo-
giczny.

Otrzymałyśmy zaproszenie na recital klaudii Błaszczyk 
(uczennica Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Ło-
pusznie, uczestniczka tegorocznego zwycięskiego programu 
„Bitwa na głosy”) który organizuje Stowarzyszenie „Geniusz”. 
Popierając działanie w/w stowarzyszenie zorganizowałyśmy 
wśród naszych członkiń zbiórkę pieniężną i przekazałyśmy na 
konto Stowarzyszenia „Geniusz”.

Poprzez uczestnictwo w powyższych działaniach chcemy 
pomóc wyzwolić lokalną aktywność kobiet , brać udział w ży-
ciu publicznym, budować dialog kobiet i lokalnych organiza-
cji z władzami . Ale nie tylko działania się liczą , dla nas istot-
ne jest przede wszystkim to , że tworzymy społeczność w ra-
mach której możemy się spotkać , porozmawiać , możemy so-
bie wzajemnie pomagać i wzajemnie na siebie liczyć. To jest 
nasza największa siła!

Prezes Stowarzyszenia 
Halina Sochacka
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Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej  
w Dobrzeszowie

W dniu 15 października br. w Szkole Podstawowej w Do-
brzeszowie  na sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akade-
mia z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. W uroczystości 
udział wzięli: dyrektor szkoły Pani Alicja Kuropatwa, nauczy-
ciele, uczniowie wszystkich klas, pracownicy obsługi, zapro-
szeni emeryci i goście. Wśród zgromadzonych byli również ro-
dzice uczniów  oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na wstę-
pie  uroczystości głos zabrała  Pani dyrektor A. Kuropatwa, 
która w swoim przemówieniu złożyła życzenia oraz podzięko-
wania dla nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich pracow-
ników szkoły. Głos zabrał również przybyły na akademię wójt 
Gminy Łopuszno Pan zdzisław oleksiewicz. Złożył on ży-
czenia wszystkim pracownikom oświaty. Nagrody z jego rąk 
odebrały pani dyrektor alicji kuropatwie oraz pani kie-
rownik filii w Sarbicah agnieszce adydan.  Następnie swo-
je nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły wręczyła pani 
dyrektor. W ramach podziękowania nauczycielom za ich trud 
włożony w edukację i wychowanie Samorząd Uczniowski w 
imieniu całej społeczności szkolnej złożył życzenia wszystkim 
pracownikom szkoły  i dedykował program artystyczny. 

Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna zorgani-
zowana przez uczniów klas młodszych pod kierunkiem swo-
ich wychowawców i klasę V przygotowaną przez P. B. Wróbel. 
Uczniowie zaprezentowali program satyryczny pod tytułem 
„Lekcje wytrzymałości”, w którym zaprezentowali swoje zdol-
ności  aktorskie. Uczniowie przedstawili humorystyczną scen-
kę humanistyczną i matematyczno – przyrodniczą  z życia kla-
sy. Występ uczniów został nagrodzony gromkimi brawami. 
Akademia wszystkim bardzo podobała się, duże wrażenie zro-
biła ładna dekoracja oraz muzyka.

B. wróbel

Ślubujemy!!!
Do tego dnia  przygotowywaliśmy  się od dawna. Częste 

próby, nauka wielu wierszy, piosenek, układów tanecznych…. 
Wreszcie nadszedł jakże ważny i uroczysty dzień dla każde-
go pierwszaka- Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia Szkoły 
Podstawowej w dobrzeszowie. W tym dniu nie brakowało 
nam stresu i niepokoju o to, czy wszystko się uda, nikt się nie 
pomyli itp. Jednak obecni już uczniowie klasy pierwszej spi-
sali się na medal i w dniu 29 października 2012 roku zostali 
przyjęci do grona uczniów Szkoły przez panią dyrektor ali-
cję kuropatwa, Samorząd Uczniowski oraz całą społeczność 
szkolną. Nie zawiedli także zaproszeni goście: pan wójt -zdzi-
sław oleksiewicz,  przewodnicząca rady Gminy -pani da-
nuta Łukasik, radny- pan zbigniew zimecki oraz Ci, dla 
dzieci najważniejsi- rodzice. Mozolna praca poświęcona dłu-
gim przygotowywaniom  warta była zachodu. Po występie 
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artystycznym  uczniowie zostali  obdarowani  upominkami 
od obecnych gości, a także życzeniami wytrwałości  w zdo-
bywaniu wiedzy. Wzniosłe i jakże budujące słowa skierował 
do dzieci  radny- pan Zbigniew Zimecki. Życzył, by  dyplom, 

który uzyskali był tym pierwszym, który zapoczątkuje każde-
mu ścieżkę edukacji aż do uzyskania dyplomu magisterskie-
go. Wszystkim pierwszakom tego życzymy.

Paulina Czupryńska- kuropatwa

W niedzielę 11 listopada 2012 r. upłynęła 94 . rocznica od-
zyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Nie-
podległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. 
jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r., kie-
dy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Z tej okazji 9 
listopada odbyła się w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie 
akademia, którą poprowadzili piątoklasiści. stali się oni prze-

Lekcja historii
wodnikami po tak trudnych kartach historii narodu polskie-
go. Przypomnieli starszym kolegom, a młodszym przybliżyli 
okoliczności utraty przez Rzeczpospolitą niepodległości, peł-
ne nadziei powstanie listopadowe z 1830 r. i rozpaczliwy zryw 
ze stycznia 1863 r. Najwięcej jednak miejsca poświęcili Józefo-
wi Piłsudskiemu i jego żołnierzom, dzięki którym ziściły się na-
dzieje i marzenia kilku pokoleń Polaków.

anna Socha

Mikołajki
W czwartek 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj. 

Miał siwą brodę długi czerwony płaszcz. Dźwigał ciężki wór. 
W tym dniu po korytarzu rozlegał się głośny dźwięk dzwonka, 
to Mikołaj ogłosił swoje przybycie. Drzwi otworzyły się, wszy-
scy zobaczyli postać Mikołaja. Tym którzy zasłużyli( a były to 
wszystkie dzieci) Święty Mikołaj obdarował prezentami. Nie 

obyło się bez piosenek i wierszyków recytowanych przez 
uczniów. Po rozdaniu smakołyków Mikołaj wsiadł na sanie  za-
przęgnięte w dorodne renifery i odjechał, pozostawiając po 
sobie atmosferę oczekiwania na najbardziej magiczny czas w 
roku Święta Bożego Narodzenia.

aldona Sobierajska
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Każdego roku jest 
taki dzień,  Dzień Edu-
kacji Narodowej, wspa-
niała okazja by wyra-
zić nauczycielom i pra-
cownikom szkoły swoją 
wdzięczność za prze-
kazaną wiedzę oraz za 
trud włożony w wycho-
wanie. Uczniowie klas 
I-III oraz dzieci z od-
działu przedszkolne-
go jak zwykle chętnie 
wzięli udział w akade-
mii z okazji tak wspa-
niałego święta. Nie za-
brakło wspaniale de-
klamowanych wierszy 
i zaśpiewanych piose-
nek. Wszystkim bardzo 
podobały się tańce, 
nagrodzone gromki-
mi brawami. Wspania-
łe i gorące życzenia na-
uczyciele oraz pracow-
nicy szkoły otrzymali 
nie tylko od dzieci, ale 
również od Rady Rodzi-
ców i kierownika szkoły p. Agnieszki Adydan.

7 listopada 2012r. – to pamiętna data dla Pierwszoklasistów 
i Przedszkolaków. W tym dniu w murach Szkoły w Sarbicach  
odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy I oraz pasowa-
nie przedszkolaków.

Pani kierownik powitała przybyłych gości: pana wójta Zdzi-
sława Oleksiewicza, panią dyrektor Alicję Kuropatwę, rodzi-
ców i uczniów. Szczególnie gorąco powitała bohaterów uro-
czystości – uczniów klasy I  oraz przedszkolaków. 

Po odśpiewaniu hymnu występy rozpoczęli najmłodsi pre-
zentując pięknie wyuczone wierszyki, piosenki oraz taniec. Nad 
ich przygotowaniem czuwała pani Małgorzata Krzysztofik.

Filia w Sarbiach – wydarzenia…

Potem przyszła kolej na pierwszoklasistów, którzy chętnie 
prezentowali swoje zdolności recytatorskie i muzyczne. Wy-
kazali się również niemałą wiedzą na temat własnego kraju, 
wykonali zadania matematyczne oraz wypili „eliksir mądro-
ści”. Nad całością czuwały szkolne duszki, w które wcielili się 
uczniowie klasy III. 

Swoim występem udowodnili, że są gotowi do złożenia 
ślubowania. Po ślubowaniu nastąpiło pasowanie na uczniów, 
którego dokonała pani dyrektor a pasowania na przedszko-
laka – starszaka  dokonała pani kierownik. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. 
Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcie grupowe. 
Pierwszaki otrzymały wiele upominków od pana wójta, pani 
dyrektor, rodziców. Potem uczniowie i zaproszeni goście, ro-
dzice i wychowawcy udali się na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców. Uroczystość przygotowała wychowawczyni 
klasy I - pani Małgorzata Najmrodzka. 

Listopad szybko minął, nadeszła długo oczekiwana zima 
i na saniach przyjechał nie kto inny, tylko sam św. Mikołaj. 
Oczywiście nie zapomniał worka wspaniałych prezentów z 
których cieszyli się i mali i duzi. Mikołaj pamiętał o wszystkich, 
a wszystkie dzieci pamiętały o Mikołaju przygotowując dla 
niego wierszyki i piosenki. Jak to dobrze, że niedługo święta i 
kolejna okazja by obdarowywać się prezentami.

małgorzata najmrodzka
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Jest taki dzień w roku, wyjątkowy i magiczny. Najbardziej 
uroczysty   i najbardziej wzruszający. Wigilia Bożego Naro-
dzenia w naszą polską tradycję wpisała się jako dzień miłości, 
przebaczenia, zadumy i refleksji a także radości i ciepła. 

Święta Bożego Narodzenia obchodzone od IV wieku naszej 
ery to różnorodność zwyczajów ludowych     i obrzędów reli-
gijnych różnych wyznań. Na przestrzeni wieków łączyły się ze 
sobą i splatały w różne formy. Jedne zanikały, inne trwały da-
lej wzbogacając się i rozrastając 

Początkiem wieczerzy wigilijnej w tradycji chrześcijańskiej 
były w dawnych wiekach widowiska kościelne, na które wierni 
przynosili jadło i napoje. Tradycja dzielenia się opłatkiem po-
chodzi od prastarego zwyczaju, który zachował się z pierw-
szych wieków chrześcijaństwa. Był to zwyczaj obdarowywa-
nia się chlebem nieofiarnym w pierwszych wiekach naszej ery 
w południowej Europie, skąd przedostał się z czasem do Pol-
ski. Wieczerza wigilijna rozpoczynała się zawsze wspólną mo-
dlitwą i do końca miała charakter uroczysty   i poważny. Do-
kładano wszelkich starań by liczba osób przy stole była parzy-
sta, natomiast liczba potraw wigilijnych, powinna być niepa-
rzysta-5 lub 7 u chłopów, 9 – u szlachty. Liczby potraw ozna-
czały dni tygodni, pamiątkę dziewięciu chórów anielskich. W 
zamożnych domach staropolskich istniał zwyczaj podawania 
oprócz innych potraw, 12 dań rybnych na pamiątkę 12 apo-
stołów. Nieparzysta liczba potraw miała zapewnić urodzaj 
w następnym roku. Wierzono, że potrawy na kolację wigilij-
ną powinny się składać z darów pola, lasu, sadu, ogrodu oraz 
wody. Stary zwyczaj nakazywał staranne przygotowanie izby 
jadalnej i nakrycie stołu. W wielu regionach Polski rozrzucano 
na podłogę słomę, na stole natomiast rozścielano siano, któ-
re nakrywano obrusem. Zwyczaj ten miał przypominać miej-
sce narodzin Chrystusa. Do dziś zwyczaj rozkładania słomy na 
podłogę zachował się w parafii św. Jakuba, w miejscowości 
Krosnowice, pow. Kłodzki.

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano wraz z ukazaniem się 
pierwszej gwiazdy na niebie. Podczas wieczerzy starano się 
by nikt od stołu nie odchodził, mogła to w najgorszym wy-
padku uczynić gospodyni. Odejście od stołu podczas wiecze-
rzy wigilijnej wiązać by się mogło z odejściem  z tego świa-

Magiczny dzień
ta. Przed wigilijną wieczerzą myto się dokładnie, aby nie do-
puścić do choroby skórnej, zwanej, „bolakami” (wrzodami). 
Wodę po myciu wylewano jak najdalej granic domu. W dzień 
Wigilii Bożego Narodzenia, a przede wszystkim po zachodzie 
słońca było wiele zakazów dotyczących prac domowych i 
gospodarskich.  Nie wolno było w trym dniu młócić. Wierzo-
no bowiem, że w okresie zimowym każde stworzenie nosi w 
sobie potomka, który mógłby przez to urodzić się bez nogi, 
ucha lub innej części ciała. Podobne zakazy dotyczyły rąbania 
drewna, przędzenia wełny na kołowrotku i wielu innych czyn-
ności. Każde zdarzenie w dniu wigilijnym dawało powód do 
wróżb. Wiele z nich dotyczyło zamążpójścia i ożenku

Najważniejszym momentem wieczerzy wigilijnej  jest dzie-
lenie się opłatkiem. Znaczenie opłatka w polskiej tradycji wigi-
lijnej najlepiej obrazują słowa dziewiętnastowiecznego poety, 
Kajetana Kraszewskiego:

Do siego roku życząc panu bratu  
Kiedy w rozłące pędzim dni ostatek

(Choć dziś ten zwyczaj obojętny światu)
szlę Ci opłatek.

Dla nas na zawsze świętość wyobraża:
Pamiątkę łaski udzielonej z nieba

A oprócz skarbu branego z ołtarza
własny kęs chleba.

Ojców to naszych obyczaj prastary
Rodzinnej niwy maluje dostatek.

Symbol braterstwa, miłości i wiary
święty opłatek.

     Po wieczerzy udawano się na pasterkę. Długo utrzymy-
wał się zwyczaj odwiedzania po pasterce krewnych i sąsia-
dów. Czynili to mężczyźni. Szczególnie chętnie udawali się do 
rodziców swojej przyszłej żony. Składano sobie specjalne ży-
czenia  szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzenia te wypo-
wiadane były na ogół w formie wierszowanej: ,,Na szczęście, 
na zdrowie,, na to Boże Narodzenie, coby się wom darzyło, mno-
żyło syćko stworzenie, cobyście mieli telo koników kielo w płocie 
kółicków, po sopach krowicek, kielo w lesie jedlicek… W każdym 
kątku po dziesiątku, a w kieszonce sto tysiączków, byście zdrowi, 
weseli i byście się wse mieli jako w niebie Janieli. Jament”.   

Barbara Pawelczyk
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Pomysłodawcą i inicjatorem Klubu  Najstarszych Szkół był 
Świętokrzyski Wicekurator Oświaty Grzegorz Bień. W komu-
nikacie z dnia 29 listopada 2011r., zamieszczonym na stronie 
www. kuratorium zaproszono wszystkie placówki, które liczą 
nie mniej niż 90 lat, niezależnie czy są to szkoły podstawowe, 
gimnazja, czy szkoły ponadgimnazjalne. Warunek był jeden: 
szkoła musiała powstać w 1922 roku lub wcześniej.

„Mają swój „Klub Najstarszych Szkół” w Polsce placówki edu-
kacyjne, których tradycja sięga nawet XVI w., będą go mieć rów-
nież najstarsze szkoły w województwie świętokrzyskim. Wiek 
ma swoje prawa więc młodsi w edukacyjnym gronie będą mu-
sieli tym razem tylko „podglądać” poczynania seniorów, z utę-
sknieniem czekając aż przyjdzie ich czas” – można przeczytać 
w przytoczony komunikacie.

 Idea, jaka przyświecała powołaniu klubu to wzajemna 
współpraca i wymiana doświadczeń, które wpłyną na lepszą 
komunikację międzyszkolną, promocja szkół członkowskich, 
kultywowanie tradycji i dorobku szkolnictwa na Kielecczyź-
nie oraz podejmowanie aktualnych problemów oświatowych. 
Współpraca najstarszych szkół to inicjatywa łącząca tradycję z 
nowoczesnością oraz integracją środowiska szkolnego.

Szkoła nasza odpowiedziała na inicjatywę Kuratorium 
Oświaty  w Kielcach i dn. 13 grudnia 2011r. zgłosiła swoją obec-
ność wśród najstarszych placówek.  Szkoła Podstawowa w Ło-
pusznie może pochwalić się długą historią, wszak jubileusz 
90-lecia, już jako Zespół Szkół, obchodziliśmy  kilka lat temu, 
mianowicie w r. szk. 2009/10. Ponadto szkoła nasza pochwalić 
się może wieloma sukcesami i podzielić z innymi doświadcze-
niem i wiedzą.

Termin zgłaszania placówek do Klubu upłynął  16 stycznia 
2012r.  

W komunikacie zamieszczonym dn. 10 lutego 2012r. na 
stronie www. kuratorium ogłoszono, że 27 szkół zgłosiło swój 
akces do Klubu Najstarszych Szkół.

„Będzie pięknie gdy „seniorzy” zechcą porównać choćby swe 
zasoby archiwalne, nawzajem się zapraszać na szkolne wyciecz-
ki, wymieniać doświadczeniami z minionych dekad, czy też spo-
tykać się na polu rekreacyjno-sportowym. O planach wspólnego 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie –  
członkiem Stowarzyszenia „Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół”

działania zadecydują na inaugurującym spotkaniu” -  zachęcał 
wicekurator  Grzegorz Bień.

Inaugurujące spotkanie nazwanego roboczo „Świętokrzy-
skiego Klubu Najstarszych Szkół” odbyło się 23 kwietnia 2012r. 
w siedzibie Kuratorium Oświaty. Spośród 28 szkół, które odpo-
wiedziały na propozycję wicekuratora, 24 przysłało na spotka-
nie swoich delegatów. Podczas pierwszego spotkania wszy-
scy delegaci prezentowali swoje placówki, przedstawiali hi-
storię szkół, chwalili się dokonaniami.

zespół Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie reprezento-
wała wicedyrektor elżbieta oleksiewicz, która jest człon-
kiem założycielem Stowarzyszenia. 

Zebrani zgodnie postanowili, że klub przyjmie formę sto-
warzyszenia. Ustalono termin zebrania założycielskiego na 23 
maja 2012r. 

Dnia 23 maja przedstawiciele najstarszych szkół w regionie, 
zebrani w siedzibie Kuratorium Oświaty w Kielcach, zdecydo-
wali o powołaniu do życia Stowarzyszenia pod nazwą „Świę-
tokrzyski Klub Najstarszych Szkół”.

Członkowie założyciele wybrali Komitet Założycielski, któ-
remu powierzono zadanie dokonania sadowej rejestracji, 
przyjęto statut, określono główne zadania stowarzyszenia, 
m.in. propagowanie tradycji myśli świętokrzyskiej oświaty, 
jak i aktywną postawę wobec współczesnych problemów ro-
dzimej edukacji. Tymczasową siedzibą stowarzyszenia został 
kielecki Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika. 
Spotkanie zakończono wspólnym, pamiątkowym zdjęciem 
wszystkich uczestników założycielskiego zebrania.

W czasie wakacji Stowarzyszenie zostało oficjalnie zareje-
strowane jako „Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół”.

W komunikacie Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty z 
dnia 20 sierpnia 2012r. „Najstarsi” zarejestrowani”  poinformo-
wano, że stosowną decyzję podjął kielecki Sąd Rejonowy.

Dnia 11 września 2012r. poinformowano na stronie www. 
kuratorium, że „Najstarsi” mają swoje „www”. Członkowie i 
sympatycy stowarzyszenia  „Świętokrzyski Klub Najstarszych 
Szkół” mają swoją stronę www. Bieżące informacje o najstar-
szych można znaleźć wybierając adres : najstarszeszkoly.pl.
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Poinformowano również o terminie Walnego Zgromadze-
nia Członków Stowarzyszenia „Świętokrzyski Klub Najstar-
szych Szkół”  w dniu 25 września.

Dzień 25 września był bardzo znaczący w historii Stowa-
rzyszenia, w walnym zgromadzeniu uczestniczyli członkowie 
założyciele, jak również członkowie sympatycy. naszą szko-
łę reprezentował dyr. krzysztof kumański i wicedyrektor 
elżbieta oleksiewicz.

W gronie najstarszych szkół znalazło się  30 szkół z terenu 
całego województwa, podczas gdy wszystkich szkół spełnia-
jących warunki uczestnictwa jest blisko sto.

 Zgodnie ze statutem stowarzyszenia wybrano w tajnym 
głosowaniu Zarząd, którego skład przedstawia się  następująco:
- Pobiega Piotr -  prezes stowarzyszenia,  wicedyrektor II Li-

ceum Ogólnokształcącego im. Joachima Chreptowicza w 
Ostrowcu.

- Sumara irma – wiceprezes, wicedyrektor SP Nr 2 im. M. Ko-
nopnickiej w  Kielcach

- oleksiewicz elżbieta - sekretarz, wicedyrektor  Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

-  Jankowski marian - skarbnik Stowarzyszenia, dyrektor  I LO 
im. KEN w  Końskich.

- Jolanta dziedzic – członek Stowarzyszenia , wicedyrek-
tor Szkoły Podstawowej   Nr 3 im. Bolesława Chrobrego w 
Ostrowcu.

Zgromadzenie „Najstarszych” zostało odnotowane przez 
lokalne media Radio Kielce oraz Echo Dnia .

Prezes P. Pobiega zaraz po wyborze udzielił wywiadu redak-
torowi Echa Dnia w artykule „niezwykły klub oświatowy”:

 -„Mamy w planach kolejne spotkania i zjazdy. Planów jest 
sporo, między innymi zamierzamy zorganizować konkursy dla 
uczniów. W przyszłości chcemy realizować wspólne projekty edu-
kacyjne.

Uczestnicy walnego zebrania nie ukrywali, że uczestnictwo w 
klubie ma dla nich duże znaczenie marketingowe. Szkoły mogą 
pochwalić się swoją tradycją, co przy rosnącej konkurencji spo-
wodowanej niżem demograficznym ma duże znaczenie. 

Najstarsze szkoły w klubie to Liceum Ogólnokształcące imie-
nia Hugona Kołłątaja w Pińczowie  i sandomierskie Collegium 
Gostomianum. Większość szkół powstała jeszcze w czasach za-
borów. W klubie jest wiele podstawówek, które często są przedłu-
żeniem szkół parafialnych, które istniały przed wieloma laty. 

– Cały czas czekamy na kolejne szkoły, które chcą przystąpić 
do naszego klubu – mówi Grzegorz Bień, świętokrzyski wiceku-
rator oświaty.”

Szkoła nasza jest  jedyną szkołą wiejską, ponadto jedynym 
zespołem szkół, który ma swojego reprezentanta w Zarządzie 
Stowarzyszenia „Świętokrzyski Klub Najstarszych Szkół”. 

Takie wyróżnienie cieszy i zobowiązuje.
oprac. elżbieta oleksiewicz

Cztery tygodnie przed początkiem roku kalendarzowego 
zaczynamy rok kościelny. Ogłoszono go Rokiem Wiary. W na-
szym kościele przypominają o nim księgi wyłożone na bocz-
nym ołtarzu, symbolizujące  obowiązek pogłębiania wiary 
między innymi poprzez lekturę.  Wiara jest łaską, którą obda-
rza Bóg. Tak jak podczas suszy modlimy się o deszcz, a w cho-
robie o zdrowie, w czasach, w których obserwujemy zjawisko  
nazywane „kryzysem wiary” , modlić się powinniśmy o  łaskę 
wiary właśnie. Czy się modlimy? Jak się modlimy? O co prosi-
my w modlitwie? Niech przyczynkiem do refleksji na ten te-
mat stanie się wiersz ks. Józefa Dzwonka.

a.p.

Przepuść mi Boże
W czyim imieniu się modlisz
I w jakiej sprawie?
Co chcesz
Aby ci uczynił
Bóg Kreator Pantokrator?
Czy prosisz o dary nieba
Lub charyzmaty Ducha?
A może chcesz być lepszy
Od innych 
Bogatszy
Szczęśliwszy?
Nie szczędzisz słów wołania
O wysłuchanie twoich próśb

Rok Wiary
Natchnionych
Na klęczkach
Zanoszonych
Albo krzyżem leżąc
A może wybiegasz naprzód
Z krzykiem do Boga
Że tak być nie może
Ze tak bardzo pragniesz 
Tego lub owego
Aż się spełni
Co daj Boże 
Dnia następnego
I obstajesz za tym
Trwając przy swoim uparcie
Póki cię nie oświeci 
Veritatis Splendor
I zawróci na drogę prawdy
Wówczas pójdziesz w dal
Bezbłędnie 
Wprost przed siebie
I powiesz w pokorze:
Przepuść mi Boże
Bo zgrzeszyłem
Ale powstałem 
I idę do Ciebie

ks. Józef dzwonek,  
z tomiku pt. Na karoserii ludzkiego losu
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY

na koncert z okazji

XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Spotykamy się 13 stycznia 2013r. w godz. 13.00 – 24.00.

Gwarantujemy wspaniałą zabawę dla wszystkich pokoleń. Będą taneczne pokazy, występy 
wokalne, koncert orkiestry dętej OSP Łopuszno, loteria fantowa dla najmłodszych, zabawa taneczna 

dla starszych oraz wiele innych niespodzianek.
Od godziny 16.00 zapraszamy do udziału w aukcji. Będzie można nabyć: obrazy, sportowe 

gadżety, albumy, wyroby rękodzieła artystycznego, trofea myśliwskie, biżuterię,  kulinaria i inne 
ciekawe przedmioty. Jak co roku aukcję poprowadzą telewizyjne gwiazdy. 

W trakcie imprezy zapraszamy do szkolnego bufetu i sklepiku oraz  stoisk z ciastami.
Organizatorzy przygotowali puchary:

•	 dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy XXI Finału WOŚP,

•	 dla najhojniejszej instytucji (firmy, zakładu pracy).

Szanowni Państwo! Fundacja jak zwykle informuje, na co przeznaczy zebrane 
pieniądze, na oficjalnej stronie internetowej WOŚP czytamy:

 „Tak jak zawsze, po 21. Finale będziemy się pochylać nad problemami polskiej 
medycyny dziecięcej. Tak jak zawsze, naszą pomoc realizować będziemy poprzez zakup 

sprzętu medycznego do jednostek opieki zdrowotnej, które mają podpisany kontrakt z NFZ. 
Jednak po 20 latach działalności w bezpośredniej bliskości służby zdrowia widzimy, 

jak bardzo pomocy potrzebują także seniorzy. Ten Finał, w znacznej części dedykowany 
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ludziom w podeszłym wieku chorym na choroby przewlekłe, ma mieć również wymiar 
symboliczny. Nie jesteśmy i nigdy nie będziemy w stanie rozwiązać ogromnej ilości 

problemów, jakie są związane z tą dziedziną medycyny. Chcemy jednak zwrócić uwagę 
Polaków na wszystkie kwestie związane z jakością opieki medycznej, a także i niestety 

bardzo częstym zjawiskiem wykluczenia,  
jakie dotyka ludzi w podeszłym wieku. 

Pieniądze zebrane w 21. Finale chcemy podzielić. Połowę wykorzystamy na wsparcie 
terapii noworodka i niemowlaka, połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali 

geriatrycznych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.”

Wierzymy, że cele te są Państwu bliskie, dlatego 
bądźcie z nami  13 stycznia 2013r. na XXI Finale WOŚP!

Sztab Organizacyjny XXI Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Z  historii  Finałów WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
2005r.- XIII Finał – aukcję prowadziły gwiazdy telewizyjnego programu Europa da się lubić: 

Elizabeth Duda z Francji, Conrada Moreno z Hiszpanii oraz Rudolf Mackovic ze Słowacji – zebrano 
15.028,20zł. 

2006r. – XIV Finał – po raz drugi zagościły na koncercie w Łopusznie osobowości telewizyjne z 
programu Europa da się  lubić: Elizabeth Duda z Francji, Kevin Aiston z Anglii oraz Walentyna Jałocha z 
Rosji- wynik aukcji to 9.380zł, podczas całej imprezy zebrano 18.049,93zł. 

2008r. – XVI Finał –Elizabeth Duda i Edyta Herbuś z Tańca z gwiazdami poprowadziły aukcję w 
doskonałym rytmie i „sprzedały” pamiątki za 13.450zł. Dochód z całego koncertu wyniósł 26.015,52zł.   

2009r. - XVII Finał – licytacją kierowała popularna aktorka Wiola Arlak, a pomagali jej wokalista 
Krzysztof Kisiała oraz Michał Skrzypiec. Podczas aukcji zebrano 14.495zł., a w całym koncercie 
29.160,40zł. 

2010r. – XVIII Finał – licytacja zakończyła się wielkim sukcesem – jej wynik to 30.640zł. Zawrotne 
tempo aukcji to zasługa gwiazd z serialu telewizyjnego Plebania – Izabeli Dąbrowskiej, Marka Frąckowiaka 
oraz Agnieszki Wielgosz. Podczas całego koncertu zebrano 42.256,70zł!

2011r.- XIX Finał – po raz drugi do Łopuszna przyjechali Agnieszka Wielgosz i Marek Frąckowiak 
z Plebanii, by poprowadzić licytację. Orkiestrowe pamiątki „poszły” za 21.120zł. Dochód z całego koncertu 
to kwota 33.580,57zł.! 
 2012r. – XX Finał – Licytację poprowadzili Piotr Cyrwus z serialu Klan  i Maja Barełkowska – 
Cyrwus. Podczas aukcji zebrano 31.710zł. Całkowity dochód z XX jubileuszowego Finału WOŚP w ZS im. 
Jana Pawła II w  Łopusznie wyniósł 42.707,57zł. 
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10 listopada 2012r. w przeddzień Święta Niepodległości na 
frontowej ścianie budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Łopusznie odsłonięto tablicę upamiętniającą nauczycieli taj-
nego nauczania w latach wojny i okupacji. Na tablicy wyryto 
następujące słowa: 

„Przeszłość jest częścią naszej tożsamości także i dziś.” Jan 
Paweł II NAUCZYCIELE TAJNEGO NAUCZANIA W GMINIE ŁO-

PUSZNO W LATACH 1939 – 1945
ks. Lucjan Czechowski, Aleksander Golka,  

Zofia Kowalska, Józef Lenartowski,  
Stanisława Majcher, Stefan Majcher,  

ks. Bolesław Postuła, Jadwiga Przeniosło,  
Jan Rubik, Mieczysław Stęplewski,  
Zofia Zatońska, Natalia Żurowska

W HOŁDZIE DLA ICH PATRIOTYZMU I POŚWIĘCENIA
Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego 

oraz Społeczeństwo Gminy Łopuszno.

Wymienieni nauczyciele z narażeniem życia uczyli dzieci i 
młodzież języka polskiego, historii i geografii, przedmiotów 
zakazanych przez władze okupacyjne. Prowadzili tajne na-
uczanie na poziomie gimnazjalnym, gdy  nie funkcjonowały 
szkoły średnie, ogólnokształcące i wyższe. Umożliwili w ten 
sposób zdobycie wykształcenia zdolnej młodzieży, która w 
okupowanym kraju nie miała możliwości uczenie się. Za na-
zwiskami wyrytymi na płycie kryją się prawdziwi bohatero-
wie. Ludzie odważni, prawi. Są przykładem autentycznego 
patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny. Dlatego odsłonięcie 
tablicy to ważne wydarzenie dla szkoły, nauczycieli, wszyst-
kich mieszkańców gminy, a zwłaszcza świadków tamtych wy-
darzeń, żyjących jeszcze uczniów tajnych kompletów. 

Na uroczystość przybyli: prezes Zarządu Głównego ZNP, 
pan Sławomir Broniarz, wicekurator Kuratorium Oświaty w 
Kielcach, pan Grzegorz Bień, prezes Oddziału Międzygminne-
go ZNP, pani Janina Furmanek, przewodnicząca RG Łopusz-
no, pani Danuta Łukasik, wójt gminy Łopuszno, pan Zdzisław 
Oleksiewicz, radni RG Łopuszno, przedstawiciele partii poli-
tycznych: PSL na czele z panem Czesławem Kolasą oraz SLD 
reprezentowanym przez pana Henryka Milcarza i pana Szy-
mona Jarzynę, dyrektorzy szkół z gminy Łopuszno, emeryto-
wani nauczyciele, przedstawiciele ZNP ze szkół powiatu kie-
leckiego.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem młodzieży szkol-
nej, nauczycieli, mieszkańców Łopuszna i okolic oraz zapro-
szonych gości spod budynku szkoły do kościoła parafialnego. 
Orkiestra strażacka OSP Łopuszno pod batutą pana Michała 
Leśnika prowadziła  poczty sztandarowe: ZNP, Związku Żoł-
nierzy AK, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, PSL, OSP. 
O godz. 11.00 w intencji nauczycieli tajnego nauczania odpra-
wiono mszę świętą. Nabożeństwo celebrowali: ks. proboszcz 

W HOŁDZIE NAUCZYCIELOM TAJNEGO NAUCZANIA
Ireneusz Jakusik, ks. proboszcz  Jacek Celuch z Sarbic oraz 
ks. Dariusz Węgrzyn. Przed liturgią zebrani wysłuchali refera-
tu dra Piotra Starzyka na temat tajnego nauczania w gminie 
Łopuszno. Odczytowi towarzyszył pokaz multimedialny pre-
zentujący oryginalne fotografie z okresu II wojny światowej, 
na których przedstawiono nauczycieli i uczniów tajnych kom-
pletów.

Dalsza część uroczystości miała miejsce przed budynkiem 
szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego symboliczne-
go przecięcia biało-czerwonej wstęgi na tablicy dokonali: pan 
Sławomir Broniarz, pan Zdzisław Oleksiewicz oraz syn upa-
miętnionej  na tablicy nauczycielki, pani Natalii Żurowskiej -  
Machałowej, pan Stanisław Machała. Tablicę poświęcili pro-
boszczowie z Łopuszna i Sarbic. Następnie delegacje złożyły 
pod tablicą wiązanki kwiatów.

Z kolei prowadząca uroczystość, prezes Oddziału Gminne-
go ZNP w Łopusznie, pani Wanda Nowak zaprosiła zgroma-
dzonych do szkoły, gdzie obejrzano montaż słowno – mu-
zyczny  przygotowany na tę okazję przez dzieci i młodzież 
ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie pod kierunkiem nauczycieli: 
pani Katarzyny Włodarczyk i pana Jarosława Gołucha. 

Kolejnym punktem programu było wręczenie nauczycie-
lom złotych odznak ZNP przez pana Sławomira Broniarza. 
Uhonorowano także tych członków ZNP, którzy świętowali ju-
bileusz 50 – lecia przynależności do organizacji.

W okolicznościowych wystąpieniach goście gratulowali or-
ganizatorom przygotowania uroczystości, wyrażali uznanie 
dla poziomu artystycznego montażu słowno – muzycznego, 
ale przede wszystkim zwracali uwagę na potrzebę pokazy-
wania bohaterów środowisk lokalnych, utrwalania i przekazy-
wania pamięci o nich następnym pokoleniom. Pan Sławomir 
Broniarz podkreślił, że taka inicjatywa to piękna i wartościowa 
lekcja historii „małej ojczyzny”.

Pani Wanda Nowak nie kryła satysfakcji z odsłonięcia ta-
blicy, powiedziała: „Wmurowanie tablicy było moją osobistą 
inicjatywą. Zabiegałam o to prawie dwa lata. Znalazłam wie-
lu sojuszników, przede wszystkim w lokalnym samorządzie, 
który sfinansował przedsięwzięcie oraz w strukturach związ-
ku. Jako prezes Oddziału Gminnego  ZNP w Łopusznie i jako 
nauczycielka uważam, że  należało upamiętnić tych bohater-
skich pedagogów. Na naszym terenie tajne nauczanie rozwi-
jało się wyjątkowo prężnie. Świadczy o tym liczba 12 nazwisk, 
które znalazły się na tablicy. Chcemy oddać hołd tym ludziom, 
pokazać, że szanujemy się jako środowisko, że mamy piękne 
tradycje. Musimy uczyć młodych  dziejów naszej małej ojczy-
zny. To będzie taka poglądowa lekcja historii, przed tę tablicę 
będziemy przyprowadzać naszych uczniów.”

Po zakończeniu części oficjalnej gości zaproszono na po-
częstunek. Gospodarz placówki, pan dyrektor Krzysztof Ku-
mański zachęcał do oglądania kronik szkolnych oraz wpisy-
wania się do księgi  pamiątkowej.

a.p.





Przewodnicząca Rady Gminy
i Wójt Gminy Łopuszno

mają zaszczyt zaprosić Państwa na
„SYLweSTra Pod Gwiazdami 2012”

Rozpoczęcie imprezy o godzinie 2230

Zabawę uświetni Pan Krzysztof Kis  
piosenkarz znany z programów telewizyjnych 
„Szansa na Sukces” oraz „Droga do Gwiazd” 


