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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy

Gmina Łopuszno wśród najlepszych
W czwartek, 3 grudnia, na wielkiej gali w Centrum Kongresowym Targów Kielce już po raz ósmy poznaliśmy najlepsze
świętokrzyskie marki. Wśród laureatów tegorocznej edycji
znalazła się Gmina Łopuszno, która otrzymała zaszczytny
tytuł „Nasze Dobre Świętokrzyskie”.
W konkursie, skierowanym do małych i średnich firm, którego celem jest promocja najlepszych świętokrzyskich producentów i samorządów ze względu na ich wysoką jakość i atrakcyjność wzięło w tym roku udział 30 zgłoszonych do plebiscytu regionalnych produktów, usług oraz gmin.
Kapituła konkursowa wybrała spośród nominowanych
do plebiscytu marek najlepsze i nagrodziła prestiżowym
znakiem jakości „Echa Dnia”. Czytelnicy spośród zgłoszonych propozycji, wytypowali najpopularniejszy świętokrzyski
produkt, usługę i gminę 2015 roku.
Warto dodać, że Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz indywidualnie uzyskała III miejsce wśród wójtów w powiecie kieleckim i 10 w województwie. To doskonały debiut i źródło motywacji, aby w kolejnych latach walczyć o najwyższe lokaty.

Nasz wspólny dorobek 2015 roku
Koniec roku to doskonały czas na podsumowanie. Pragniemy przedstawić Państwu w dużym skrócie, na czym skupiły
się władze naszej gminy w mijającym roku.
Dzięki współpracy z samorządami powiatowym i wojewódzkim oraz aktywnemu poszukiwaniu możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację
zadań inwestycyjnych udało nam się zrealizować wiele inwestycji ważnych dla naszej lokalnej społeczności.

Największą z nich była budowa Żłobka Gminnego. Inwestycja zrealizowana w rekordowym tempie. Koszt jej realizacji
to około 2 miliony zł, z czego jedynie 400 tysięcy zł stanowiło
wkład gminy. Pozostałą kwotę miliona sześciuset tysięcy udało się pozyskać ze środków ministerialnych. To inwestycja wyjątkowo ważna. Pozwoli ona rozwinąć skrzydła młodym rodzicom, którzy po podjęciu trudu macierzyńskiego musieli wyrzec się aktywności zawodowej. Żłobek gminny umożliwi po-
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łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. W czasach, kiedy jest tak niski przyrost naturalny samorządy muszą
wychodzić naprzeciw potrzebom rodzin. Możliwość zapewnienia dzieciom opieki w czasie kiedy rodzice wykonują pracę
jest potrzebą naszych czasów.
Małymi krokami realizujemy cele wyrównywania szans rozwoju naszej „małej ojczyzny”, co w przyszłości przyniesie wymierne korzyści.
Pierwszą inwestycją drogową zrealizowaną w bieżącej kadencji była przebudowa drogi powiatowej Lasocin-Wólka.
Inwestycja ta była wyczekiwana przez mieszkańców. Odcinek
jezdni o długości 1290 mb wzmocniono podbudową z kruszywa i pokryto warstwą asfaltu. Koszt tej inwestycji wyniósł 245
tysięcy złotych i został pokryty po połowie ze środków gminy
i powiatu.
Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej zrealizowano zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz
z beczką asenizacyjną. Koszt zestawu to 330 tysięcy zł. Dofinansowanie wyniosło 201 tysięcy zł.
Przy szkołach w Łopusznie i Gnieździskach powstały nowoczesne place zabaw, realizowane w całości za pieniądze
pochodzące z programu „Moje przedszkole – moje okno na
świat”. Wartość tej inwestycji to 180 tysięcy złotych.
Urząd zakupił również fabrycznie nowy samochód osobowy marki Kia wart 60 tysięcy zł. Zakup ten został dofinansowany kwotą 30 tysięcy zł ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zakupiono fabrycznie nowy wóz strażacki marki Mercedes dla OSP Łopuszno. Wartość samochodu to ponad 600
tys. zł. 150 tys. Gmina otrzymała od Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej, kolejne 150 tys. zł od Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, pozostała kwota pochodziła z budżetu Gminy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości Fanisławice wspólnie z powiatem wykonano rowy
melioracyjne utwardzone płytami betonowymi. Koszt inwestycji wynoszący około 130 tysięcy zł. rozdzielono pomiędzy gminą i powiatem.
W miejscowości Marianów wybudowane zostało oświetlenie drogowe. Koszt tego zadania to 38,5 tysiąca zł.
Przy Ośrodku Zdrowia w Łopusznie został uporządkowany i utwardzony teren, który może być wykorzystywany
przez mieszkańców jako miejsca parkingowe, których przecież zawsze brakuje! W przyszłości będzie on mógł służyć nie
tylko pacjentom ośrodka, ale również klientom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, który po zakończeniu remontu budynku po byłym komisariacie policji rozpocznie pracę
w nowej siedzibie.
Nieustannie podejmujemy działania mające na celu utrzymanie posiadanej infrastruktury w należytym stanie. Odnowione zostały przystanki komunikacyjne. Na drogach
gminnych trwają prace remontowe, w ramach których naprawiono nawierzchnię ponad 30 kilometrów dróg o nawierzchni tłuczniowej. Prowadzimy również prace melioracyjne, w ramach których odnowiono 5 km rowów.
Nie zapominamy również o „naszej przyszłości”- naszych
dzieciach, aby zapewnić im należyte warunki nauki placówki oświatowe nieustannie są modernizowane, upiększane
i doposażane. Staramy się, aby dzieci z terenu Gminy Łopusz-

no zostały u nas i tutaj znalazły lepsze warunki nauki i przygotowania do trudnego startu w życiu.
Już w tym momencie pracujemy nad przygotowaniem inwestycji, które realizowane będą w latach kolejnych. Najważniejszą z nich jest kosztowna i skomplikowana, ale i najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Na chwilę obecną rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Jej koszt to około 360 tysięcy zł. Prace budowlane
zostaną podzielone na etapy, a pierwszy z nich mamy nadzieję rozpocząć już w 2016 roku.
Przygotowaliśmy koncepcję przebudowy placu targowego
w Łopusznie. Jest ona niezbędna, by móc ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
których uruchomienie planowane jest na 2016 rok. Z tego samego programu Gmina starać się będzie o środki na przebudowę dróg. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie. Zakłada on wykonanie około 20 km dróg.
Podjęto decyzję o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków na Fundusz Sołecki. Są to środki zagwarantowane na
realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. O tym, na co zostaną przeznaczone zadecydowali
mieszkańcy poszczególnych sołectw na specjalnie zorganizowanych zebraniach wiejskich. Pragniemy podziękować sołtysom, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie tego
przedsięwzięcia, zwoływali zebrania i aktywnie konsultowali z mieszkańcami swoich sołectw zakres prac w ramach funduszu. Warto podkreślić, że realizowane zadania ze środków
funduszu sołeckiego muszą służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy, być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Warto podkreślić, że realizacja tych zadań
poprzez wyodrębnienie funduszu sołeckiego jest dofinansowana z budżetu państwa w wysokości do 40%.
Staramy się również prowadzić działania integrujące społeczeństwo. W ramach prowadzonej przez gminę działalności kulturalnej zorganizowanych zostało wiele imprez. Największe z nich i przyciągające rekordową liczbę mieszkańców
to „Impresje Łopuszańskie”, dwudniowa impreza plenerowa zorganizowana w tym roku po raz pierwszy oraz Dożynki Gminne na które sołectwa przygotowały aż 20 wieńców
dożynkowych. W styczniu zorganizowany został w Łopusznie
Orszak Trzech Króli, na którym pomimo wyjątkowo mroźnej
aury panowała gorąca atmosfera. Organizowane w Łopusznie Finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy słyną z
rozmaitości przygotowywanych atrakcji i licytacji prowadzonych przez gwiazdy telewizyjne. W roku 2015 licytację prowadził Conrado Moreno. Kwota, jaką udało się zebrać, to niemal
40 tysięcy zł. Mamy wspaniałych mieszkańców, potrafią się
dzielić z potrzebującymi.
Zorganizowano również cykl uroczystości patriotycznych.
Odbywały się one zawsze przy licznym udziale mieszkańców
i były wspaniałą lekcją historii i postaw patriotycznych, aby nie
zapomnieć o bohaterach i ważnych wydarzeniach historycznych. Wszystkie inicjowane imprezy i okoliczności są wspaniałą okazją do spotkania się z mieszkańcami, wymiany doświadczeń, poglądów i rozmowy o ich potrzebach.
Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie i propozycje.
W dalszym ciągu będziemy dla Was pracować w imię obranej
zasady: „Służyć mieszkańcom i dbać o ich dobro!”.
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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
30 września 2015 roku odbyła się IX/2015 Sesja Rady
Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 15 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna
odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji,
po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji radną
Danutę Łukasik. Również jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje
z działalności między sesjami. Poinformowała, iż okres pomiędzy sesjami był bardzo pracowity, obfitował w liczne spotkania, negocjacje i rozmowy. Pani Wójt uczestniczyła m.in.:
- 22 sierpnia w spotkaniu sołeckim w miejscowości Czartoszowy,
- 23 sierpnia w uroczystościach patriotycznych w Wiernej
Rzece,
- 24 sierpnia w spotkaniu, które miało na celu podsumowanie projektów unijnych realizowanych przez GOPS,
- spotkaniu z Panem Damianem Urbanowskim Dyrektorem
Zarządu Dróg Wojewódzkich w związku z planowaną przebudową drogi w Gnieździskach,
- 28 sierpnia Pani Wójt była z Panem Jackiem Palaczem w Kielcach, aby uściślić specyfikacje dotyczącą przetargu na samochód strażacki. Zakupiono samochód za kwotę 600 tys. zł.
- 29 sierpnia uczestniczyła w spotkaniu sołeckim w Grabownicy oraz spotkaniu KSM, na którym zbierano fundusze na
wyjazd na Światowe Dni Młodzieży,
- brała udział w uroczystościach patriotycznych w Fanisławicach,
- 1 września uczestniczyła we Mszy Świętej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego,
- 4 września z Panem Mariuszem Łuszczyńskim reprezentowali gminę w Sobkowie na spotkaniu z udziałem rodzin dysfunkcyjnych, objętych pomocą GOPS,
- 8 września w „Konferencji senioralnej” zorganizowanej
przez stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”,
- 9 września przeprowadziła „Naradę z sołtysami”,
- 16 września odbywały się spotkania sołeckie w Jedlu
i Czałczynie,
- 17 września zorganizowano spotkanie z przedstawicielami
„Spółki wodnej”,
- 18 września odbyła spotkanie z dyrektorami szkół w sprawie
ogrzewania,
- 18 września w spotkaniu wiejskim w Snochowicach, Piotrowcu i Nowku,
- 19 września w spotkaniu w Olszówce,
- 25 września zespół wielopokoleniowy reprezentował Gminę
Łopuszno w Kielcach na spotkaniach nauczycieli,
- uczestniczyła również w spotkaniu sołeckim w Fanisławicach.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, iż w okresie między
sesjami: zakończono prace przy rowach w Fanisławicach,
podpisana został umowa na usuwanie azbestu z terenu naszej gminy, podpisała umowę na utworzenie w Łopuszanie fili Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Podpisana została również umowa na oświetlenie Marianowa. Pani
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Wójt dodała, iż jako jedna z nielicznych gmin, Gmina Łopuszno złożyła wniosek o likwidacje „barszczu sosnowskiego”,
na który otrzymamy dofinansowanie. Nadmieniła, iż podczas
rozmów na temat planowania dróg do remontu okazało się,
że należy przeprowadzić procedury w zakresie regulacji prawnej dróg. Wiele dróg nie ma statusu dróg gminnych i nie można na remonty tych dróg pozyskać dofinansowania ze środków unijnych. Tylko takie drogi, które mają numeracje mogą
być współfinansowane z PROW. Odpowiednie procedury zostały wdrożone. Następnie Pani Wójt wspomniała, iż 3 września była z wizytą w Snochowicach i na Nowku w sprawie regulacji prawnej dróg. Należy wznowić znaki graniczne, gdyż
każde wykonanie rowów kończy się protestami mieszkańców.
Nadmieniła, iż właścicielem drogi Józefina-Zagórki są Lasy
Państwowe. Droga stanowi ogromny skrót dla mieszkańców
Józefiny, ale niestety nie można jej planować do remontu przy
współfinansowaniu z UE. Rozpoczęto proces przejęcia drogi.
Droga Krężołek - Czałczyn też nie jest własnością gminy, leży
na gruntach prywatnych. Gmina stara się również nieodpłatnie przejąć grunty od Agencji Nieruchomości m.in. działkę na
wykonanie drogi w Rosochach.
Na zakończenie Pani Wójt poinformowała, iż do 2 października trwa konkurs na dyrektora żłobka, zachęcała do składania ofert przez osoby spełniające kryteria naboru. Nadmieniła
również, iż Telewizja Polska nagrała w Łopusznie felieton.
W następnym punkcie informację z realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Teresa Poświat. Następnie głos zabrała Przewodnicząca zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego we Włoszczowie oraz Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019, Pani Barbara Fras poinformowała, iż zespół zapoznał się z dokumentami złożonymi przez kandydatów na ławników oraz z opinią
Komendanta Wojewódzkiego Policji o kandydatach na ławników. Na podstawie dokumentacji sporządzono opinię zespołu opiniującego kandydatów na ławników Sądu Rejonowego
we Włoszczowie oraz Sądu Rejonowego w Jędrzejowie na kadencję 2016-2019 z dnia 08 września 2015 roku, która została
odczytana przez przewodniczącą zespołu podczas sesji. Następnie powołano komisję skrutacyjną do przeprowadzenia
tajnego głosowania nad zgłoszonymi kandydaturami. W wyniku głosowania kandydat na ławnika do Sądu Rejonowego
w Jędrzejowie do orzekania w sprawach prawa pracy, Pani
Małgorzata Barcicka otrzymała 15 głosów „za”. Natomiast w
wyniku głosowania kandydaci na ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie otrzymali następującą liczbę głosów:
Antoni Lesiak otrzymał 14 głosów „za” i 1 głos „przeciw”, kandydat Grzegorz Stefański otrzymał 10 głosów „za” i 5 głosów
„przeciw”.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęli uchwały:
- Nr IX/71/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022.
- Nr IX/72/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy w 2015 roku.
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- Nr IX/73/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
- Nr IX/74/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację zadania „Przebudowa
drogi powiatowej nr 0484T w miejscowości Gnieździska”
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”.
- Nr IX/75/2015 w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika,
które pozostawia się bez dalszego biegu.
- Nr IX/76/2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.
- Nr IX/78/2015w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie
na rzecz Gminy Łopuszno nieruchomości położonej w obrębie Eustachów.
- IX/79/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie
na rzecz Gminy Łopuszno nieruchomości położonej w obrębie Grabownica.
- Nr IX/80/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie na rzecz Gminy Łopuszno nieruchomości położonej
w obrębie Jasień.
- Nr IX/81/2015 w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji
Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Rzeszowie
na rzecz Gminy Łopuszno nieruchomości położonej w obrębie Marianów.
- Nr IX/84/2015 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych.
- Nr IX/85/2015 w sprawie zmiany Statutu Gminy Łopuszno.
Większością głosów podjęto uchwały:
- Nr IX/77/2015 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Łopuszno oraz ich wydzierżawiania lub najmu na
okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Za podjęciem uchwały głosowało
14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
- Nr IX/82/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Łopuszno do gminnego zasobu nieruchomości. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
- Nr IX/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych,
1 wstrzymał się od głosu.
- Nr IX/86/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność
Wójta Gminy. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych,
2 wstrzymało się od głosu.
Interpelacje składał radny Jerzy Adamiec. W sprawach różnych głos zabrali radny Czesław Bujak, Sławomir Kramarczuk,
p. Franciszka Piotrowska. p. Krzysztof Soboń.
29 października 2015 roku odbyła się X/2015 Sesja
Rady Gminy w Łopusznie.
W sesji uczestniczyło 14 radnych. Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności radnych prawomocności obrad sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Zdzisława Zimna
odczytała porządek obrad sesji i poprosiła o jego przyjęcie.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad sesji do realizacji,
po czym jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad sesji rad-

ną Bożenę Sochacką. Również jednogłośnie przyjęli protokół
z poprzedniego posiedzenia.
Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz złożyła informacje z działalności między sesjami. Poinformowała, iż okres pomiędzy sesjami był krótki, ale pracowity. W tym czasie Pani
Wójt m.in.:
- zaproszona była przez „Fundację z uśmiechem” na „Święto
pieczonego ziemniaka”,
- 2 października uczestniczyła w spotkaniu dotyczącym projektu przebudowy drogi w Gnieździskach,
- uczestniczyła w otwarciu wyremontowanej drogi w Lasocinie,
- brała udział w konsultacjach z mieszkańcami w sprawie
przebudowy drogi nr 728 oraz konsultacjach w sprawie zagospodarowania pomieszczeń w szkole w Sarbicach,
- podpisała umowę z kancelarią prawną na obsługę prawną
urzędu,
- zorganizowała uroczystość dla 15 par obchodzących
„Złote Gody”,
- 11 października uczestniczyła w spotkaniu ze stowarzyszeniami z terenu Gminy Łopuszno,
- uczestniczyła w ślubowaniu uczniów w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, Zespole Szkół im
Jana Pawła II w Łopusznie, Zespole Szkół w Gnieździskach,
w szkole w Grabownicy i Dobrzeszowie. Uczniowie klas
pierwszych szkół podstawowych otrzymali zestawy przyborów szkolnych, uczniowie klas pierwszych gimnazjum otrzymali zestaw długopisów. Pani Wójt poinformowała, iż pozyskano bardzo dużo uczniów. Uczniowie wracający do szkół
na terenie naszej gminy otrzymują tablety zakupione z funduszu Ireny Marcisz.
- brała udział w spotkaniu nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
Narodowej, podczas którego zostały wręczone nagrody dla
nauczycieli,
- 14 października przeprowadziła spotkanie z palaczami c.o.
z jednostek podległych gminie,
- 15 października prowadziła rozmowy z nadleśniczym
w sprawie uzgodnień zamiany dróg,
- była obecna na podsumowaniu Projektu „Rozwijamy pasję
uczniów” realizowanego w szkole w Dobrzeszowie,
- odbyło się oficjalne otwarcie „Żłobka Gminnego”,
- dokonano odbioru ogrodzenia przy szkole w Gnieździskach.
Ponadto Pani Wójt poinformowała, iż w okresie między sesjami pracowano nad wytypowaniem do remontu dróg gminnych z programu „Schetynówek”, jednak po przeanalizowaniu kosztów zapadła decyzja o realizowaniu inwestycji przy
współfinansowaniu z innych źródeł. W 2016 roku planowane
są dwie drogi powiatowe do remontu Józefina – Olszówka oraz odcinek w Dobrzeszowie około 300 m. Prowadzone są przygotowania do sprzedaży działki po żwirowni w Grabownicy, działka po żwirowni w Łopusznie dana jest pod wykaz nieruchomości. Na komisjach będzie decyzja, czy dzielimy
na działki czy sprzedajemy w całości. Pani Irena Marcisz nadmieniła, iż kolejną inwestycją, do której gmina musi się przygotować to kwestia odwodnienia w Snochowicach. Po przebudowie drogi wojewódzkiej mieszkańcy nie są zadowoleni
ze sposobu odprowadzenia wody. Po opadach woda zalewa
posesje. Pani Bożena Sochacka interweniowała w tej sprawie.
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z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
Zbierane są podpisy mieszkańców pod petycją do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w sprawie odwodnienia.
Na zakończenie Pani Wójt poinformowała, iż nowy samochód strażacki jest już na wyposażeniu straży OSP w Łopusznie. Podziękowała za starania w tej sprawie radnym Rady Gminy w Łopusznie, gdyż uchwalając budżet zabezpieczyli na
ten cel 300 tys. zł. Kolejne 300 tys. zł udało się pozyskać dzięki staraniom wiceminister Obrony Narodowej p. Beaty Oczkowicz, w tym 150 tys. zł od Komendanta Głównego Straży Pożarnej, 150 tys. zł z Zarządu Głównego Ochotniczych Straży
Pożarnych. Pani Wójt konsultowała kwestię, co zrobić z samochodem strażackim z Łopuszna, co prawda ulega ciągłym
awariom, ale jest na chodzie. Samochód starają się pozyskać
strażacy z Dobrzeszowa i z Lasocina. Żeby uczciwie i sprawiedliwie potraktować te straże zaproponowała, aby zaprezentowali się, poinformowali, ilu mają członków, jak działają, czy
starają się pozyskiwać środki finansowe na działanie straży.
Pani Wójt podała informację, iż od 1 stycznia 2016 r. w naszej gminie będzie można nieodpłatnie skorzystać z porady prawników.
W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni głosowali nad uchwałami:
- Nr X/87/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2015-2022. Uchwała została
podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”).
- Nr X/88/2015 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
w 2015 roku. Uchwała została podjęta jednogłośnie (13 głosów „za”).
W sprawach różnych Przewodnicząca Rady Gminy Pani
Zdzisława Zimna odczytała pismo Wojewody Świętokrzyskie-

go znak: PNK.III.160.23.2015 z dnia 26.10.2015 roku w sprawie
rozpatrzenia pism Franciszki Piotrowskiej dotyczących zbadania, czy Wójt Gminy Łopuszno łącząc funkcję Wójta Gminy
z funkcją Prezesa Stowarzyszenia „Geniusz” z siedzibą w Eustachowie Małym narusza przepisy ustawy o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne. Wojewoda podzielił stanowisko Rady w tej
sprawie, stwierdzono, że nie zachodzi kolizja w jednoczesnym
pełnieniu funkcji Wójta Gminy Łopuszno i prezesa Stowarzyszenia. Ponadto Wojewoda w piśmie poinformowała, iż w pozostałych sygnalizowanych przez Panią Franciszkę Piotrowską
kwestiach zgodnie z właściwością rzeczową stanowisko zajęła Rada Gminy, podejmując uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy, która została zbadana
przez organ nadzoru. Podjęcie uchwały kończy jednoinstancyjne postępowanie administracyjne.
Następnie Wójt Gminy Pani Irena Marcisz przypomniała, iż
odbyły się rozgrywki o Puchar Wójta. Zwyciężyła drużyna
z Fanisławiczek. Dla całej drużyny zostały zamówione koszulki z numerami piłkarzy i napisem „Fanisławiczki”, które Pani Wójt przekazała na ręce przedstawiciela drużyny Sebastiana Domagały. Pan Sebastian Domagała odebrał koszulki,
zapewnił, iż chętnie będą z nich korzystali. Koszulki bardzo się
przydadzą drużynie.
Dyrektor Zespołu Szkół w Gnieździskach p. Małgorzata Trela podziękowała za pomoc Rady oraz decyzje Pani Wójt w sprawie wykonania ogrodzenia wokół szkoły. Zwiększy to bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły. Szczególne podziękowania
złożyła dla radnego z Gnieździsk p. Krzysztofa Błachuckiego,
który osobiście nadzorował pracę nad ogrodzeniem.

Chluba gminy Łopuszno – inwestycja 2015 roku
Żłobek Gminny w Łopusznie to wyspecjalizowana jednostka budżetowa, która oferuje usługi w zakresie edukacji, opieki
i wychowania dzieci . Do Żłobka Gminnego uczęszczają dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia, które podzielone zostały na
3 grupy wiekowe. (I grupa od 20 tyg. życia do 1, 5 roku, II grupa od 1,5 do 2 roku życia, III grupa od 2 do 3 roku życia) Działalność jednostki budżetowej została oparta na uchwale Rady
Gminy w Łopusznie nr VIII/67/2015 z dnia 21 sierpnia 2015r. Organem założycielskim Żłobka Gminnego jest Wójt Gminy Łopuszno.
Nad całością pracy Żłobka czuwa Pani Dyrektor Ewelina
Bernat, zapewniając bezpieczeństwo oraz odpowiedni poziom w zakresie działań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.
W Żłobku została zatrudniona wykwalifikowana kadra dydaktyczna w liczbie 10 osób z zapleczem odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego tak, aby dzieci znalazły
szansę na pełny rozwój. W placówce panuje klimat wesołej zabawy, ciepła, troski i życzliwości. Jesteśmy świadomi, że każde dziecko jest niepowtarzalne, rozwija się własnym tempem,
a to pozwala nam na zapewnienie takich warunków jakie potrzebują. Naszym celem jest stworzenie takiego otoczenia,
które pobudzi dzieci do zdobywania doświadczenia i umiejętności potrzebnych później w szkole, a w konsekwencji w dorosłym życiu.
6
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Zapewniamy bogaty pakiet m.in. zajęcia plastyczne ( malowanie, rysowanie, wyklejanie), gry i zabawy ruchowe (ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej, ćwiczenia z elementami rzutu, ćwiczenia na matach), rozwijanie mowy i myślenia
(zabawy wspomagające mowę dzieci, wyliczanki, rymowanki,
naśladowanie odgłosów, zabawy z językiem angielskim, śpiewanie, taniec).
Do dyspozycji dzieci są duże sale podzielone na części do
zabawy i edukacji wraz przyległymi łazienkami i toaletami.
Dla tych najmniejszych są sale do leżakowania. Ciepła i paste-

z życia gminy
lowa kolorystyka wnętrz została dobrana , aby zapewnić dobre samopoczucie naszym maluchom.
Zabawki i mebelki są certyfikowane, kolorowe i na pewno
każdy maluch znajdzie coś dla siebie.
Obiekt został wyposażony w system monitoringu, a dodatkowo obraz z kamer rejestrowany jest na dysku.
Ważnym dla nas aspektem jest zdrowe żywienie, posiłki
przygotowywane są przez wyspecjalizowaną firmę cateringową i tworzone w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.

W dniu 1 grudnia przyjęliśmy pierwszych gości, dla których
została stworzona placówka. Jest to wielkie zapewne wyzwanie, a jednocześnie zaciekawienie nie tylko tych najmłodszych, ale również rodziców. Obserwując rodziców, często widziało się kręcącą łezkę w oku. Ale rodzice mogą być pewni, że
z upływem czasu będzie następował postęp w rozwoju dziecka dzięki pracy całej kadry Żłobka wraz z rodzicami.
Nadmieniamy, iż nabór odbywać się będzie przez cały rok,
oczywiście w miarę wolnych miejsc.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
KOMUNALNYCH GMINA ŁOPUSZNO 2016 ROK
Papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opak. wielomateriałowe odpady biodegradowalne – 1 x / m-c
Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością 1 x / m-c dla zabudowy jednorodzinnej
2 PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA:
Gnieździska, Eustachów Duży, Fanisławice, Fanisławiczki, Marianów
Duży, Marianów Mały, Michala Góra, Orczów, Ruda Zajączkowska

11.I, 08.II, 14.III, 11.IV, 09.V, 13.VI, 11.VII, 08.VIII, 12.IX, 10.X, 14.XI, 12.XII

2 CZWARTEK MIESIĄCA
Antonielów, Barycz, Ewelinów, Huta Jabłonowa, Jasień , Jedle,
Krężołek, Lasocin, Łopuszno ul. Imielnia, Naramów, Nowa Skałka,
Przegrody, Rudniki, Skałka Polska,

14.I, 11.II, 10.III, 14.IV, 12.V, 09.VI, 14.VII, 11.VIII, 08.IX, 13.X, 10.XI, 08.XII

3 ŚRODA MIESIĄCA
Czałczyn, Grabownica, Józefina, Olszówka, Sarbice Drugie,
Sarbice Pierwsze, Wielebnów, Zasłońce

20.I, 17.II, 16.III, 20.IV, 18.V, 15.VI, 20.VII, 17.VIII, 21.IX, 19.X, 16.XI, 21.XII

3 PIĄTEK MIESIĄCA
Czartoszowy, Dobrzeszów, Nowek, Piotrowiec, Podewsie,
Snochowice,

15.I, 19.II, 18.III, 15.IV, 20.V, 17.VI, 15.VII, 19.VIII, 16.IX, 21.X, 18.XI, 16.XII

4 PIĄTEK MIESIĄCA:
Eustachów Mały, Łopuszno

22.I, 26.II, 25.III, 22.IV, 27.V, 24.VI, 22.VII, 26.VIII, 23.IX, 28.X, 25.XI,
23.XII

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZ. 7:00 W DNIU ODBIORU
MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI: CZARTOSZOWY, EUSTACHÓW MAŁY, GRABOWNICA, JEDLE, MARIANÓW DUŻY, MARIANÓW
MAŁY, MICHALA GÓRA: P.U.K. „TAMAX” INFORMUJE, ŻE OD 2016 NASTEPUJE ZMIANA TERMINÓW ODBIORU NIECZYSTOŚCI

Śmieci, ach te śmieci c.d.
Prowadzisz firmę? Musisz mieć podpisaną indywidualną umowę na odbiór odpadów z prowadzonej działalności! W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.) „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowią-

zani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług
wykonywanych przez:
1) (…)
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w
art. 9b ust. 2
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za
te usługi.”
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z życia gminy
Przedsiębiorco, nie czekaj na kontrolę, wywiąż się z obowiązku.
Przypomina się również, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami pochodzącymi z działalności gospodarczej
(dotyczy to również prowadzonej działalności w domu).
Reasumując: to nie nowy obowiązek! To ukierunkowanie
naszych działań we właściwym kierunku, bo o cóż tak napraw-

dę rozgrywa się śmieciowa batalia? Chodzi o to byśmy wszyscy zaczęli myśleć nad swoim zachowaniem. By dotarło do
nas, że za pozostawiony na ulicy worek z odpadami zapłacimy
w efekcie drożej niż wtedy, gdy wrzucimy go do pojemnika na
odpady. Można pisać na ten temat elaboraty, których już nie
chce nam się czytać, lub drukować kolorowe plakaty. Ale można też streścić cały problem w kilku prostych „żołnierskich
słowach”: Postępuj ze śmieciami właściwie!
Iwona Janik

Bezpłatny odbiór azbestu
Masz na swojej posesji zdeponowany eternit lub myślisz
nad wymianą pokrycia dachowego z eternitu ze swojej nieruchomości położonej na terenie Gminy Łopuszno? Nie przetrzymuj go na swojej posesji, ale zgłoś ten fakt do Urzędu
Gminy w Łopusznie pok. Nr 1. Zadanie to jest dofinansowane
w wysokości 100 % kosztów demontażu, zbierania, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachowe, elewacyjne i inne elementy budowlane. Czyli wystarczy zgłosić się do UG Łopuszno i za darmo we
właściwy sposób zagospodarować w/w odpady.
Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób
fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, którzy na dzień złożenia wnio-

sku oraz w dniu jego realizacji są właścicielami nieruchomości
objętej wnioskiem, z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest
wykorzystywana na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ważne: Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych
z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, a także
nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej.
Koszty te pokrywa w całości wnioskodawca.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia, do wyczerpania środków.
Ze względu na zachowanie wymaganych terminów, osoby
zdecydowane w 2016r. na demontaż wyrobów zawierających
azbest z budynku, powinny niezwłocznie dokonać ZGŁOSZENIA tego faktu w Urzędzie Gminy w Łopusznie.

Sołectwa mają głos

Wzorowa postawa mieszkańców Antonielowa

Antonielów to wieś obszarowo bardo duża. W okresie międzywojennym i powojennym według mieszkańców podzielona była na trzy części zwane ,, koloniami’’. Nazewnictwo takie
istniało do czasu doprowadzenia elektryczności. Od tego momentu firma dostarczająca prąd umownie przyjęła podział na:
Antonielów Środkowy, Południowy i Północny, który istnieje
do dziś. Charakterystycznym elementem wsi są przydrożne figurki (w każdej części jedna). Z inicjatywy sołtysa postanowiono wyremontować każdą z nich. Pierwszą istniejącą figurkę w postaci metalowego krzyża cmentarnego ogrodzonego drewnianym płotkiem znajdującą się w części środkowej Antonielowa zdemontowano. W jej miejscu wymurowano
z czerwonego kamienia piaskowego bryłę o wymiarach 2m x
2m i wysokości 2,5m przypominającą muszlę z wnęką jaskiniową, w której umieszczono figurkę Matki Boskiej Niepokalanej
w kolorze piaskowym. Kopuła zwieńczona jest metalowym
chromowanym krzyżem dającym srebrny blask. Wejście wyłożone jest kostką brukową w kolorze szaro-czerwonym. Teren
obok figurki obsadzono krzewami ozdobnymi. Wnętrze groty oświetlone jest światłem solarnym w kolorze białym zasilanym własną baterią. Wszystkie prace wykonane były społecznie przez mieszkańców części środkowej Antonielowa. Autorski projekt sołtysa wykonał Pan Mirosław Stolarczyk z pomocą Tadeusza Barańskiego. Środki finansowe w postaci żywej
gotówki złożyli: J.J. Guzik, J.G. Guzik, G.Z. Bąk, S. Hajduk, E.P.
Malaga, B.M. Stolarczyk, K. Bit. Kamień na figurkę podarowała
8
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M. Guzik, natomiast oświetlenie sponsorowali Tomek i Bartek
Bąk. Inwestycja kosztowała ok. 4000zł. Wykonana tylko i wyłącznie ze środków i materiałów podarowanych przez mieszkańców Antonielowa Środkowego. W pracach pomocniczych
szczególnie zasłużyły się Panie, za co serdecznie dziękujemy.
Także pomoc Pani Wójt w postaci kostki brukowej, krawężników oraz oddelegowanie pracownika do czyszczenia przydrożnego rowu biegnącego obok kapliczki bardzo się przydała. Zakład Gospodarki Komunalnej również
pomagał (koparka, kruszywo, itp.). Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pięknej budowli serdecznie dziękujemy. Figurka absorbuje odwiedzających naszą wieś i poprawia
jej wizerunek. Kolej na następną.
Zbigniew Bąk, Edyta Malaga

z życia gminy

Świetlica w Czałczynie pięknieje

Dzięki przychylności władz Gminy w naszym sołectwie
Czałczyn rozpoczęły się prace remontowe świetlicy wiejskiej, których łączna wartość wyniosła 43988,00 zł.
Wymieniona została stolarka okienna 8 szt. oraz drzwi wejściowe. Na głównej stronie budynku wykonana została elewacja. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 12500,00 zł.
Pozostała część sumy została przeznaczona na wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz c.o. Został zakupio-

ny piec, grzejniki, a także materiał na ścianki działowe do łazienki. Ogólna wartość to 31488,00 zł. Na przełomie października i listopada został oddany do użytku wyremontowany
przepust drogowy, na drodze gminnej Czałczyn-Krężołek, za co mieszkańcy wymienionych wsi serdecznie dziękują.
Mariusz Woś

Dobre wieści z Krężołka

Mieszkańcy wsi wraz z sołtysem P. Marianem Płytą już od
wielu lat interweniowali w sprawie poprawy nawierzchni odcinka drogi łączącego Krężołek z Czałczynem. Dzięki obecnej
P. Wójt Irenie Marcisz jest szansa na realizację tego przedsięwzięcia. W minionym miesiącu został wykonany już I etap
z zaplanowanych prac tj. zrobiony został remont przepustu
przy drodze gminnej Krężołek- Czałczyn. Na całym odcinku
został również nawieziony żwir.
Oprócz tego jest jeszcze jedna dobra wiadomość, chory
Kubuś z naszej miejscowości ma wreszcie swój wymarzony pokoik, ponieważ rodzice już od kilku tygodni zamieszkali
w nowym domu. Było to możliwe dzięki pomocy finansowej
min. mieszkańców gminy Łopuszno.
D.B.

Lasocin – dobry przykład aktywności lokalnej

W dniu 22.11 odbyło się Zebranie STOWARZYSZENIA
WSPIERANIA INICJATYW LOKALNYCH „SKAŁA”.
Pośród wielu różnych informacji dotyczących bieżących
działań, Prezes Stowarzyszenia Mariusz Brelski poinformował,
że Stowarzyszenie posiada już własną stronę www: www.lasocin.org.
Została ona przygotowana przez absolwenta ZSP nr 5 w Łopusznie Dominika Banaka, który jest w Stowarzyszeniu członkiem Komisji Rewizyjnej.
Na spotkaniu członkowie podjęli decyzję o realizacji dwóch
inicjatyw: „TWÓRCZE WEEKENDY DLA UMYSŁU I CIAŁA” oraz
„BANK CZASU”.
Celem projektu „TWÓRCZE WEEKENDY DLA UMYSŁU
I CIAŁA” jest: wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do
młodzieży i mieszkańców, integracja mieszkańców ze środowiskiem artystycznym oraz naukowym, otwarcie się na ludzi
kreatywnych i twórczych posiadających pasje i hobby oraz
stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców – angażowanie
społeczności lokalnej do wspólnych działań.
Inicjatywa będzie realizowana poprzez:
- Warsztaty – rozwój osobowości, motywacji, kreatywności oraz stricte artystyczne(decoupage, choreoterapia, plastyczne.
- Szkolenia.
- Wystawy (obrazów, fotografii, rękodzieła lokalnych twórców).
- Klub dyskusyjny – tematyka edukacyjna, podnosząca wartości związane z tradycją, kulturą, sztuką, poprawa umiejętno-

ści komunikacji, a także szkolnych, poprawa rozumienia i akceptowania różnych opinii.
- Wykłady osób, które chcą podzielić się swoją wiedzą, wypromować swoją książkę, album, muzykę, itp.
- Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Twórcy warsztatów, wykładów, ćwiczeń otrzymają od Stowarzyszenia pisemne podziękowania za wkład i czas wniesiony w rozwój społeczności lokalnej.
Na chwilę obecną odbyły się już 2 spotkania.
Pierwsze z nich odbyło się 29 listopada w ciepłych, przyjemnych wnętrzach lasocińskiej świetlicy. Słuchacze delektując się kawą oraz pysznym ciastem chłonęli z uwagą wystąpienia zaproszonych gości. W tajniki wywierania wpływu
na ludzi oraz sposoby radzenia sobie z manipulacją w handlu i życiu codziennym wprowadzał Trener Biznesu, a zarazem członek Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych
„SKAŁA” w Lasocinie Mariusz Brelski. Drugim prelegentem był
Zastępca Świętokrzyskiego Inspektora Inspekcji Handlowej
w Kielcach, a zarazem Radny Rady Powiatu Kieleckiego Mirosław Gębski, który wygłosił wykład pt. „System Ochrony Konsumenta w Polsce”. Podczas obu wystąpień wywiązała się ciekawa dyskusja a prowadzący z przyjemnością i zaangażowaniem odpowiadali na pytania z sali. Na zakończenie Pan Mirosław Gębski otrzymał Dyplom szczególnego uznania za zaangażowanie w działalność na rzecz społeczności lokalnej Gminy Łopuszno.
Drugie spotkanie odbyło się 13 grudnia w gościnnych jak
zawsze murach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie. W programie były miedzy innymi:
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1. Warsztaty pt. „Życie bez bólu-fizjoterapia bez tajemnic”.
Prowadzenie: mgr fizjoterapii Kamil Dudek.
2. Wykład pt. «Rozsądek w aptece, czyli jak kupować, by nie
zwariować”. Prowadzenie: mgr farmacji Agnieszka Dudek
Mury Pałacu dawno nie gościły takich tłumów zainteresowanych problematyką zdrowia kręgosłupa, masaży, produkcji
ziół i preparatów zdrowotnych oraz wykonywania domowym
sposobem kosmetyków.
Na kolejne miesiące 2016 roku zaplanowano spotkania
z prawnikami w ramach bezpłatnych porad prawnych, pracownikami ARiMR, bezpłatne usługi księgowe oraz inne, które
będą odpowiadały aktualnym potrzebom mieszkańców.
Drugi z projektów Bank Czasu będzie realizowany od nowego 2016 roku.
Usługi, jakie oferuje Bank Czasu zależą od jego członków.
Oni sami deklarują, w jakich obszarach mogą świadczyć pomoc. Nauka języków, gry na instrumentach, pieczenie ciast,

porady prawne, naprawa sprzętu, pomoc informatyka, robienie zakupów – to tylko część usług, jakie mogą być wymieniane w bankach czasu.
Bank czasu jest inicjatywą, która zrzesza ludzi pragnących
dzielić się swoim czasem, umiejętnościami, przysługami. Każda pomoc jest odnotowywana: osoba, która przepracowała
na rzecz innych, na przykład 5 godzin, może tyle samo odebrać w formie usługi, jakiej w danym momencie potrzebuje.
Co ważne, czas każdego jest wart tyle samo, podstawową jednostką wymiany jest godzina. Nieważne, czy jest to godzina
pracy radcy prawnego czy licealisty wyprowadzającego psy.
Banki czasu mają wiele praktycznych zalet. Zamiast wzywać drogiego fachowca, za naprawę pralki możemy zapłacić
opiekując się dzieckiem sąsiadki. Poza tym są doskonałą okazją do poznania ciekawych ludzi, zacieśniania więzi społecznych, a także zdobycia nowych doświadczeń.

Wspólne działania dla dobra mieszkańców

Sołectwo Ruda Zajączkowska włączyło się w cieszącą się
ogólną popularnością akcję dystrybucji darmowych jabłek
pochodzących od polskich sadowników. Z pomocą Stowarzyszenia GENIUSZ z Banku Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim pozyskano jabłka, które rozdysponowano wśród mieszkańców sołectwa. Pan A. Różycki oraz E. Piotrowski wykorzystując swój sprzęt z pomocą J. Szymkiewicza, Z. Chru-

ściaka, K. Bernata zajęli się rozładunkiem. Pan Z. Chruściak oraz K. Bernat dostarczyli jabłka do każdej z rodzin
w sołectwie Ruda Zajączkowska oraz Fanisławiczki.
W bieżącym czasie radny K. Bernat oraz pan J. Szymkiewicz zajęli się naprawą na drodze bitumicznej poprzez zalewanie pęknięć emulsją zakupioną przez Urząd Gminy w Łopusznie.

II Konferencja Senioralna w Łopusznie
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna” wraz z posłanką Renatą Janik zorganizowało 2 września 2015 r. w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym „Markiz” II Konferencję Senioralną.
Przybyli seniorzy mogli dowiedzieć się, co należy robić
w wieku dojrzałym, aby jak najdłużej zachować sprawność intelektualną, fizyczną, dobre kontakty z otoczeniem oraz zadowolenie z codziennego życia.
Uczestników powitała poseł Renata Janik oraz prezes Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna” Halina Sochacka, a Wójt Gminy Irena Marcisz podziękowała za zorganizowanie na naszym
terenie takiego wydarzenia.
Obecna na konferencji Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba
powiedziała, że powinniśmy robić wszystko, żeby stworzyć
dobry klimat do przyjemnego życia dla seniorów. Ważne
jest , żeby się polubić, dostrzegać w drugim człowieku coś dobrego i prawić sobie szczere komplementy, które ocieplają
wzajemne relacje międzyludzkie.
Prelegentami na spotkaniu byli: Aneta Litwin - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach,
Krzysztof Szczepanik z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Maria Piętka - druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, Iwona Wielgus ze Stowarzyszenia Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach, Marzena
Marczewska - dr hab. nauk humanistycznych.
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Wielkim zainteresowaniem cieszył się wykład zaprezentowany przez Marię Piętkę na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, która radziła: „Nie bójmy się podchodzić do
osób leżących na chodniku, bo możemy uratować im życie.”
Podziękowania ze strony uczestników należały się poseł
Renacie Janik za przygotowane upominki w postaci odblasków ułatwiających poruszanie się po zmroku oraz koperty
życia. Koperta życia służy seniorowi po to, by w niej umieścił
informacje o swoich chorobach i przyjmowanych lekach, gdy
zajdzie potrzeba wezwania pogotowia.

Odskocznią od wykładów prelegentów był występ szkolnego zespołu muzycznego „Tacy a nie inni” z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości przyszła
pora na potańcówkę międzypokoleniową i jej gwiazdę DJ Wikę, najstarszą DJ-kę w Polsce. Na imprezę przybyli nie
tylko mieszkańcy Łopuszna, ale także Morawicy, Piekoszowa i
Miedzianej Góry.
Stowarzyszenie „Kobiety Łopuszna”

Patriotyzm naszym wspólnym obowiązkiem

Święto Niepodległości w Łopusznie

11 listopada to dla Polaków jedna z najważniejszych dat
w kalendarzu. Właśnie tego dnia obchodzone jest Narodowe
Święto Niepodległości.
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem
wieloletnim i stopniowym. 97 lat temu , 11 listopada 1918 roku
Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę
wojskową i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Tego samego dnia Niemcy podpisały zawieszenie broni
kończące I wojnę światową.
Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była obchodzona w całym kraju. Nie zabrakło przemówień , przemarszów ,kwiatów , wspomnień.
Również w naszej gminie w sposób uroczysty obchodziliśmy Narodowy Dzień Niepodległości.
Obchody uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny o godzinie 1200 w kościele parafialnym
w Łopusznie. Udział w niej wzięli przedstawiciele władz
gminy, instytucji oświatowych i kultury, reprezentanci
różnych organizacji ,kombatanci i mieszkańcy. Na okoliczność tej uroczystości przygotowano biało – czerwone kotyliony, które zostały przypięte gościom.
W uroczystej homilii ksiądz odwołał się do trudnego, ale
niezwykle chlubnego dla naszej Ojczyzny okresu walk polskich legionów, które były przyczynkiem do odzyskania przez

Polaków upragnionej wolności. Zacytował Piotra Skargę i jego
„Modlitwę za Ojczyznę”.
Po mszy świętej młodzież z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie wykonała montaż poetycko – muzyczny . Podniosłego charakteru świętu nadał występ Orkiestry OSP, która zagrała kilka utworów patriotycznych.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli w korowodzie
prowadzonym przez Orkiestrę Strażacką z Łopuszna pod tablicę pamiątkową na budynku internatu. Tam złożono kwiaty i zapalono znicze.

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy
i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

ZAPRASZAJĄ DZIECI W WIEKU 6-12 LAT
NA ZAJĘCIA W CZASIE FERII 2016

ZAPRASZAJĄ NA BAL KARNAWAŁOWY
DLA DZIECI

Zajęcia odbywać się będą w godz. 9.00 – 14.00 w okresie :
- 18.01.2016 – 22.01.2016 r.
-25.01.2016 – 29.01.2016 r.
Planowane zajęcia to: muzyczne, wokalne, taneczne, kulinarne, sportowe, edukacyjne, plastyczno-manualne. Ponadto
gry i zabawy, pogadanki, projekcje filmów i bajek, konkursy
oraz wiele innych atrakcji.
Kontakt i zapisy: 508106435, 734419978
(liczba miejsc ograniczona)

6 luty 2016 r.
Start godz.: 10.00
Koniec godz.: 14.00
W programie: zabawa przy muzyce mechanicznej, konkursy
(m.in. na najciekawsze przebranie), wybór miss i mistera balu,
malowanie twarzy (płatne 5 zł), zabawy z wodzirejem, słodki
poczęstunek, niespodzianka.
Wstęp: 10,00 zł
Kontakt i zapisy: 508106435, 734419978
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Profesjonalne przedstawienie dla dzieci „Zimowy Czas”
W dniu 30 listopada w związku z nadchodzącym okresem
mikołajkowym do Gminnej Biblioteki Publicznej zostały zaproszone dzieci klas II Szkoły Podstawowej w Łopusznie na
przedstawienie pt.”Zimowy Czas” w wykonaniu aktorów
z Agencji Artystycznej Patigo. Zimowa scenografia, bajkowe kostiumy wciągnęły małych widzów w akcję przedstawienia i stworzyły radosny nastrój. Artyści przedstawili teatrzyk o św. Mikołaju, odczytali głośno kilka listów, które
dzieci napisały do Mikołaja, a następnie wskazali maluchom
kilka niechlubnych cech, z jakimi często mamy do czynienia:
skarżenie, przechwalanie się i postawa egoistyczna.
Na koniec dzieci obiecały być grzecznymi, aktorów nagrodziły gromkimi brawami.
Naszym najmłodszym czytelnikom oraz wszystkim dzieciom życzymy wiele wspaniałych prezentów.

Świetlice na medal
Andrzejki to wieczór wróżb i zabawy, kiedy każda panna
i kawaler mogą sprawdzić kiedy stan swój zmienią i kto zostanie w przyszłości ich drugą połówką. Tak też było i w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. Opiekun Świetlicy 28.11.2015r.
zorganizował zabawę andrzejkową, na której bawiło się 20
osób. Każdy z przybyłych gości mógł miło spędzić czas w gronie znajomych przy dobrej muzyce i smacznym jedzeniu. Andrzejki w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach rozpoczęły się
o godzinie 20:00, a w trakcie zabawy można było wróżyć z
wosku. Zabawa trwała do rana i na pewno będzie to niezapomniany wieczór andrzejkowy.
Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach natomiast
zorganizował spotkanie andrzejkowe dla najmłodszych. Dzieci spotkały się 30.11.2015r. w Świetlicy Wiejskiej, gdzie czekał
na nich pyszny, słodki poczęstunek, wesoła muzyka, kolorowe baloniki i konkursy oraz wróżby zorganizowane
przez Opiekuna Świetlicy. Dzieci mogły sprawdzić swój spryt,
refleks i wiedzę w konkursach oraz powróżyć sobie lejąc wosk,
układając buty i przekłuwając serduszka z imionami.

Przy organizacji „Andrzejek dla Dzieci” pomogli radni Gminy Łopuszno: Krzysztof Błachucki i Jerzy Adamiec oraz sołtys wsi Gnieździska Michał Kowalski.

Dzieci uwielbiają Mikołaja
Święty Mikołaj odwiedził Gminę Łopuszno. 5 grudnia 2015r.
na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego odbyło się Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych
mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Spotkanie otworzyły Wójt Gminy Łopuszno - Irena Marcisz i kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury- Barbara Pawelczyk. Po powitaniu około 140 dzieci mogło spotkać się ze Świętym Mikołajem, który dla każdego dziecka miał paczkę oraz duży, kolorowy balonik. Dzieci przywitały Mikołaja pięknie wykonanymi piosenkami oraz melodiami wygranymi na instrumentach muzycznych. Zanim jednak przeszedł do nagradzania
grzecznych dzieci paczkami, zaprosił do siebie Panią Irenę
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Marcisz, która też otrzymała od Mikołaja prezent, a w zamian
za to pięknie wyrecytowała wiersz. Po otrzymaniu prezentów
dzieci mogły udać się na słodki poczęstunek przygotowany
przez pracowników GOSW, po którym czekała na nie zabawa
z udziałem Wójta Gminy Łopuszno i Świętego Mikołaja. Każde dziecko mogło również zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem
na pamiątkę. Dzieci oprócz pląsów mogły skorzystać z malowania twarzy i z pięknymi wzorami na twarzy bawić się na całego, a o bezpieczeństwo i dobrą zabawę zadbali pracownicy

Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Rodzice natomiast
mieli możliwość zakupu pięknych ozdób i stroików świątecznych przygotowanych przez Świetlicę Wiejską w Snochowicach.
Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym na Spotkanie
Mikołajkowe za wspólną zabawę, a spotkanie to zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek
Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.
Anna Adamiec

Jubileusz Profesora Edwarda Włodarczyka
31 stycznia 2015 r. jubileusz 80. urodzin obchodził były
komendant WAT, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż.
Edward Włodarczyk. Z tej okazji warto przypomnieć Jego
drogę życiową.
Urodził się 31 stycznia 1935 r. w Mieczynie na ziemi kieleckiej. Po ukończeniu liceum, w 1954 r. rozpoczął studia w Wojskowej Akademii Technicznej w Fakultecie Lotniczym. Studia
ukończył w 1959 r. Po rocznym stażu w 23. Przedstawicielstwie
Wojskowym w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Psie Pole
powrócił do Akademii. Należał do grupy młodych pracowników, którzy trafili pod skrzydła prof. Sylwestra Kaliskiego.
Z grupy tej wyszło wiele późniejszych sław naukowych. Trzeba było wielkich zdolności, uporu i pracowitości, aby sprostać
wysokim wymaganiom, jakie stawiał swoim pracownikom
prof. Sylwester Kaliski. Ale twarda szkoła, jaką przeszedł profesor Edward Włodarczyk, szybko zaowocowała ponadprzeciętnymi osiągnięciami w pracy naukowej. W ciągu pięciu lat
uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych, po kolejnych czterech – stopień naukowy doktora habilitowanego.
Tylko pięciu lat potrzebował, aby uzyskać tytuł profesora nadzwyczajnego i kolejnych pięciu dla uzyskania tytułu profesora
zwyczajnego. Bardzo niewielu przedstawicieli nauk technicznych zostaje profesorem zwyczajnym w wieku 44 lat.
Dorobek naukowy profesora Edwarda Włodarczyka koncentruje się wokół zagadnień dynamicznych oddziaływań
z obiektami technicznymi fal wywołanych wybuchem lub
uderzeniem. Zagadnienia te są jednymi z najtrudniejszych
do teoretycznego opisu i doświadczalnego badania problemów mechaniki. Profesor Edward Włodarczyk jest najwybitniejszym przedstawicielem polskich mechaników specjalizujących się w tych zagadnieniach. O Jego pozycji może świadczyć m.in. fakt, że w 1979 r. powierzono Mu kierowanie zespołem ekspertów do zbadania przyczyn głośnego wybuchu
w Rotundzie PKO w Warszawie.
Owoce działalności naukowej Profesora to: 6 monografii
(w tym jedna w języku angielskim), 2 rozprawy, 3 podręczniki
akademickie, ponad 400 artykułów, 26 patentów (w tym 3 zagraniczne), 55 opracowań zastrzeżonych i 7 ekspertyz. Godnym podkreślenia jest fakt licznych publikacji w czasopismach
zagranicznych (Shock Waves; J.de Physique; Journal od Materials Technology) i czasopismach krajowych o zasięgu międzynarodowym (Archive of Applied Mechanics; Proceedings of
Vibration Problems; Journal of Technical Physics; Enginering
Transactions; Journal of Theoretical and Applied Mechanics;
Archivum Combustionis). Publikacje prof. Edwarda Włodar-

czyka dotyczą wielu szczegółowych problemów. Stanowią istotny wkład w postęp wiedzy w dziedzinie,
którą Profesor się zajmuje.
Większość prac naukowych Profesora Edwarda
Włodarczyka to prace o charakterze teoretycznym. Jednakże zawsze miały one ścisły związek z praktyką. Tak
było z pracami dotyczącymi
modelowania działania fali
podmuchowej na obiekty
fortyfikacyjne. Opracowane na ich podstawie podręczniki „Działanie fali podmuchu atomowego na konstrukcje
podziemne” i „Poradnik projektanta schronów wykopowych”
są jedynymi pozycjami w języku polskim, wspomagającymi
projektowanie obiektów fortyfikacyjnych. Wyniki prac z zakresu balistyki końcowej znalazły zastosowanie przy projektowaniu nowych wzorów amunicji strzeleckiej. Teoretyczne
analizy procesów inicjowania detonacji w niejednorodnych
materiałach wybuchowych zaowocowały opracowaniem nowych typów zawiesinowych i emulsyjnych materiałów wybuchowych. Wyniki modelowania zjawisk kumulacji energii wybuchu posłużyły do projektowania układów wybuchowych
do dynamicznej syntezy proszków diamentu i borazonu oraz
układów do wytwarzania kompozytów metaliczno-ceramicznych. Symulacje obciążeń wywołanych spalaniem ładunku
prochowego w komorze generatora obciążeń dynamicznych
posłużyły do zaprojektowania i wykonania przez Centrum
Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach unikalnych w
skali światowej stanowisk do badania siłowników i zmechanizowanych obudów górniczych do pracy w pokładach tąpiących. Modelowanie zjawisk wybuchu mieszanin metanowo-powietrznych w wyrobiskach górniczych stało się podstawą do zaprojektowania nowego typu tam przeciwwybuchowych, wdrożonych w polskim górnictwie podziemnym.
Zespoły badawcze, którymi prof. Edward Włodarczyk kierował lub których był członkiem, uzyskiwały prestiżowe wyróżnienia, w tym m.in. Nagrody: Ministra Obrony Narodowej
(1965,1971); Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1983,1984); Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych (1984); Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1990).
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Profesor jest również laureatem prestiżowych nagród indywidualnych, w tym: im. Hubera Wydziału IV Polskiej Akademii
Nauk (1972), Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej (1980), Naczelnej Organizacji Technicznej (1980).
Niezwykłą cechą Profesora Edwarda Włodarczyka jest
umiejętność przekazywania swojego wielkiego zapału do
pracy naukowej młodym pracownikom. Dzięki temu wielu
z wypromowanych przez Niego doktorów (33) osiągnęło kolejne stopnie rozwoju naukowego – doktora habilitowanego i profesora. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Profesor
Włodarczyk stworzył szkołę naukową, wiodącą w kraju w zakresie mechaniki wybuchu. Jego dorobek w zakresie promowania kadr naukowych to także recenzje 48 rozpraw doktorskich, 15 prac habilitacyjnych i 9 wniosków o nadanie tytułu
profesora.
Imponujący jest również dorobek organizacyjny prof.
Edwarda Włodarczyka. Już w wieku 33 lat został dziekanem
Wydziału Chemii i Fizyki Technicznej WAT (wcześniej przez
dwa lata był prodziekanem ds. naukowych), a funkcję tę sprawował przez pięć lat (1968-1974). Następnie przez dziewięć
lat był prorektorem WAT ds. naukowych (1975- 1994). Jednak
największym wyzwaniem organizacyjnym było sprawowanie
przez jedenaście lat (1984-1995) funkcji komendanta (rektora)
Wojskowej Akademii Technicznej. Było to w warunkach transformacji ustrojowej niełatwe zadanie, z którego jednak wywiązał się znakomicie, przekazując kolejnemu rektorowi naszą Alma Mater w dobrej kondycji.
Aktywność organizacyjna prof. Edwarda Włodarczyka nie
ograniczała się do sprawowania funkcji w Akademii. Aktywną
rolę odegrał i nadal odgrywa w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych: Journal of Technical Physics i Biuletyn WAT.
Był członkiem licznych rad naukowych, w tym: Instytutu Pod-

stawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk; Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy; Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia oraz członkiem Rady
Głównej Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki; Komitetu
Mechaniki Polskiej Akademii Nauk; Komitetu ds. Nauki i Postępu Technicznego.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że prof. Edward Włodarczyk, mimo swojego wieku, jest nadal aktywnym naukowcem
i nauczycielem akademickim. Przez ostatnie pięć lat opublikował 17 artykułów, w tym 4 z tzw. listy filadelfijskiej. Za monografię „Wstęp do mechaniki wybuchu” w 2012 r. został uhonorowany Nagrodą Rektorską. Obecnie pracuje nad monografią
poświęconą ładunkom kumulacyjnym. Nadal blisko współpracuje z młodymi pracownikami naukowymi. Wypromował
w ostatnim czasie jednego doktora i opiekuje się kolejnym
doktorantem.
Z okazji jubileuszu 80-lecia, w imieniu społeczności Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT, życzymy Panu Generałowi Profesorowi jeszcze wielu lat naukowej aktywności i dobrego zdrowia.
Radosław Trębiński
Źródło: „GŁOS AKADEMICKI PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW”, którego wydawcą jest Wojskowa Akademia Techniczna.
Profesor Edward Włodarczyk związany jest mocno z naszą gminą. To tu uczęszczał do szkoły średniej i w roku 1954
zdał maturę. W dalszym ciągu ma tu wielu przyjaciół i znajomych, którzy interesują się jego losem. Życzymy mu zdrowia, wielu sukcesów i dalszej owocnej pracy naukowej.

XII Jasełka Dobrzeszowskie
15 grudnia Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie po raz
dwunasty otwarła swoje podwoje przed zaproszonymi na Jasełka Dobrzeszowskie gośćmi. Placówka od kilku lat z niepodlegającym wszelkim wątpliwościom powodzeniem wpisuje w kalendarz życia lokalnej społeczności tę piękną uroczystość. Pielęgnuje w ten sposób wielowiekową, ale wciąż żywą
i ujmującą ludzkie serca tradycję. Starannie przygotowane
przez całą społeczność szkolną z roku na rok osiągają coraz
wyższy poziom, przyciągają coraz więcej widzów oraz budzą
zainteresowanie lokalnych mediów.
Podobnie jak w ubiegłym roku patronat nad Jasełkami Dobrzeszowskimi objął pan profesor Stefan Pastuszka – członek
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a patronat medialny sprawował oddział terenowy TVP Kielce i TV Świętokrzyska.
I to właśnie noszącego honorowy tytuł Przyjaciela Szkoły
pana profesora Stefana Pastuszkę dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie pani Alicja Kuropatwa miała przyjemność
powitać jako pierwszego. Poza szanownym gościem, zawsze
niezwykle życzliwym dla naszej szkoły, pani dyrektor powitała również członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
pana Piotra Żołądka, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pa-
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nią Małgorzatę Muzoł, starostę kieleckiego pana Michała Godowskiego, księdza dziekana Ireneusza Jakusika, radnego powiatu kieleckiego pana Krzysztofa Smolarczyka, wicedyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach pana Pawła Gratkę, wicedyrektora Muzeum Narodowego w Kielcach pana
Stanisława Chałupczaka, konsultanta ŚCDN panią Ewę Kwiecień, dyrektora SP w Brzechowie panią Annę Wojnowską-Burys, starszego kustosza Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach panią Annę Łojek, wójta gminy Mniów
pana Mariusza Adamczyka, radnego gminy Mniów pana Sławomira Szczerka, przewodniczącą Rady Gminy w Łopusznie panią Zdzisławę Zimną z radnymi gminy Łopuszno, wójta
gminy Łopuszno panią Irenę Marcisz, byłego wójta gminy Łopuszno pana Henryka Karlińskiego, przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z prezesem panem Stanisławem Komisarczykiem, radnego Świętokrzyskiej Izby Rolnej Gminy Łopuszno pana Wiesława Mazura, prezesa Gminnego Koła PSL w Łopusznie pana Czesława Kolasę, dyrektorów
szkół gminy Łopuszno, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Łopuszno, właściciela firmy Speed Line pana Jarosława Jaworskiego, sołtysów wsi, miejscowych przedsiębior-
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ców, przewodniczącą Rady Rodziców panią Kamilę Knap. Na
uroczystość przybyli licznie także mieszkańcy Dobrzeszowa,
Nowka i Podewsia. Rodzice przyprowadzili pociechy, które o
szkole słyszały najwyżej z opowieści starszego rodzeństwa,
licznie byli obecni także dziadkowie, którzy z dumą obserwowali popisy aktorskie swoich wnuków.
Sala gimnastyczna szybko szczelnie wypełniła się, tak że
tym, którzy przyszli tuż przed rozpoczęciem uroczystości, pozostały jedynie miejsca stojące. Jeśli mieli nadzieję na to, że
dzięki temu będą lepiej widzieć, to się srodze zawiedli. Kiedy
bowiem na scenę weszły przeurocze przedszkolaki, wszyscy
wstali, niektórzy weszli nawet na ławki, a w ostatnich rzędach
było widać jedynie liczne blaski fleszy fotograficznych. Naturalność zachowania oraz autentyczna radość, jaką małe aniołeczki czerpały ze swojego występu, zawojowały serca publiczności i były przerywane wielokrotnie gromkimi spontanicznymi brawami. Po nich wystąpili uczniowie Filii w Sarbicach, którym na gitarze akompaniował proboszcz parafii Sarbice ksiądz Jacek Celuch.
Występy te stanowiły preludium do właściwych jasełek
przygotowywanych przez panią Joannę Nygę-Miśtę. W scenariuszu tegorocznych jasełek znalazły się wariacje wokół
wszystkich elementów, które tak chwalone były w latach
ubiegłych. Wiele piosenek tematycznie związanych ze świętami Bożego Narodzenia, śpiewanych solo i chóralnie. Jedne
i drugie dzięki staranności i melodyjności wykonania wprowadziły przybyłych w nastrój prawdziwie bożonarodzeniowy.
Ciekawe układy choreograficzne były przygotowywane przez
panią Małgorzatę Soboń z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Istotną zmianą w porównaniu z ubiegłymi latami
była liczba odtwórców zwierzęcych ról. Prym w pozyskiwaniu
serc publiczności wiodły niewątpliwie owieczki. Zawsze z entuzjazmem i szczerym uśmiechem witane przez oglądających.
Nowością był także fakt, że wśród występujących znaleźli się
przedstawiciele rodziców. Budziły zachwyt scenografia jako
dzieło pani Danuty Michalskiej i kostiumy. To efekty ciężkiej
pracy nauczycieli, inwencji uczniów i ich rodziców.
Przybyli na uroczystość goście długo i entuzjastycznie
komplementowali młodych bohaterów poniedziałkowego
wieczoru. Pan profesor Stefan Pastuszka gratulował pani dyrektor, gronu pedagogicznemu, rodzicom utalentowanych
podopiecznych. „Była to wspaniała uczta duchowa, estetyczna, sugestywny artystyczny przekaz chrześcijańskiego systemu wartości” – napisał szanowny gość w szkolnej kronice.
Małgorzata Muzoł przyznała, że występy dzieci wprowadziły ją w świąteczny nastrój. Podzieliła się z zebranymi pięknymi słowami Matki Teresy z Kalkuty: „Zawsze, kiedy wyciągasz pomocną dłoń do drugiego człowieka – zawsze wtedy
jest Boże Narodzenie”. Podziękowała za wzorowe realizowanie wszystkich statutowych zadań szkoły, w tym szczególnie

funkcji wychowawczej przy współpracy z rodzicami i lokalnym środowiskiem. Złożyła życzenia noworoczne – spełnienia marzeń i oczekiwań, w myśl słów „Panie, ofiaruj każdemu
z nas to, czego mu w życiu brak”.
Słowa uznania dla pracy całej szkoły złożył na ręce pani dyrektor pan Piotr Żołądek. Były to kolejne jasełka, jakie oglądał
w naszej szkole, i zawsze jest to dla niego wyjątkowe przeżycie. Z uwagi na zbliżające się święta i Nowy Rok życzył wszystkim przede wszystkim mądrości. Zaakcentował w swojej wypowiedzi system prawdziwych wartości jako jedyny, na którym da się zbudować świat.
Pani Irena Marcisz przypomniała, że bardzo dobrze czuje
się wśród uczniów, ponieważ przez kilkadziesiąt lat jako nauczyciel i dyrektor szkół miała przyjemność przestawać z nimi.
Podkreśliła, że dzieci i młodzież to najlepsza z możliwych inwestycji. Nazwała uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie perełkami gminy Łopuszno ze względu na ich wszechstronne uzdolnienia. Wszystkim zebranym życzyła miłości –
na święta Bożego Narodzenia i w Nowym Roku.
Pan Michał Godowski podziękował wszystkim mającym
wpływ na jakość pracy w szkolnictwie za ich starania – zarówno pracownikom Kuratorium Oświaty, jak i jednostek samorządu terytorialnego. A wśród składanych przez niego życzeń
znalazły się i takie, by garściami czerpać satysfakcję i radość
z każdego dnia w Nowym Roku.
Z piękną ideą zwrócił się do zgromadzonych pan Henryk
Karliński. Poprosił mianowicie, by zadbać o to, żeby przeszłość
nie odeszła w niepamięć, ale żeby wszystkie jej perły zachować potomnym. Pani Kamila Knap zwróciła się do przybyłych
z życzeniami świątecznymi i noworocznymi.
Ksiądz Ireneusz Jakusik zaapelował do zebranych, by idee
braterstwa, do których tak wielu przedmówców się odwoływało, były propagowane nie tylko podczas świąt, zaś zwracając się do młodych aktorów powiedział, że w nagrodę za
piękną grę przywiózł im najpiękniejsze obrazki, jaki posiadał.
W podobnym tonie wypowiadał się ksiądz Celuch, życząc zebranym, by wartości kojarzone ze stajenką betlejemską – miłość, zdrowie, szczęście, pokój – towarzyszyły im w każdym
dniu 2016 r.
Dyrektor szkoły pani Alicja Kuropatwa podziękowała gorąco wszystkim nauczycielom i rodzicom za pomoc w organizowaniu XII Jasełek Dobrzeszowskich. Wszystkim zgromadzonym w imieniu własnym oraz pracowników szkoły złożyła
serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życząc pokoju,
zdrowia i szczęścia.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni odśpiewali kolędę
„Dzisiaj w Betlejem”, a odchodząc do swoich domów mogli
zabrać na pamiątkę piękne rękodzieła tematycznie związane
ze świętami Bożego Narodzenia.
Ewa Stępień
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NASZYM NAUCZYCIELOM I WYCHOWAWCOM…
13 października 2015 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła
II w Łopusznie zapanowała szczególnie podniosła atmosfera.
Związane to było z uroczystymi obchodami – najpierw
„szkolnego”, a potem „gminnego” Dnia Edukacji Narodowej.
Święto pracowników oświaty obchodzone jest w rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej
14 października 1773 roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W godzinach przedpołudniowych uczniowie, nauczyciele
oraz pracownicy administracji i obsługi naszej szkoły zebrali się na sali gimnastycznej, aby uczcić „święto oświaty”. Na
początek został wprowadzony sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli bukiet kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli tajnego nauczania. Następnie głos zabrał dyrektor
szkoły Pan Krzysztof Kumański, który złożył podziękowania i życzenia od siebie, a potem odczytał list z życzeniami,
jaki przesłała na jego ręce Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani
Małgorzata Muzoł. Dyrektor K. Kumański wręczył również
nagrody wyróżniającym się nauczycielom. Gratulacje oraz
podziękowanie za wkładany trud w wychowanie dzieci i młodzieży złożyli – wraz z symbolicznymi wiązankami kwiatów –
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Perz oraz zastępca Pan Mariusz Łuszczyński. Samorządy Uczniowskie
szkoły podstawowej i gimnazjum dołączyły się do życzeń, a
ich przedstawiciele wręczyli pracownikom naszej szkoły słodkie upominki.
W dalszej części zaprezentowany został program artystyczny opracowany przez Panią Katarzynę Włodarczyk. Szkolni artyści przedstawili humorystyczne scenki, w których ukazali „zmagania” nauczycieli z niesfornymi uczniakami; wzbudzili nimi salwy śmiechu i gromkie brawa na widowni. Całość
„okraszona” była świetną oprawą muzyczną przygotowaną
przez Pana Jarka Gołucha. Piękną scenografię w barwach
ciepłej jesieni wykonała Pani Iwona Rydz.
Uroczysty dzień jednak jeszcze się nie skończył.
O godzinie 17.00 rozpoczęły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Sala gimnastyczna naszej szkoły szybko zapełniła się zacnymi gośćmi. Przybyli do nas nauczyciele, pracownicy administracji oraz obsługi – czynni i emerytowani –
ze szkół gminy Łopuszno: ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie
wraz z filiami w Grabownicy i Lasocinie, ZS w Gnieździskach,
SP w Dobrzeszowie wraz z filią w Sarbicach. Gościnnie zawitali
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do nas nauczyciele wraz z dyrekcją ZSP nr 5 w Łopusznie. Swoja obecnością zaszczycili nas również: Wójt Gminy Łopuszno
Irena Marcisz, Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Waldemar Bartosz, Prezes Oddziału Międzygminnego ZNP Janina Furmanek,
Przewodnicząca Rady Rodziców ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie Anna Perz.
Po przywitaniu gości dyrektor Krzysztof Kumański poprosił wszystkich obecnych na sali o uczczenie minutą ciszy pracowników oświaty naszej gminy, którzy już „odeszli”. Prezes
Gminnego Koła ZNP Wanda Nowak i Pan Stanisław Piwowarczyk złożyli kwiaty pod tablicą poświęconą nauczycielom tajnego nauczania. W dalszej części uroczystości dyrektor ZS im.
Jana Pawła II w Łopusznie Krzysztof Kumański nakreślił kierunki pracy i rozwoju szkoły oraz złożył życzenia przybyłym nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi, emerytom.
Podziękował Wójtowi Gminy Łopuszno Irenie Marcisz za zainicjowanie uroczystego spotkania. Następnie Pani Wójt wręczyła nagrody dyrektorom szkół i wyróżniającym się nauczycielom. Złożyła życzenia wszelkiej pomyślności oraz sukcesów na
niwie zawodowej i prywatnej. Głos zabrali również - szef świętokrzyskiej „Solidarności” Waldemar Bartosz oraz szefowa oddziału ZNP Janina Furmanek.
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna: młodzież
ZSP nr 5 w Łopusznie zaprezentowała krótki montaż poetycko
– muzyczny oraz pokaz pasodoble. Nasza młodzież rozbawiła gości kabaretowym przedstawieniem. Szczególne zainteresowanie i wesołość wzbudziła prezentacja wyposażenia nauczyciela, które miało zagwarantować jego bezpieczeństwo
i efektywność pracy. Na koniec części artystycznej zaśpiewał
Zespół Międzypokoleniowy z Łopuszna, nawiązując do tradycji ludowych naszego regionu.
Goście zostali poczęstowani obiadem, a następnie zagrał
zespół muzyczny, zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Jedni skorzystali z zaproszenia, inni gromadzili się w grupach znajomych i wspominali „dawne czasy”. Nikt z pewnością się nie nudził. Na twarzach obecnych widać było radość i
wzruszenie. Młode pokolenie pracowników szkół mogło spotkać się ze starszymi koleżankami i kolegami, wymienić życzliwe uwagi, podzielić się wrażeniami czy doświadczeniami.
Na nowo - „żywe” stały się słowa:
„Nauczycielem jest się zawsze”.
Jeszcze bardziej aktualne jest twierdzenie:
„Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne – żadna nie byłaby tym, czym jest – bez obecności drugiej”.
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Witaj nam, Polsko!
12 listopada 2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas
pierwszych Gimnazjum połączona z obchodami Święta Niepodległości. Wydarzenie uświetnili zaproszeni goście: Wójt
Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz i Sekretarz Urzędu Gminy
Pani Małgorzata Barcicka.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Pan
Krzysztof Kumański powitał zaproszonych gości, wicedyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców.
Po złożeniu raportu przez przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Bartosza Nygę i odśpiewaniu Mazurka
Dąbrowskiego nastąpiło ślubowanie uczniów klas pierwszych. W podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość i przynosić
dumę rodzicom i nauczycielom.

Powiatowe Plastykalia i Muzykalia
20 listopada 2015 r. w Chmielnickim Centrum Kultury
odbył się finał konkursu plastyczno – fotograficznego „Plastykalia” oraz prezentacje muzyczne „Muzykalia” uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego. Już po raz szesnasty uzdolnieni uczniowie szkół powiatu kieleckiego mogli zaprezentować swoje talenty plastyczne
i muzyczne. Organizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Kielcach. Tegorocznym hasłem przewodnim konkursu
plastyczno-fotograficznego stały się barwy jesieni. Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac.
Uczniowie naszego Gimnazjum godnie reprezentują szkołę, corocznie zdobywając nagrody i wyróżnienia. W tym roku
III miejsce zajęła praca malarska Aleksandry Palacz z kl.
III B, wyróżnienie w tej samej kategorii otrzymała Julia
Majka z kl. II B. Na uwagę zasługują prace fotograficzne
Karoliny Żmijewskiej z kl. III B, która po raz kolejny otrzymała wyróżnienie. Do prezentacji uczennice przygotowywała p. Bogumiła Kamińska w ramach zajęć artystycznych.
Warto dodać, że najlepsze prace, tak jak w latach ubiegłych,
zostaną oprawione i wystawione na aukcji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W ramach ,, Muzykaliów” na scenie zobaczyliśmy 14 solistów i 4 zespoły. Naszą szkołę świetnie reprezentowała Urszula Stachura z kl. II B wykonując utwór pt. ,,Piosenka drewnianych lalek”
Młodych artystów oklaskiwali: wicestarosta kielecki Zenon
Janus, przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach Jan Cedro
oraz burmistrz Chmielnika Paweł Wójcik. Nie zabrakło również naszego dyrektora p. Krzysztofa Kumańskiego, który
był pod dużym wrażeniem talentów plastycznych i muzycznych młodzieży.
Gratulujemy uczniom, cieszymy się, że chcą rozwijać swoje
pasje i talenty .
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Andrzejki w kopalni soli w Bochni
Niezwykłe andrzejki przeżyli uczniowie klasy I a i II a Szkoły
Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
25 listopada udali się na andrzejkowe wróżby do najstarszej w Polsce kopalni soli w Bochni.
Wycieczka po kopalni ma charakter podróży w czasie. Rozpoczyna się w czasach Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. O kopalni opowiadają polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch Cystersa – mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni. Podziemna ekspozycja multimedialna, podziemna trasa pokonana przez uczniów pieszo i kolejką
uczyniła na zwiedzających ogromne wrażenie. Dzieci zachwycały się podziemnym miastem, pełnym unikatowych komór
solnych, rzeźb i kapliczek. Dużo emocji wzbudziła możliwość
polizania solnej ściany.
Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem w największej
z komór o nazwie Ważyn, gdzie zlokalizowano restaurację Ważynek, sklep z pamiątkami, boisko sportowe i plac zabaw.
W listopadzie kopalnia oferuje zwiedzającym wyjątkowe
atrakcje – andrzejkową dyskotekę 250 metrów pod ziemią,
wróżby, lanie wosku, malowanie tatuaży, słodki poczęstunek,
zajęcia plastyczne oraz sportowo – rekreacyjne.
Na powierzchnię dzieci wjechały górniczą windą. Przywitała ich, rzadka w listopadzie, słoneczna pogoda. Jeszcze tylko

wizyta w MacDonaldzie, gdzie każdy mógł wybrać sobie ulubiony zestaw, a potem wesoła droga do Łopuszna, która upłynęła na wokalnych popisach młodych talentów. Każdy chętny
mógł zaśpiewać do mikrofonu.
Organizatorki wycieczki, wychowawczynie klas: pani Wanda Nowak i pani Renata Doroszko dziękują zaangażowanym
w opiekę nad dziećmi mamom: pani Katarzynie Pniewskiej,
pani Marioli Skowron i pani Elżbiecie Smolarczyk.
Renata Doroszko

Magiczny wieczór andrzejkowy
26 listopada 2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie odbyła się zabawa andrzejkowa połączona z obrzędem związanym z jednym z apostołów – św. Andrzejem; wedle tradycji – uchyla rąbka tajemnicy tym, którzy są ciekawi
swojej przyszłości w zdrowiu, uczuciu, nauce, pracy.
Samorząd Uczniowski gimnazjum już w godzinach porannych zaangażował się w „dyskotekę andrzejkową” dla najmłodszych uczniów naszej szkoły (klasy I-III), organizując dla
nich gry i tematyczne zabawy. Dzieciaki szalały w rytm „Kaczuszek”, jechały „pociągiem” i popisywały się swoimi umiejętnościami ruchowo – tanecznymi. Energia i radość „buchały” na parkiecie.

Z WIZYTĄ W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM
4 października 2015 r. w późnych godzinach wieczornych rozpoczęła się nasza wspaniała przygoda - wyprawa
do Strasburga – pięknego francuskiego miasta położonego
przy granicy niemieckiej, które jest oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uczestnikami wycieczki byli gimnazjaliści - członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego „EURO”
pod opieką p. Renaty Butenko i p. Wiolety Stachury. Od sa-
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mego początku mogliśmy liczyć na wspaniałą organizację i fachową pomoc naszego pilota wycieczki pana Karola. Trwająca 18 godzin podróż luksusowym autokarem była okazją do
podziwiania pięknych krajobrazów, nadrobienia zaległości towarzyskich, a na postojach, do konwersacji w języku angielskim i niemieckim.
Na miejsce przybyliśmy w poniedziałek po południu i po
zakwaterowaniu w hotelu, ruszyliśmy na pierwsze spotkanie
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ze stolicą Alzacji. O godz. 19 udaliśmy się na wykwintną obiadokolację, która nie tylko była prawdziwą ucztą kulinarną, ale
również dostarczyła niezapomnianych wrażeń estetycznych.
Wszystkie dania (przystawka, danie główne i deser) znikały
błyskawicznie z talerzy, a sympatyczny kelner, z którym nasi
podróżnicy od razu nawiązali kontakt, bardzo szybko nauczył
się polskiego słówka „pyszne”.
Głównym punktem programu wycieczki była jednak wizyta w Parlamencie Europejskim, gdzie we wtorek 6 października mieliśmy okazję obserwować obrady europarlamentarzystów na sesji plenarnej z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. A były one niezwykle ciekawe
i burzliwe, gdyż dotyczyły najgorętszego tematu ostatniego
czasu – uchodźców. Uczniowie byli pod wrażeniem chwili,
mieli poczucie, że na ich oczach rozgrywa się historia.
Równie emocjonującym przeżyciem było dla nich późniejsze spotkanie w jednej z sal wykładowych Parlamentu Europejskiego z panem posłem Bogdanem Wentą, na zaproszenie którego znaleźliśmy się w tej jednej z najbardziej znanych
i strzeżonych instytucji europejskich. Pan poseł opowiedział
nam, jakie wyzwania stoją przed Parlamentem Europejskim,
o swojej pracy poselskiej oraz nawiązał do poruszanego na sesji tematu imigrantów. Uzupełnieniem jego wypowiedzi było
kolejne spotkanie z wykładowcą w Dziale Wizyt i Seminariów
Parlamentu Europejskiego – panem Leszkiem Gaś. Wprowadził on słuchaczy w tajniki działania Parlamentu i uświadomił,
jak dużo mieli szczęścia, aby znaleźć się na odbywających się
raz w miesiącu czterodniowych obradach. Wizyta w PE była
dla uczniów cenną i niepowtarzalną lekcją WOS-u.
Kolejną atrakcją był dla gimnazjalistów rejs statkiem po
Renie, podczas którego mogli podziwiać zabytki oraz wspaniałą architekturę miasta, m.in. Katedrę Najświętszej Marii
Panny (Notre Dame), barokowy Pałac Rohan, średniowieczną dzielnicę La Petit France, Parlament Europejski, Pałac Spra-

wiedliwości, kościół św. Tomasza, kościół św. Mikołaja i wiele innych budowli. Niecodziennym przeżyciem była również
przeprawa przez śluzy na rzece, co jest charakterystyczne dla
miasta otoczonego licznymi kanałami. Informacje o mijanych
zabytkach dostarczane były poprzez słuchawki, w tle słychać
było piękną muzykę klasyczną. Wszystko to składało się na
niezwykły, nastrojowy rejs po Renie.
Uczniowie mieli również czas, aby obejrzeć z bliska zabytki centralnej części miasta, kupić pamiątki i skosztować lokalnych przysmaków.
Po tak intensywnie spędzonym dniu czekała nas jeszcze
jedna miła niespodzianka – kolacja w towarzystwie pana
Bogdana Wenty. Pan poseł był ciekawy wrażeń młodzieży
po wizycie w Parlamencie Europejskim. Był to również dobry
moment, aby jeszcze raz porozmawiać na aktualne tematy …
nie tylko polityczne. Po kolacji obowiązkowo odbyła się „sesja zdjęciowa”.
Gimnazjaliści niechętnie rozstawali się ze Strasburgiem.
Wszyscy bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi dotarli w czwartek
nad ranem pod budynek naszej szkoły. Z pewnością będzie to
dla uczniów jedna z najciekawszych i niezapomnianych przygód, która poszerzyła ich horyzonty i obudziła ciekawość poznawania świata.
Renata Butenko

Uczennica Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie wróciła z mistrzostwem świata
W dniach 5-8 listopada 2015 r. we Włoszech, w Turynie
odbyły się Mistrzostwa Świata IDO w Tańcach Par. W kilkunastu konkurencjach tanecznych wzięli udział najlepsi tancerze z całego świata, w tym ze Świętokrzyskiego Klubu Tańca
Jump. Do mistrzowskiego składu formacji, która zwyciężyła podczas Mistrzostw Świata w konkurencji caribbean show juniorzy należy uczennica naszej szkoły Zuzanna Łukasik. Swój sukces zawdzięcza regularnym treningom
i pasji do tańca.
GRATULUJEMY

Gminna Biblioteka Publiczna
zaprasza do udziału w konkursie
„Czytelnik Roku 2015”
regulamin konkursu na www.gbplopuszno.pl
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Rozpoczęli podróż w cudowny świat nauki
W piątek 6 listopada 2015 roku bohaterami szkoły były
pierwszaki. Składały ślubowanie. Do uroczystości przygotowywały je wychowawczynie: pani Wiesława Król, pani Wanda
Nowak i pani Jolanta Palacz.
71 pierwszaków oświadczyło, że nie boi się szkoły, a ma
ochotę poznać cały świat. Dobrych rad udzielili najmłodszym
kolegom czwartoklasiści: Katarzyna Zimny , Piotr Zimny, Klaudia Ciszek oraz Natalia Kramarczuk. Wspólny radosny śpiew
poprowadził z pierwszakami gimnazjalista Jakub Picheta.
A gdy dzieci pokazały już, że są przygotowane, „by ślub brać
ze szkołą” nastąpiła dalsza część uroczystości. Wprowadzono
poczet sztandarowy, a pierwszoklasiści pięknie wyrecytowali
rotę ślubowania, kierując paluszki w stronę sztandaru:
„Ślubuję być dobrym uczniem, dbać o honor mojej szkoły
i klasy.(…) Postawą swoją będę sprawiał radość wychowawcom i rodzicom, by wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka” – usłyszeliśmy. A potem nastąpiła dalsza część
bogatego ceremoniału: pasowanie na ucznia, dokonane przez
pana dyrektora Krzysztofa Kumańskiego oraz panią wicedyrektor Teresę Mazur, odcisk paluszka na Dyplomie Pasowania
na Ucznia, wręczenie legitymacji szkolnych oraz upominków.
Przebojem okazały się zestawy do rysunków, które
pierwszakom ofiarowała Pani Wójt, Irena Marcisz. Dzieci już na sali zapoznawały się z zawartością prezentów,
wzbudzając niemałą zazdrość wśród starszych kolegów.
A Pani Wójt pogratulowała dyrekcji i nauczycielom pięknej

uroczystości, rodzicom wspaniałych dzieci i życzyła im jak
najwięcej edukacyjnych sukcesów.
W imieniu rodziców wystąpił pan Marcin Suchacki. Podziękował wychowawczyniom i dyrekcji za troskę, jaką otaczają
dzieci. Zwrócił się także do Pani Wójt, że nie żałuje pieniędzy
na oświatę w gminie, że inwestując w szkołę, inwestuje w najmłodszych obywateli gminy.
A potem pełnoprawni uczniowie Szkoły Podstawowej w ZS im.
Jana Pawła II w Łopusznie stanęli do pamiątkowych fotografii.
Wanda Nowak

Klasa I b

Klasa I a

Klasa I c

JAK SZWENDACZKI ROBIŁY LIZACZKI?
Pierwsza szwendaczkowa wycieczka dla uczniów klas czwartych odbyła się w środę, 14 października i była bardzo słodka.
W kieleckiej manufakturze „Magia Karmelu” uczyliśmy się robić
najpierw karmelkowe cukierki, a potem lizaki. Aż trudno uwierzyć, że pyszne cukierki powstają z tak prostych składników jak
cukier, sok z buraków, wyciąg z zielonych roślin(chlorofil) różnych aromatów i … powietrza - bo to ono nadaje karmelowi
20
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srebrzysto-białą barwę. Najpierw panie przygotowały na naszych oczach olbrzymiego, gorącego cukierasa, ciągnącego się
jak gęsty miód. Potem rozciągnęły go w długi sznur, który pokroiły na kawałki, a my skręcaliśmy je w specjalny sposób i nadziewaliśmy na patyki. Tak powstawały nasze lizaki. Wszystkie
były bardzo ładne oprócz jednego, zrobionego przez … nie powiemy kogo, może tylko tyle, że był to najstarszy Szwendaczek

Kultura i oświata
J. Na zakończenie każdy otrzymał dyplom Małego Karmelarza
i torebkę karmelków w prezencie. Następnym punktem programu miał być rezerwat Kadzielnia. Niestety, okazało się, że nasi
opiekunowie nie znają Kielc i nie wiedzą, jak z Placu Wolności
dojść do rezerwatu. Na szczęście na lekcjach przyrody uczyliśmy się, jak korzystać z map i przy użyciu planów Kielc i kompasów doprowadziliśmy całą grupę do kadzielniańskich jaskiń. Tu
czekały na nas panie przewodniczki, które najpierw zaopatrzyły nas w kaski na głowy, a potem chciały nami nakarmić mieszkające w jaskini nietoperze. W trakcie wędrówki po ciasnych
i krętych podziemnych korytarzach poznawaliśmy występujące
w jaskini minerały, jej szatę naciekową i zamieszkujące ją zwierzęta. Na szczęście nietoperze poszły już spać i nie miały na nas
ochoty. Dzięki temu cali, zdrowi i troszkę zmęczeni wróciliśmy
wszyscy do Łopuszna.
Szwendaczek

CZY TO JEST MAGIA, CZY TO JEST NAUKA?
Za nami kolejne spotkanie z cyklu „Fizyka dla Smyka” z Profesorem Pytalskim (Piotrem Sołkiewiczem). W ciągu całego
tygodnia, od poniedziałku do piątku, uczniom kolejnych klas
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Profesor udowadniał, że
magia nie istnieje, że każdą cudowną sztuczkę można wytłumaczyć wykorzystując znane prawa fizyki. Wielkie zaskoczenie i zdumienie wywołała sztuczka z zastosowaniem lampy
stroboskopowej, z pomocą której pan Sołkiewicz najpierw zatrzymał w ruchu spadające krople wody, a potem zmusił je do
ruchu w górę, niezgodnie z prawami grawitacji. Dowiedzieliśmy się także, jak za pomocą luster można oszukać najpierw
wzrok, a potem mózg. Jak chodzić po wodzie? Dlaczego ciśnienie atmosferyczne jest silniejsze od nas? Pokaz był wspaniałym uzupełnieniem lekcji przyrody i fizyki.
Szwendaczek

SZWENDACZKI NA SZLAKU
Dziesięciokilometrową trasę pokonały Szwendaczki w sobotę 24 października. Pieszą wycieczkę rozpoczęliśmy od
zwiedzenia Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Po obejrzeniu komnat pałacyku, w którym Sienkiewicz tworzył
„W Pustyni i w Puszczy,” czekało nas trudne zadanie. Przez ok.
40 min. zaopatrzeni w karty questingowe, w parku oblęgorskim, rozwiązywaliśmy zagadki, które były wskazówkami naszej dalszej drogi. Następnie przepięknym wąwozem lessowym weszliśmy na szczyt Baraniej Góry. Dalej droga wiodła
przez Górę Siniewską na Górę Perzową. Na przełęczy między
Siniewską i Perzową, przy nowo wybudowanym tarasie widokowym, urządziliśmy tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Po zwiedzeniu kaplicy Św. Rozalii w grocie skalnej na
Perzówce zeszliśmy do Huciska, skąd busem wróciliśmy do
Łopuszna. Podczas całej wędrówki towarzyszyły nam salwy
śmiechu. Dowcipom nie było końca. Prym w rozśmieszaniu
Szwendaczków wiódł pan Grzegorz Janiszewski.
Szwendaczek
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SZWENDACZKOWE ANDRZEJKI
Andrzejkowe zabawy i wróżby w tym roku Szwendaczki przeniosły do Chęcin. W czasie trwającej dwa dni wycieczki był czas na rozrywkę i naukę. Część rozrywkową, czyli dyskotekę połączoną z andrzejkowymi wróżbami, zorganizowaliśmy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „ Na Górce”
w Chęcinach. W świetlicy schroniska od godz. 17.00 do godziny 22.00 trwała dyskoteka. Dyskdżokejem był Szymek Wawrzoła z klasy Vb, który wspaniale dobrał muzykę. Za oświetlenie odpowiadał Konrad Karliński. Wróżby andrzejkowe przygotowały dziewczyny z klas piątych. Opiekunom wycieczki
pomagały dziewczyny z klasy IC Gimnazjum Karolina Karlińska i Wiktoria Mędrecka. Nie tylko wspaniale opiekowały się
swoimi młodszymi kolegami z klas czwartych, ale także przygotowały dla nich wiele zabaw i poprowadziły naukę tańca belgijskiego. W czasie krótkiej przerwy zjedliśmy na kolację pizzę. Po dyskotece, w pokojach odbyły się, w większych
lub mniejszych grupach, pidżama-party. Po dość krótkiej ciszy nocnej i śniadaniu, które Szwendaczki musiały sobie same
przygotować, przyszedł czas na naukę. Pod opieką wspaniałego przewodnika pana Dominika Kowalskiego zwiedzaliśmy
królewskie i rycerskie miasto Chęciny. Poznawaliśmy zabytki
i związki historii tego miasta z historią Polski. Dziękujemy pani
Monice Obierzyńskiej i panu Grzegorzowi Janiszewskiemu za
to, że poświęcili swój weekend na opiekę nad nami.
Zwykle opisując szwendaczkowe wycieczki ograniczam się
do podawania suchych faktów: co zwiedziliśmy, lub co robili-

śmy. Tym razem chciałbym do opisu dodać coś subiektywnego. Jestem dumny, że jestem Szwendaczkiem! W czasie wycieczek, szczególnie tej ostatniej, udowodniliście, że jesteśmy
jedną wielką rodziną. Bez względu na wiek wszyscy ze sobą
wspaniale potraficie się bawić. Starsi opiekują się młodszymi,
młodsi słuchają rad starszych. Potraficie łączyć zabawę z nauką (pan przewodnik zaskoczony był Waszą aktywnością). Cieszę się także, że rozumiecie, iż Wasi opiekunowie odpowiadają
za Wasze bezpieczeństwo i bez zbędnych uwag słuchacie naszych poleceń.
najstarszy Szwendaczek
Roman Gad

Pola tętniące życiem
Wszyscy uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej i klas I
Gimnazjum w dn. 17.10.2015r. wzięli udział w warsztatach połączonych z prezentacją multimedialną przygotowaną przez
pana Tomasza Łukasika – członka Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody i Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian” w ramach
ogólnopolskiej kampanii na rzecz zachowania bioróżnorodności pól i łąk zatytułowanej „Pola tętniące życiem. Celem warsztatów było podniesienie świadomości uczniów dotyczącej wartości przyrodniczej terenów rolniczych Polski oraz propagowanie działań prowadzących do jej zachowania. Uczniom najbardziej podobały się warsztaty, na których musieli w grupach
przygotować CV wybranych gatunków zwierząt.
Szwendaczek

Z życia Zespołu Szkół w Gnieździskach
Dzień Nauczyciela, ślubowanie klas I

Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania Komisji
Edukacji Narodowej, utworzonej właśnie 14 października 1773
roku z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz, Pani Zdzisława Zimna – przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno, radni Rady Gminy Łopusz-
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no, Panowie Kazimierz Bernat, Józef Kozioł i Krzysztof Błachucki, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Uroczysta akademia odbyła się w dolnej sali, która na ten
dzień przybrała odświętny wygląd. Na wstępie głos zabrała dyrektor Pani Małgorzata Trela, która powitała wszystkich
zgromadzonych na uroczystości oraz złożyła życzenia nauczy-
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Pierwszaki gotowe do złożenia ślubowania

Sandomierz piękny jak zawsze
Gimnazjaliści w dniu 26 października odwiedzili to nasze
piękne stare miasto. Na rynku przywitała ich pani przewodnik.
Opowiedziała trochę o historii Sandomierza. Po krótkiej lekcji historii uczniowie zwiedzili Bramę Opatowską. Pełniła ona
funkcję wjazdu do Sandomierza. Była częścią murów obronnych zbudowanych przez Kazimierza Wielkiego. Kolejnym
oglądanym zabytkiem była Bazylika katedralna Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny. Potem uczniowie udali się na dziedziniec Zamku w Sandomierzu, którego budowę ukończono
w XIV w. Wszystkim uczestnikom wycieczki bardzo podobało
się spotkanie z rycerzem w zbrojowni, gdzie uczniowie mogli się przymierzyć do dawnych zbroi, próbować udźwignąć
miecz czy przemienić się w uroczą dwórkę. Nasi wycieczkowicze podziwiali piękną starówkę, na której właśnie trwały zdjęcia do kolejnego odcinka Ojca Mateusza, więc uczniowie przez
chwilę podziwiali kunszt aktorski obsady serialu i pracę ekipy
filmowej.
Nieodłączną atrakcją Sandomierza jest trasa podziemna
i nasi gimnazjaliści przeszli ją, by następnie udać się na smaczny obiad.

Według I klasy gimnazjum to rada pedagogiczna jest dosyć
zabawnym wydarzeniem ...

cielom, pracownikom oświaty i emerytom. Wiele ciepłych
słów i życzeń padło z ust zaproszonych gości. Słowa uznania w stosunku do dyrekcji, nauczycieli i pracowników naszej
szkoły wypowiedziała Pani Wójt. Dzień Edukacji Narodowej to
również okazja do wręczenia nagród wyróżniającym się nauczycielom. W tym roku Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymało
siedmioro nauczycieli.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Swój repertuar zaprezentowały
pierwszaki przyjmowane w tym dniu w poczet braci uczniowskiej. Były wiersze, piosenki, wiadomości z życia szkoły i humorystyczne scenki. Maluchy od Pani Wójt i Rady Gminy Łopuszno otrzymały wspaniałe przyborniki plastyczne, a gimnazjaliści zestaw piśmienniczy w etui. Entuzjazm
wśród braci szkolnej i wszystkich gości wzbudziła klasa I gimnazjum, która rozbawiła wszystkich zaprezentowaną scenką
pt. Rada Pedagogiczna, przeplataną występami wokalnymi
uczniów. Przygotowania uczniów trwały pod czujnym okiem
nauczycielek: Pani Magdaleny Zimnej i Pani Marioli Olearczyk.
Impreza zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim wszystkich pracowników szkoły i emerytów.

Stare miasto zawsze zachwyca

Etno, staro i prehistorycznie
29 października rano uczniowie z klas III – VI wyjechali spod
szkoły i udali się w kierunku zamku w Chęcinach. Odwiedzili wtedy również odnowiony rynek tej miejscowości, a potem

Wycieczki, wycieczki, wycieczki….

Dzięki częściowemu dofinansowaniu z Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Łopusznie i przychylności Pani wójt Ireny Marcisz uczniowie
naszej szkoły mogli odbyć fantastyczne wycieczki w nieznane jeszcze miejsca naszego regionu za co jesteśmy ogromnie
wdzięczni.

Wejść w rolę choćby giermka rycerskiego...
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wspięli się na wzgórze, gdzie zwiedzili ruiny średniowiecznego
zamku. Z wieży mieli okazję podziwiać piękne widoki naszego regionu. Chętnie wykonywali sobie też zdjęcia w rycerskiej kolczudze i hełmie, dzierżąc miecz. Każdy mógł również
spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku. Po zakupieniu pamiątek, wycieczkowicze udali się do Muzeum Etnograficznego w Tokarni. Zobaczyli, jak niegdyś żyła szlachta i chłopi,
dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o przeszłości naszego
regionu. Po opuszczeniu muzeum ruszyli odwiedzić Jaskinię
Raj. Podziwiali bogatą szatę naciekową tego pięknego miejsca. Tam też odwiedzili Centrum Neandertalczyka i zobaczyli
wystawę multimedialną opowiadającą o pierwszych ludziach,
ich życiu i rozwoju. To stanowiło punkt kulminacyjny wycieczki, po którym wrócili do szkoły.
W Pacanowie kozy kują…
10 listopada grupa 53 uczniów z klas I – III wybrała się na
daleką i bardzo ekscytującą wycieczkę do Pacanowa, który od pewnego czasu stanowi europejską stolicę bajki.
Czas oczekiwania na wejście do Centrum Bajki umilało
dzieciom towarzystwo przesympatycznego Koziołka Matołka,
który obdarowywał ich kolorowankami ze swoją podobizną
oraz zachęcał do gry w szachy iście królewskich rozmiarów.
Po założeniu na stopy krasnoludkowych butków uczniowie
przystąpili do zwiedzania bajkowych krain.
Czegóż tam nie było… rozpoznawanie przedmiotów pochodzących z różnych bajek, interaktywna zabawa polegająca na doprowadzeniu bajkowej postaci do kraju, z którego się
wywodzi, podróż zaczarowanym wagonikiem (m.in. pod ziemię, w morskie głębiny, przestworza i kosmos), pobyt w czarodziejskim ogrodzie, gdzie czekał odpoczynek przy kwiecie paproci oraz towarzyszeniu pięknie czytanych bajek, następnie projekcja filmu animowanego „Reksio” w Antresoli Na
Pniu, pokonanie Skał Strachu czy wreszcie wizyta w Skarbnicy
Bajek. Po tak dużej dawce emocji i wrażeń wszyscy udali się
na obiad, gdzie zregenerowali swoje siły na powrót do szkoły
i oczekujących tam stęsknionych rodziców.

Figlarnie w Pacanowie

Natalia kolejny raz laureatką
Natalia Szwarc niewątpliwie ma talent literacki, obecnie
tworzy dłuższe i krótsze formy liryczne, kiedyś skupiała się na
prozie. Swoje refleksje nad otaczającą ją rzeczywistością ubiera w niebanalne słowa i składa w piękne wiersze. Co jakiś czas
bierze też udział w konkursach ogólnopolskich. W tym roku
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Natalia odbiera nagrody

zdobyła już tytuł Laureata XIX Ogólnopolskiego i XXXIII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2015, a teraz uhonorowano ją kolejnym
wyróżnieniem w XI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Nowe Inspiracje. W dniu 21.11.2015 r. Natalia brała udział
w uroczystym podsumowanie tego konkursu w Bałuckim
Ośrodku Kultury „Na Żubardzkiej” w Łodzi. Podczas spotkania laureatom konkursu zostały wręczone upominki rzeczowe, dyplomy oraz pamiątkowe tomiki z utworami poetyckimi
nagrodzonych i wyróżnionych uczestników.
11 listopada – by pamięć nie ustała
10 listopada odbył się apel z okazji 97. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uroczyście odśpiewano hymn. Następnie głos zabrała prowadząca. Opowiadała o walce z zaborcami, o patriotyzmie naszych przodków, o
tym, jak to Napoleon Bonaparte utworzył Księstwo Warszawskie. Uczniowie przekazywali w różnej formie informacje o
powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły
się klęską. Następnie mówili o pamięci naszych pradziadów,
o walce młodych chłopców, którzy najczęściej ginęli na polu
bitwy o wolny kraj. Natalia Szwarc wykonała pieśń „Tango na
głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”. Potem uczniowie mówili o
odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku. Na koniec
chór zaśpiewał pieśń „Biały krzyż”.
Tydzień praw dziecka
W dniach od 23 listopada do 2 grudnia obchodziliśmy w
naszej szkole Tydzień praw dziecka. Była to już trzecia jego edycja. Więcej informacji na ten temat w artykule poświęconym
tej imprezie.
Mikołajkowo
Tradycją naszej szkoły są wycieczki z okazji Mikołaja, w trakcie których dzieci mogą się bawić i uczyć. W czwartek 3 grudnia odbyła się właśnie taka wycieczka klas I – III do Ostoi
Dworskiej. Uczniowie mogli nauczyć się szacunku dla dziedzictwa kulturowego „małej ojczyzny”; dzięki wielu elementom wystroju i opowieściom sympatycznego Mikołaja dzieci
mogły przy choince i przy pysznych ciasteczkach kultywować
dawne tradycje świąt Bożego Narodzenia. Dużym zainteresowaniem naszych milusińskich cieszył się oryginalny zaprzęg
św. Mikołaja z reniferami i pięknymi saniami, do których, co
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prawda, przydałby się śnieg, aby je w pełni wypróbować, ale
coś zima zapomniała o swoich powinnościach. Dzieciaki obowiązkowo, przy odbiorze prezentów od św. Mikołaja śpiewały piosenki, recytowały wiersze, a niektóre nawet całowały go
w brodę.

Przedszkolaki świętowały Mikołajki 4 grudnia w bawialni Julia. Szaleństwem na zjeżdżalniach, w piłeczkach i na bujakach wypełnili sobie cały czas pobytu. Mikołaj nie zapomniał o nich i wręczył im zasłużone za wyjątkową grzeczność
i uprzejmość prezenty.
Ewa Dudek

TYDZIEŃ PRAW DZIECKA
W ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEŹDZISKACH
Pomóżmy dzieciom,
by każdy z nich stał się tym,
kim stać się może.
- Janusz Korczak
W dniach od 23 listopada do 2 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień
praw dziecka. Była to już trzecia jego edycja. Cała społeczność szkolna włączyła się aktywnie w organizację tego przedsięwzięcia. Każdy dzień tygodnia nosił inne
imię i wiązał się z innym kolorem ubioru społeczności szkolnej:
• poniedziałek- 23 XI- Dzień uśmiechu- obowiązujący kolor
żółty,
• wtorek- 24 XI- Dzień dobrych manier - obowiązujący kolor
pomarańczowy,
• środa- 25 XI- Dzień dobrych wiadomości - obowiązujący kolor
zielony,
• czwartek- 26 XI-  Dzień życzliwości - obowiązujący kolor różowy,
• piątek- 27 XI- Dzień samorządności - obowiązujący kolor
niebieski,
• poniedziałek- 30 XI- Dzień przyjaźni - obowiązujący kolor
czerwony,
• wtorek- 1 XII- Dzień rozsądku - obowiązujące kropki, paski,
kratki, kwiatki,
• środa- 2 XII- Dzień wspomnień - obowiązujące kolorowe stroje.
Obchody Tygodnia praw dziecka tradycyjnie obfitowały w
wiele atrakcji, ale również ukierunkowane zostały na poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu rozwiązywania sytuacji
kryzysowych w szkole, zachowań problemowych, kryzysów
rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności karnej nieletnich. Działania zostały skierowane do
całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz rodziców.
Uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej uczestniczyli
w warsztatach dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz
racjonalnego korzystania z komputera i Internetu, młodzież
gimnazjalna poszerzała wiedzę z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych. Lekcje wychowawcze i wiedzy o społeczeństwie zostały poświęcone tematyce praw dziecka.
Podczas długich przerw uczniowie mieli zapewnione wiele atrakcji: festiwal radosnej piosenki, roztańczoną przerwę
(Zumba, Taniec belgijski), aerobic, Happening: Powiedz to dobrym słowem, gimnastykę dla malucha oraz zabawy integra-

cyjne. Starsi uczniowie mogli się również wykazać w roli animatorów zabawy dla swoich młodszych kolegów i koleżanek,
trenerów tańca czy aerobicu, jak również sprawdzić się w roli
nauczycieli podczas Dnia samorządności. Wtedy sprawdzali wiedzę swoich nauczycieli, którzy dzielnie odpowiadali na
ich trudne pytania. Starsi uczniowie najbardziej ucieszyli się z
Dnia dobrych wiadomości, który był dniem bez jedynek.
Dla najmłodszych uczniów naszej szkoły zostały zorganizowane pilotażowe badania i zajęcia logopedyczne: Smaczne zabawy buzi i języka. Uczniowie kl. III przygotowali dla nich Krótką scenkę o prawach dziecka, a Samorząd
Uczniowski każdego dnia organizował Zabawy dla malucha.
Przedszkolaki i zerówkowicze obchodzili również Dzień Pluszowego Misia uwieńczony pięknymi portretami swoich pluszowych ulubieńców.
Podczas zajęć świetlicowych uczniowie nie tylko poszerzali swoją wiedzę z zakresu praw dzieci, ale również oddawali się
licznym aktywnościom, rozwijali swoje pasje i zainteresowania,
czego zwieńczeniem była piękna wystawa prac pod nazwą: Kolorowy świat dzieci – wyklejanki, wydzieranki. Prawo do zabawy
uczniowie wykorzystali podczas zabawy andrzejkowej.
Nie zapomniano również o rodzicach, dla których została zorganizowana wywiadówka profilaktyczna: Sytuacje kryzysowe w szkole…. Konsekwencje zachowań patologicznych w
aspekcie prawa z udziałem psychologa ze Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie z Kielc – Pani Małgorzaty Piłat oraz spotkanie
z policjantem – Panem Michałem Gołuchowskim dotyczące
zagrożenia związanego z nowymi narkotykami – dopalaczami.

Prawa dziecka można też wyśpiewać
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Kadra Pedagogiczna naszej szkoły poszerzała swoją wiedzę i umiejętności, uczestnicząc w cyklu warsztatów szkoleniowych poświęconych sytuacjom kryzysowym w szkole, kryzysom rozwojowym i życiowym dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialności karnej nieletnich.
Zwieńczeniem trzecich już obchodów Tygodnia praw dziecka był uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy
V i VI, który został uświetniony obecnością zastępcy Wójta
Gminy Łopuszno – Pana Wiesława Gałki, radnych wsi Gnieź-

dziska i Ruda Zajączkowska – Panów: Krzysztofa Błachuckiego i Kazimierza Bernata. Tegoroczne obchody Tygodnia
praw dziecka spotkały się z uznaniem całej społeczności szkolnej i pozytywnie zapisały w kalendarium naszej szkoły, a echa
wypowiedzianych słów i zaśpiewanych piosenek rozbrzmiewają w murach naszej szkoły po dzień dzisiejszy.
Organizatorzy:
Dorota Bała- Dudek , Beata Szwarc
Karolina Mędrecka, Małgorzata Szymkiewicz, Aneta Januszek

WIEŚCI Z SARBIC
1 września po raz kolejny zabrzmiał pierwszy dzwonek.
W szkole w Sarbicach po skończonych wakacjach zgromadzili się nauczyciele, uczniowie i rodzice. Uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 dokonała kierownik Filii w Sarbicach pani Małgorzata Najmrodzka. Przedstawiła wszystkim
zebranym krótką informację dotyczącą remontów, jakich
dokonano w budynku szkoły.
1.Wymieniono drzwi zewnętrzne , dokonano demontażu
drzwi wewnętrznych z zamurowaniem i otynkowaniem, pomalowano hol- koszt prac - 9 803,10zł.
2. Rozebrano budynek, który pełnił w przeszłości funkcję toalet w szkole w Sarbicach (zalecenie sanepidu), gruz wywieziono.
2. Doprowadzono do należytego stanu techniczno-sanitarnego drzwi i ściany kabin w łazienkach dla dziewcząt
i chłopców oraz pomalowano te pomieszczenia (zalecenie sanepidu), koszt - 1 500,00zł.
3. Wymieniono piec c.o na uniwersalny - koszt pieca
-7900,00zł. plus montaż 2 460,00zł
4. Doprowadzeno do właściwego stanu technicznego
podłogę na korytarzu na parterze (położeno linoleum)koszt 5 300,00zł. w tym zakupiono płytki na hol przy wejściu.
5.Pomalowano korytarz na parterze (sufit,ściany,lamperię).
6.Wymieniono okna, koszt inwestycji – 2 354,43zł (w części mieszkalnej przy szkole).
Pani kierownik podziękowała wszystkim osobom, które pomagały w różny sposób przy pracach remontowych w szkole.
Szczególne podziękowania skierowała do pana Wiesława i Rafała Mazurów, którzy pracowali przy rozbiórce budynku oraz
osobom, które pracowały przy usuwaniu gruzu. Byli to panowie: radny Czesław Bujak, sołtys Leszek Pietrzyk, Marek Szymański i Krzysztof Bujak. Prace remontowe były sfinansowane
przez organ prowadzący, za co Pani Wójt Irenie Marcisz pani
kierownik serdecznie podziękowała.
Po okolicznościowych przemówieniach wszyscy udali się
do sal lekcyjnych.
13 września uczniowie szkoły filialnej w Sarbicach mieli zaszczyt włączyć się w kultywowanie pięknej tradycji święta
plonów podczas Gminnych Dożynek w Łopusznie. Dzieci w
pięknych kolorowych strojach zaprezentowały przed publicznością swoje zdolności taneczne i umiejętności recytatorskie. Następnie na scenie zaprezentowała swoje zdolności wokalne Kinga Knap. Repertuar artystyczny zgromadził
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pod sceną dużą widownię, która gromkimi brawami podziękowała młodym artystom za widowiskowy występ.
Jak co roku w pierwszą niedzielę października uczniowie
naszej szkoły oddają cześć i hołd, uczestnicząc we mszy
świętej i występie artystycznym, pomordowanym mieszkańcom Sarbic przez hitlerowskiego najeźdźcę. Ma to miejsce
pod pomnikiem w Sarbicach Drugich. Jest to wielka odpowiedzialność naszego pokolenia o dbałość i pamięć takich miejsc.
To nie przeżytek, to siła naszego narodu i wdzięczność, że za
nas oddali swoje młode życie.
„Szczególny dziś dzień, święto nauczycieli, pracowników
obsługi i tych, co szkoły nadzorują” – takimi słowami rozpoczęła się w szkole w Sarbicach 15 października 2015 r. uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi
i zaproszeni goście. Młodzi artyści pieśnią, słowem i tańcem
uświetnili ten wyjątkowy dzień. Uczniowie poszczególnych
klas zaprezentowali znakomicie piosenki, wiersze i scenki humorystyczne, co było zasługą pani Małgorzaty Najmrodzkiej
i pani Małgorzaty Krzysztofik odpowiedzialnych za przygotowanie uroczystości. Po występie klas 0–III nadszedł czas
na występ najmłodszych, czyli przedszkolaków. I to właśnie
w trakcie trwania ich występu było najwięcej emocji. Na koniec dzieci dziękowały swoim nauczycielom za to, że przekazują im wiedzę, wychowują ich, są przy nich w każdych chwilach tych radosnych oraz tych mniej radosnych.
Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło z ust pani kierownik
Małgorzaty Najmrodzkiej dla nauczycieli i pracowników szko-

Kultura i oświata
tor Alicja Kuropatwa. Dyplomy, upominki i życzenia sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy popłynęły dla
uczniów i przedszkolaków od wszystkich zgromadzonych.
Podobnie jak uczniowie klasy pierwszej mieli swój ważny
dzień najmłodszy beneficjenci naszej szkoły.
Przedszkolaczek mały … słowami wiersza rozpoczęły swój
występ maluchy, gdzie w tym dniu miały zaszczyt zostać
prawdziwymi przedszkolakami. Z lekkim przerażeniem patrząc na wielki ołówek w ręku pani dyrektor podczas pasowania, wszyscy stali się pełnoprawnymi przedszkolakami filii
w Sarbicach.

Po części oficjalnej rodzice podziękowali wychowawcy pani
Małgorzacie Krzysztofik za przygotowanie uczniów, gościom
za przybycie. Wszyscy obecni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

ły, a w imieniu Rady Rodziców najserdeczniejsze życzenia złożyła pani Paulina Kurczyńska.
Po akademii był czas refleksji, wspomnień w miłej atmosferze. Dorośli dzielili się swoimi przeżyciami z czasów, kiedy to
sami zasiadali w szkolnych ławach.

Ślubowanie na pierwszaka to jest rzecz nie byle jaka…

10. 11. 2015 r. to ważny dzień, gdyż obecni uczniowie klasy pierwszej po raz pierwszy złożyli uroczyste ślubowanie powtarzając słowa przysięgi ,,ślubuję”. W poczet uczniów klasy
pierwszej Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie Filia w Sarbicach zostało przyjętych sześcioro dzieci.
Uroczystość rozpoczęła pani kierownik filii Małgorzata Najmrodzka, witając przybyłych gości w osobie pani Małgorzaty
Barcickiej – sekretarz Urzędu Gminy w Łopusznie, pani Alicji
Kuropatwy – dyrektor szkoły w Dobrzeszowie, pana Czesława Bujaka – radnego wsi Sarbice, rodziców i uczniów.
W pięknej scenerii uczniowie zaprezentowali swój program
artystyczny, gdzie wypadli znakomicie udowadniając, że potrafią tańczyć, śpiewać i deklamować wiersze. Powaga, zaangażowanie zostało nagrodzone gromkimi brawami. Uczniowie starszych klas gratulując swoim kolegom i dodając im motywacji do dalszej nauki zadedykowali im piosenkę, z której
wynikało, że szkoła każdemu wychodzi na zdrowie.
Po części artystycznej nastąpiło składanie przysięgi przez
dzieci i pasowanie. Aktu pasowania dokonała pani dyrek-

Święty Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu
na całym świecie. 4 grudnia z workiem pełnym prezentów
przyjechał również do naszej szkoły. Dzieci z wielkim przejęciem oczekiwały upragnionego gościa. Nasłuchiwały dźwięku
dzwoneczków i okrzyków: Ho, ho, ho, co świadczyło, że już się
zbliża. Oprócz worka pełnego upominków św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu, rozmawiał z dziećmi, zachęcał
ich, żeby były grzeczne, a uczniowie też mieli do niego sporo
pytań i zaprosili go za rok. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze.
kierownik, nauczyciele Szkoły w Sarbicach
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Pobiegli w imię niepodległości
11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Ten ważny dzień można uczcić nie tylko uczestnicząc
w apelach, przedstawieniach i koncertach okolicznościowych,
ale także biorąc udział w biegach. Taką formę zamanifestowania patriotyzmu propagują uczniowie z Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie.
W poniedziałek, 9 listopada 2015 r., na terenie Centrum
Sportowo-Rekreacyjnego „Olimpic” w Strawczynku odbył się
VII Bieg Niepodległości o Milę Strawczyńską. W imprezie, której celem było sportowe uczczenie 97 rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości, wzięło udział około300 uczniów.
W biegu wystartowały dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Młodzi ludzie reprezentowali swoje szkoły
w biegu na dystansie 600, 800 i 1000 m., oraz na 1 milę. Niewtajemniczonych informujemy, że jest to dystans 1200m.
Naszą szkołę reprezentowała grupa 45 uczniów. Uśmiechnięci i radośni, mimo niesprzyjającej aury, o godzinie 10.30 ruszyli na trasę biegu. Poziom tegorocznych zmagań był bardzo
wysoki. Mimo tego mogliśmy liczyć na naszych wspaniałych
biegaczy. W każdym biegu w gronie sześciu nagradzanych zawodników byli uczniowie z Łopuszna.
Cała trasa biegów zabezpieczona była przez sędziów i kibiców, którzy wspierali dopingiem dzielnie walczących sportowców. Po skończonym biegu odbyło się losowanie wejściówek na basen, spośród uczestników zawodów. W losowaniu
nagród też dopisało nam szczęście. Około 10 osób z naszej
szkoły zostało szczęśliwymi posiadaczami biletów.
Wyniki naszych uczniów na poszczególnych dystansach:
Kategoria 10 lat i młodsi (600 metrów): Dziewczęta
II miejsce – Karolina Szczerek
III miejsce – Julia Jachimczyk
VI miejsce – Faustyna Chruściak
Kategoria 10 lat i młodsi (600 metrów): Chłopcy
IV miejsce – Konrad Sztandera
Kategoria 11-12 lat (800 metrów): Dziewczęta
III miejsce – Patrycja Ogonowska
IV miejsce – Julia Telicka

V miejsce – Paulina Łukasik
VI miejsce – Anna Świercz
Kategoria 11-12 lat (800 metrów): Chłopcy
III miejsce – Dawid Chudzik
IV miejsce – Paweł Czupryński
Kategoria 13 lat (1000 metrów): Dziewczęta
II miejsce – Marta Kowalczyk
III miejsce – Ewelina Czupryńska
IV miejsce- Ewelina Stępnik
VI miejsce – Emilia Stępień
Kategoria 13 lat (1000 metrów): Chłopcy
I miejsce – Bartłomiej Telicki
II miejsce – Jakub Ogonowski
III miejsce – Mateusz Wosiński
Kategoria 14-15 lat (1 mila): Dziewczęta
V miejsce- Klaudia Nowak
Kategoria 14-15 lat (1 mila): Chłopcy
IV miejsce- Bartosz Paczkowski
V miejsce – Wiktor Banaskiewicz
Finalną częścią uroczystości była dekoracja zwycięskiej
szóstki zawodników każdego biegu . Najlepsi otrzymali nagrody w postaci medali, dyplomów oraz drobnych upominków.
Naszym sportowcom dziękujemy za postawę i sportowy sposób uczczenia tego Święta, a opiekunom za przygotowanie
uczniów do zawodów.

Podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół
województwa świętokrzyskiego za rok szkolny 2014/2015
25.11.2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć sportowych dokonanych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego za rok
szkolny 2014/2015.
Prezentacji najwybitniejszych osiągnięć sportowych dokonała Prezes Szkolnego Związku Sportowego w Kielcach Pani
Alicja Stradomska przy współudziale przedstawicieli Urzędu
Marszałkowskiego i Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty.
W każdej kategorii nagrodzonych zostało 8 najlepszych szkół
oraz wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego.
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Wśród 141 szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego biorących udział w rywalizacji sportowej nasza szkoła
podstawowa uplasowała się na III miejscu, tuż za szkołą z Kielc
i Sandomierza. Spośród 98 szkół gimnazjalnych naszego regionu Gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie znalazło
się na IV miejscu. W imieniu uczniów – znakomitych sportowców, którzy w roku szkolnym 2014/2015 odnosili ogromne
sukcesy sportowe nie tylko na szczeblu powiatu, województwa, ale także na arenie ogólnopolskiej oraz nauczycieli wychowania fizycznego ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie nagrodę
odebrali: dyrektor Pan Krzysztof Kumański oraz nauczyciele
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wychowania fizycznego Panie Małgorzata Gwóźdź i Renata
Kumańska.
Sukcesy naszych uczniów nie byłyby możliwe bez wsparcia
finansowego Wójta Gminy Pani Ireny Marcisz, która zapewnia
m. in. przewóz uczniów na zawody sportowe, zakup sprzętu
sportowego itp. Gmina Łopuszno za wspieranie rozwoju sportu również otrzymała specjalne wyróżnienie.
Dla całego środowiska szkolnego jest to niewątpliwie
ogromny sukces, gdyż ustąpiliśmy miejsca tylko dużym szkołom miejskim. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie został sklasyfikowany jako najlepsza szkoła na terenie wiejskim.
Serdeczne gratulacje i podziękowania za osiągnięte wyniki
składamy wszystkim sportowcom naszej szkoły oraz nauczycielom wychowania fizycznego i życzymy dalszych sukcesów
sportowych w kolejnych latach.

Kolejny udany start lekkoatletów
z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie
Piękna, słoneczna pogoda przywitała biegaczy Wojewódzkich Sztafetowych Biegów Przełajowych , które odbyły się
9 października 2015 r. w Nowinach.
Od wielu lat zawody te cieszą się wielką popularnością i na
stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń sportowych naszego
województwa. Biorą w nich udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich - w kategoriach dziewcząt oraz chłopców. Rywalizacja przebiega równocześnie
na dwóch wytyczonych trasach: krótszej dla dziewcząt i dłuższej dla chłopców. Każda ze startujących sztafet składa się
z 10 zawodników wybiegających po sobie według przydzielonych wcześniej numerów startowych. Kto choć raz mógł obserwować tę rywalizację, twierdzi, iż sytuacja zmienia się tu
niczym w kalejdoskopie. Dlatego kluczem do sukcesu i zwycięstwa w tego rodzaju biegach jest „równo” biegająca cała
dziesiątka zawodników.
Jako pierwsi na trasy ruszyli uczniowie szkół podstawowych. W tegorocznej edycji sztafetowych biegów przełajowych startowało 15 męskich i 18 żeńskich sztafet. Wspaniała
atmosfera i doping dodawały sił zawodnikom do tego, żeby
pobiec jak najlepiej.

Reprezentacja dziewcząt w składzie: Patrycja Ogonowska,
Anna Świercz, Paulina Łukasik, Karolina Szczerek, Oliwia Smolarczyk, Karolina Konieczna, Dominika Wąsek, Sylwia Ślęzak,
Julia Telicka, Julia Jachimczyk w pięknym stylu obroniła tytuł
Wicemistrzyń Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Rywalizacja między sztafetami trwała od pierwszej do
ostatniej zmiany. Musieliśmy jednak uznać wyższość zawodniczek z SP 33 Kielce. Zajęcie drugiego miejsca przyjęliśmy jako
duży sukces. Zawodniczki z UKS „Zryw” Łopuszno po raz kolejny udowadniają, że są liczącą się drużyną w województwie,
a przegranie z tak dużą kielecką szkołą, jaką jest SP 33 Kielce,
zmotywuje je tylko do dalszej walki.
Wysiłek zawodniczek włożony w pokonanie dystansu został nagrodzony pucharem, dyplomem oraz medalami ufundowanymi przez Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
w Kielcach.
Klasyfikacja końcowa biegu na 800m dziewcząt szkół podstawowych:
I miejsce SP 33 Kielce
II miejsce Łopuszno
III miejsce Rytwiany
W zawodach startowali również chłopcy ze szkoły podstawowej. Drużyna w składzie: Kacper Stefański, Dawid Chudzik,
Kamil Banak, Michał Tkacz, Patryk Lipowski, Mateusz Marszalik, Szymon Szymkiewicz, Paweł Czuprynski, Piotr Czuprynski, Wojciech Karbownik, Michał Łata, Konrad Sztandera zajęła
piąte miejsce. Jej sukces został nagrodzony dyplomem.
Jednak najlepsze było dopiero przed nami. Nim opadły
emocje po wspaniałym biegu dziewcząt ze szkoły podstawowej, na trasę biegu wyruszyli chłopcy z Gimnazjum w Łopusznie i dali prawdziwy popis swoich umiejętności sportowych.
Tytuł wicemistrza z zeszłego roku tak bardzo zmotywował
naszych gimnazjalistów do systematycznych treningów, że
postanowili pokazać wszystkim, iż to, co udało im się osiągnąć
w zaszłym roku szkolnym, to nie przypadek. Zadanie nie było
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łatwe do wykonania, bo za przeciwników mieliśmy 13 szkół,
a wśród nich zeszłorocznego mistrza województwa w Sztafetowych Biegów Przełajowych – Gimnazjum ze Strawczyna.
Wysiłek włożony w przygotowanie do zawodów nie poszedł
na marne, ale przyniósł oczekiwane rezultaty. Chłopcy z gimnazjum wykazali się ogromną wolą walki i chęcią zwycięstwa.
Już na pierwszej zmianie objęli prowadzenie i z każdym metrem powiększali swoją przewagę nad rywalami. Okazali się
bezkonkurencyjni! Daleko za nimi przybiegli zawodnicy ze
Strawczyna. Trzecie miejsce przypadło uczniom z Gimnazjum
w Chybicach.
Skład zwycięskiej sztafety: Jakub Ogonowski, Bartłomiej
Telicki, Paweł Rogula, Konrad Miśta, Bartosz Nyga, Tomasz
Smolarczyk, Wiktor Banaśkiewicz, Piotr Kozieł, Piotr Góral,
Bartosz Paczkowski, Mateusz Wosiński.
Zawodnicy otrzymali pamiątkowy puchar, dyplom i medale oraz tytuł Mistrza Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych na rok szkolny 2015/2016
Wszystkim zawodnikom należą się wyrazy uznania za godne reprezentowanie naszej szkoły w tak trudnej konkurencji, jaką jest lekkoatletyka. Występ w zawodach sportowych

był dla wszystkich uczniów źródłem satysfakcji i możliwością
sprawdzenia się w gronie rówieśników. Wierzymy, że dla wielu
z nich udział w takiej rywalizacji stanie się dodatkową motywacją do czynnego uprawiania sportu.

Jesteśmy z Was dumni

Sukcesy piłkarzy z Gminy Łopuszno

Z prawdziwą przyjemnością informujemy , że działające od
trzech lat Stowarzyszenie Łopuszański Klub Sportowy prowadzi sekcję piłki nożnej seniorów , którego trenerem jest wychowanek nieistniejącego Klubu Zryw Łopuszno Jacek Picheta oraz Karol Soboń trener juniorów, także wychowanek w\w
klubu, nauczyciel wychowania fizycznego. Do nazwy klubu
Zryw będziemy mogli wrócić od rundy jesień-wiosna 20162017, mamy ciche marzenia, że już w „A” klasie, ponieważ
grupa Seniorów skończyła rundę jesienną na pierwszym
miejscu, z 11 rozegranych meczów 9 zwycięstw i 2 remisy
z dużym zapasem punktów. Drużyna w składzie: Bramkarze:
Krystian Niebudek , Ernest Kopeć. Obrońcy: Paweł Sosiński kapitan, Piotr Palacz, Marcin Hajduk, Damian Urbańczyk, Przemysław Łapot, Dariusz Kumański, Damian Staciwa. Pomocnicy:
Karol Łapot, Paweł Doroszko, Kamil Wijas - 7 bramek, Damian
Filipczak, Karol Wróbel, Grzegorz Napora, Napastnicy: Łukasz Niebudek - 12 bramek, Tomasz Resiak, Konrad Wawrzycki - 4 bramki, Szymon Gad. Należy podkreślić, że Przemysław
Łapot i Szymon Gad to już wychowankowie trenera juniorów
Karola Sobonia. Trener Karol Soboń przygotowujący juniora
do gry ma trudne zadanie, a jednocześnie satysfakcję z dobrze przygotowanych i wyszukanych talentów. Junior młodszy rocznik 1999 i młodszy występuje w klasie okręgowej grupa l. Sezon 2015-2016 okazał się dla naszych juniorów po
dobrym przygotowaniu wyjątkowo udany. W dziewięciu
rozegranych spotkaniach zaliczyli osiem zwycięstw i tylko jedną porażkę i uplasowali na drugim miejscu w grupie
że stratą trzech punktów do lidera . Warto, a nawet należy
podać nazwiska naszych utalentowanych młodych ludzi a są
to: Bramkarze: Kacper Fronczkowski, Piotr Kozieł. Obrońcy: Tomasz Stolarczyk, Kamil Kałka, Dominik Przepióra, Patryk Skrobisz, Przemysław Łapot (to już zawodnik seniorów), Sebastian
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Lasak, Piotr Czarnecki. Pomocnicy i napastnicy: Wiktor Banaśkiewicz, Bartosz Nyga, Szymon Lasak (kapitan), Cyprian Kotwica, Łukasz Wawrzos, Dominik Łukasik, Mikołaj Gad, Wiktor Soboń, Mateusz Soboń, Kacper Stachura (król strzelców rundy
jesiennej - 14 bramek).
Warto wspomnieć o udziale naszych Seniorów w Pucharze
Polski na szczeblu okręgu. Pokonali oni dużo wyżej klasyfikowane drużyny: Astrę Piekoszów 3:2, Zieleń Żelisławice
2:1, odpadliśmy w trzeciej rundzie z GLKS Fałków po wyrównanej i zaciętej walce wynikiem 1:2. Dnia 28.11.2015r odbył
się już Czwarty Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II zorganizowany przez Zarząd ŁKS,
Radnego RG Łopuszno Andrzeja Cieślickiego, dyr. Krzysztofa
Kumańskiego oraz trenerów, Jacka Pichetę i Karola Sobonia.
Wzięło udział 8 drużyn z Sołectw naszej Gminy . I miejsce ŁKS
Łopuszno, II Gnieździska, III Fanisławiczki, IV ŁKS Junior Łopuszno .
Jednocześnie należy podkreślić, że drużyna Seniorów jak
i Juniorów godnie reprezentują Gminę Łopuszno na boiskach
kieleckiej ligi. W tym miejscu należą się podziękowania wszystkim rodzicom, żonom, opiekunom, wychowawcom, trenerom
naszych zawodników, kibicom, sponsorom ,którzy przyczynili się także do tak świetnych wyników. Są to: Urząd Gminy Łopuszno, PW „Soboń” sp. jawna Łopuszno, Tartak „Zasada” Wiesław Zasada Ewelinów, ”MarcoPolo” Weronika Marek Miśta Łopuszno, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Dorota Bonifacy
Sornat Łopuszno, Marcin Sztandera Transport Snochowice, Jacek Soboń Transport Barycz, Jerzy Soboń Transport Jasień, Tomasz Gad Budownictwo Piotrowiec, Mebex Picheta Mirosław
Łopuszno, Piekarnia Aleksander Kozak Łopuszno, Magraf meble Rafał Sypniewski Łopuszno, BS Łopuszno, Hurtownia Apolonia Mirosław Skrzypczyk Łopuszno, ABC Paweł Wnuk Ło-
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puszno, Zofia Grzegorz Puchała Sieć Sklepów Łopuszno, Rowmet Wiesław Rowiński Łopuszno, WiR Łopuszno. Dziękujemy
wszystkim gościom, którzy uczestniczą w Balach Karnawałowych organizowanych przez Zarząd ŁKS Łopuszno, z których
zysk przeznaczony jest na rozwój klubu.
IV Bal Karnawałowy odbędzie się 9 stycznia 2016 roku,
na który serdecznie zaprasza Zarząd:
Krzysztof Aleksander Soboń - prezes
Bonifacy Sornat - wiceprezes
Mirosław Picheta - sekretarz
Marcin Sztandera - członek zarządu
Weronika Miśta - członek zarządu
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2016 wszystkim kibicom, mieszkańcom naszej
Gminy życzy Stowarzyszenie Łopuszański Klub Sportowy

MALI JUDOCY Z WIELKIM DUCHEM WALKI
W Szkole Podstawowej w Łopusznie od września trenują młodzi judocy i judoczki. Mają taką możliwość dzięki zaangażowaniu Pana Krzysztofa Sobonia Radnego Rady Powiatu i jednocześnie prezesa Łopuszańskiego Klubu Sportowego,
a także okazaniu dobrego serca i troski o wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu sportowej rywalizacji Dyrektora Szkoły Pana Krzysztofa Kumańskiego .
Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu, w których
dzieci chętnie uczestniczą i nabywają nowych umiejętności. Zajęcia judo w tak młodej grupie wiekowej ukierunkowane są głównie na naukę judo przez zabawę. Trening składa się w głównej mierze z ćwiczeń ogólnorozwojowych, które przygotowują do ćwiczeń specjalistycznych z elementami judo( pady, rzuty, trzymania, dźwignie).
W minioną niedzielę (6.12.2015) odbył się XVII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ JUDO, w którym uczestniczyli zawodnicy
z ŻAKA Kielce oraz całego województwa świętokrzyskiego,
ale także z takich miast jak: Lublin, Radom, Wolbrom, Krosno,
Bochnia , Kowala/k Radomia. Nie zabrakło też naszych małych
reprezentantów z sekcji judo w Łopusznie. Jednakże uczestniczyli oni tylko w treningu przed zawodami, który prowadziła trenerka Kinga Kubicka (wielokrotna medalistka Mistrzostw
Polski, medalistka Mistrzostw Europy oraz wicemistrzyni Mi-

strzostw Świata), która prowadzi także zajęcia w Łopusznie.
Nasi mali judocy zobaczyli, jak wyglądają zawody i rywalizacja starszych kolegów i nabyli oni kolejnego doświadczenia –
a ich kolejnym doświadczeniem będzie udział w najbliższych
zawodach. Turniej Mikołajkowy jak sama nazwa mówi odwiedził Święty Mikołaj i obdarował wszystkie dzieci paczkami.
Trener Sekcji Judo dla Dzieci
Kinga Kubicka
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