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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne Sesje Rady Gminy odbyły się w dniach 30 grudnia 2010r. oraz 31 stycznia i 30 marca 2011r.
W dniu 30 grudnia 2010 roku odbyła się trzecia Sesja
nowej Rady Gminy. Po otwarciu obrad Sesji Rady Gminy i
stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą
Rady Gminy p. Danutę Łukasik, radni:
- jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radnego
p. Kazimierza Bernata,
- jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad Sesji
do realizacji,
- jednogłośnie i bez uwag przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Następnie p. Przewodnicząca i p. Wójt złożyli Radzie informacje z pracy za okres między Sesjami, a potem przystąpiono
do głosowania uchwał. Na tej Sesji radni podjęli 4 uchwały:
- jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr III/15/2010
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku,
- większością głosów (10 głosów „za” i 4 wstrzymujących się
od głosu) podjęli uchwałę Nr III/16/2010 sprawie określenia
wysokości diet dla radnych, zasad ich ustalania i wypłacania
- jednogłośnie (15 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr III/17/2010
w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy Łopuszno na
2011 rok,
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr III/18/2010
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łopuszno upoważnienia do zawarcia z Fundacją na rzecz wspierania rodziny
oraz dzieci i młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” umowy na
korzystanie z nieruchomości zabudowanej po byłej Szkole
Podstawowej w Józefinie z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej dla osób Starszych i Niepełnosprawnych p.n.
„Dom Seniora” na okres dwudziestu pięciu lat.
W interpelacjach głos zabierali radni: p. Andrzej Cieślicki,
p. Czesław Sornat, p. Mariusz Karendał, p. Jan Witold Ptak,
p. Zdzisław Śrębowaty, p. Krzysztof Smolarczyk i p. Kazimierz
Bernat.
Odpowiedzi na interpelacje udzielał radnym Wójt Gminy,
prawnik gminy i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W sprawach różnych radni m.in. zostali zapoznani z rozstrzygnięciami nadzorczymi Wojewody Świętokrzyskiego
- z dnia 9.12.2010 r. znak: PNK.I-0911/107/2010 stwierdzającym
nieważność uchwały Nr XXXVIII/235/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9.11.2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w
uchwale Nr III/29/98 Rady Gminy Łopuszno z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie - w części określonej w § 1 nadającym nowe brzmienie § 4 ust. 1 lit. „d”i § 4 ust. 2 lit. „b” statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie,
- z dnia 15.12.2010 r. znak: PNK.I-0911/108/2010 stwierdzającym nieważność uchwały Nr XXXVIII/231/2010 Rady Gminy
Łopuszno z dnia 9.11.2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łopuszno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilno-prawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze pub-

licznoprawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
W dniu 31 stycznia 2011 roku odbyła się kolejna Sesja
Rady Gminy Łopuszno.
Po otwarciu obrad Sesji Rady Gminy i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę
Łukasik, radni:
- jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad radnego p. Andrzeja Cieślickiego,
- jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad Sesji
do realizacji,
- jednogłośnie i bez uwag przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Następnie p. Przewodnicząca i p. Wójt złożyli Radzie informacje z pracy za okres między Sesjami, a potem przystąpiono
do głosowania uchwał. Na tej Sesji radni podjęli 5 uchwał:
- większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się
od głosu) podjęli uchwałę Nr IV/19/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2011,
- jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr IV/20/2011
w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr IV/21/2011
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łopuszno na lata 2011-2016,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr IV/22/2011
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok,
- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr IV/23/2011
w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Łopuszno na 2011 rok”.
Interpelacje i zapytania składali radni: p. Cz. Sornat, p. K.
Bernat i p. D. Łukasik, a odpowiedzi udzielił im Wójt Gminy
p. Zdzisław Oleksiewicz.
Obrady Sesji zakończyły sprawy różne, w których m.in. radni zapoznani zostali z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4130/1/2011, stwierdzającym
nieważność uchwały Nr II/11/2010 Rady Gminy Łopuszno z
dnia 14.12.2010 r. w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady
Gminy i innych osób do dokonywania czynności w sprawach z
zakresu prawa pracy wobec Wójta - w części określonej w § 7.
Ponadto w dyskusji poruszane były także sprawy dotyczące działalności i dofinansowania GLKS „ZRYW” Łopuszno.
W dniu 30 marca 2011 roku odbyła się kolejna Sesja
Rady Gminy Łopuszno.
Po otwarciu obrad Sesji Rady Gminy i stwierdzeniu prawomocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę
Łukasik, radni jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radną p. Barbarę Fras i przyjęli do realizacji proponowany
porządek obrad Sesji. Również jednogłośnie i bez uwag radni
przyjęli protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
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Następnie p. Przewodnicząca i p. Wójt złożyli Radzie informacje z pracy za okres między Sesjami, a potem przystąpiono
do głosowania uchwał. Na tej Sesji radni jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli 8 uchwał:
- Nr V/24/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
- Nr V/25/2011 w sprawie dokonania zmian w uchwale Nr
IV/21/2011 Rady Gminy Łopuszno z dnia 31 marca 2011r. w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Łopuszno na lata 2011 - 2016,
- Nr V/26/2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
na 2011 rok,
- Nr V/27/2011 w sprawie nadania statutu dla Gminnego
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie,
- Nr V/28/2011 w sprawie powołania Rady Społecznej przy
Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie,
- Nr V/29/2011 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Nr V/30/2011 w sprawie określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczy-

cieli ze szkół, dla których Gmina Łopuszno jest organem prowadzącym oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
- Nr V/31/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/237/2010 Rady
Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno.
Radni zostali także zapoznani na Sesji z uchwałami IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej:
- Nr 3/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łopuszno,
- Nr 4/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku w sprawie możliwości
sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale
budżetowej Gminy Łopuszno na 2011r.
Interpelacje składali radni: p. K. Bernat, p. Z. Śrębowaty, p.
G. Janiszewski i p. D. Łukasik, a dotyczyły one głównie dróg
powiatowych.
Odpowiedzi na interpelacje udzielił radnym Wójt Gminy p.
Z. Oleksiewicz oraz radny Rady Powiatu Kieleckiego p. J. Barański.
(M.B.)

Otwarcie punktu obsługi bezrobotnych
Realizując ustawowe zadania w zakresie rynku pracy poprzez m.in. aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących
pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach zgodnie z założeniami ubiegłego roku podjął czynności związane z utworzeniem
Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych na terenie
powiatu kieleckiego.
Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny to wyspecjalizowana komórka organizacyjna wyodrębniona w PUP w Kielcach, mieszcząca się na terenie gminy, która realizuje w szczególności zadania w zakresie udzielania osobom zainteresowanym oraz pracodawcom informacji o możliwościach i zakresie
udzielania pomocy udzielonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rejestrowania bezrobotnych i poszukujących pracy. Zadania te są realizowane przede wszystkim przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych umożliwiających dostęp do rejestrów publicznych prowadzonych w PUP. LPIK tworzony jest we współpracy z samorządem gminnym ze środków własnych starosty oraz rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej pozyskiwanej na wniosek
Urzędu Pracy.
Na terenie powiatu kieleckiego zostało utworzonych osiem
lokalnych punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w gminach: Raków, Nowa Słupia, Bodzentyn, Chmielnik, Chęciny,
Łopuszno, Mniów i Łagów. Utworzenie ich mogło być zrealizowane dzięki złożonemu PUP w Kielcach wnioskowi do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o pokrycie części kosztów
związanych z realizacją tego zadania oraz dofinansowaniu ze
środków własnych starosty kieleckiego w wysokości 20% całości kosztów realizacji przedsięwzięcia. Ze środków rezerwy
MPIPS na ten cela pozyskano łącznie prawie 150 000 zł. Środki te pozwoliły na dokonanie modernizacji pomieszczeń pod
potrzeby LPIK, wyposażenie ich w niezbędne meble, sprzęt
komputerowy oraz materiały biurowe.
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Głównym celem tworzenia Lokalnych Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych było przede wszystkim: rejestracja osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ułatwienie dostępu
do informacji i pomocy jaką państwo jest zobowiązane świadczyć swoim obywatelom.
W każdym LPIK, pracują specjaliści odpowiedzialni za pośrednictwo pracy oraz rejestrację osób bezrobotnych, a bliskie położenie ośrodków pomocy społecznej sprawia, że osoby zainteresowane równocześnie będą mogły skorzystać z
usług pracowników pomocy społecznej. Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne są istotną częścią struktury urzędu, która prowadzi do polepszenia dostępności usług ofiarowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zarówno dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy jak i pracodawców.
Celem LPIK jest również rozpoznanie potrzeb osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy, w wyniku czego zostaną
zastosowane określone działania zmierzające do poprawy ich
sytuacji na rynku pracy. W punktach takich osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz pracodawcy będą mogły:

z działalności Rady gminy i Urzędu gminy
- dokonać czynności rejestracyjnych,
- otrzymać niezbędną pomoc z zakresu pomocy społecznej,
- uzyskać istotne informacje na temat całego katalogu oferowanego przez PUP usług,
- uzyskać informacje dotyczące pomocy oferowanej pracodawcom,
- dzięki pośrednikom pracy będą prowadzone w poszczególnych gminach rozpoznania wśród pracodawców dotyczące
zapotrzebowania na określonych pracowników,
- otrzymać niezbędne wsparcie z zakresu pomocy społecznej.
Lokalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne będą przejawem daleko idącej promocji działań PUP, a także otwartości
i łatwości w dostępie do instrumentów i usług rynku pracy w
szczególności dla osób zamieszkałych w znacznej odległości
od PUP. Zapewni to profesjonalność i otwartość na potrzeby społeczne. Utworzenie Lokalnych Punktów InformacyjnoKonsultacyjnych w znacznym stopniu usprawnia także wymianę informacji pomiędzy urzędem pracy a ośrodkami pomocy społecznej.

Tysiąc kapitalnych projektów
Ponad sto tysięcy mieszkańców województwa świętokrzy
skiego skorzystało dotychczas z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Są wśród nich dzieci, uczęszczające
do nowych przedszkoli, uczniowie korzystający z dodatkowych lekcji, pracownicy i bezrobotni, podnoszący swoje kwalifikacje oraz osoby przedsiębiorcze, które dzięki Kapitałowi
Ludzkiemu mogły założyć własny biznes. Są to też osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, z tak różnych powodów, jak choćby długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność
czy uzależnienia.
Na dofinansowanie projektów z PO KL województwo
świętokrzyskie otrzymało 317,5 mln euro (ponad 1,2 mld zł).
Dotychczas za pośrednictwem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
przyznano autorom projektów ponad 820 milionów złotych.
Do tej pory pieniądze te zostały przeznaczone na realizację
ponad tysiąca projektów ze sfer edukacji, rynku pracy i walki z wykluczeniem społecznym. Najwięcej z nich dotyczyło
organizacji dodatkowych zajęć w szkołach oraz tworzenia
nowych przedszkoli. Tego typu projekty skierowane są m. in.
do dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. Dotychczas z finansowanych przez UE zajęć pozalekcyjnych skorzystało 34
tys. świętokrzyskich uczniów, a z zajęć przedszkolnych – 8 tys.
dzieci. Ponadto blisko 600 młodych ludzi, szczególnie uzdolnionych w przedmiotach matematyczno – przyrodniczych,
otrzymało przyznawane przez ŚBRR stypendia naukowe.
Kapitał Ludzki dał również wielu osobom możliwość doskonalenia swoich umiejętności oraz nauki nowych, lepszych
profesji. Z projektów PO KL, w ramach których realizowane
były różnego rodzaju szkolenia zawodowe, na przykład nauka języka angielskiego, czy obsługa nowoczesnych maszyn
budowlanych, skorzystało blisko 80 tys. osób, zarówno
pracujących, jak i odchodzących z rolnictwa, czy bezrobotnych.
Elementem Kapitału Ludzkiego są także bardzo popularne dotacje dla osób fizycznych na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej – możliwa do uzyskania kwo-

ta wsparcia to nawet 40 tys. zł. W firmach, które powstały
w naszym regionie dzięki takim właśnie dotacjom, pracę
znalazło ponad 5 tys. osób.
Każdy mieszkaniec naszego województwa może być uczestnikiem projektu PO KL. Jak znaleźć projekt „dla siebie”?
To proste. Wszelkie informacje o realizowanych właśnie
przedsięwzięciach z PO KL są w internetowej bazie – tzw.
„Mapie Projektów”, która znajduje się pod adresem www.
projekty.efs.gov.pl. Mapa działa na zasadzie wyszukiwarki, w
której, po zaznaczeniu odpowiednich kryteriów, zainteresowane osoby mogą znaleźć odpowiedni dla siebie projekt.
Członek Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek,
nadzorujący wdrażanie PO KL w
naszym regionie:
Województwo świętokrzyskie
dobrze wykorzystuje pieniądze z
Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Na tle pozostałych regionów jesteśmy na szóstym miejscu
w kraju pod względem zaawansowania w jego realizacji. Ale to nie
tylko liczby i statystyki. To również
realny wpływ na rozwiązywanie
problemów naszego regionu. Na
przykład młodzież gimnazjum w Łopusznie - może uzupełniać
lub poszerzać swoją wiedzę na dodatkowych, bezpłatnych
zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. To
daje uczniom szansę na lepszy start w przyszłość. Większość
z nich nie miała do tej pory takich możliwości, bo rodziców
często nie jest stać na korepetycje. Program Operacyjny
Kapitał Ludzki będzie realizowany w Polsce i w województwie
świętokrzyskim jeszcze do 2013 r. Do dyspozycji wnioskodawców pozostało blisko czterdzieści procent kwoty, którą nasz
region otrzymał na dofinansowanie „kapitałowych” projektów. Można więc jeszcze skorzystać z szansy, jaką daje PO KL.
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
W dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku odbędzie
się powszechny spis ludności i mieszkań. Będzie to pierwszy
spis od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem
członkowskim Unii Europejskiej. Spis ludności dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej, zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych, ich zasobach mieszkaniowych i zasobach na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.
Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania
wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych między innymi z uwagi na wzmożoną
migrację ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.
Spis obejmuje:
• osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
• osoby nie mające miejsca zamieszkania.
W spisie powszechnym będą zbierane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na
pytania zawarte w formularzu.
Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych
w badaniu pełnym i reprezentacyjnym w następującej kolejności:
• pobranie danych z systemów informacyjnych,
• samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub
korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych,
• wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI),
• wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI).
Formularz elektroniczny on-line służący do samospisu
znajduje się na stronie http://form.spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe

Sylwester 2010
Po raz drugi mieszkańcy gminy powitali Nowy Rok na rynku w Łopusznie. Liczny udział mieszkańców w imprezie sylwestrowej z pewnością zachęca do kontynuacji tego zwyczaju.
Mimo zimna i późnej pory atmosferę rozgrzewał zespół coverowy „Abba Family” W przerwie koncertu, wspólnie z mieszkańcami Nowy Rok powitały władze gminy: Danuta Łukasik-Przewodnicząca Rady Gminy i Zdzisław Oleksiewicz- Wójt Gminy
Łopuszno.
W szampańskim nastroju bawiono się do godziny 1.30.
Barbara Pawelczyk
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Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
realizuje projekt systemowy pt:

„Czas na zmiany w gminie Łopuszno”
Okres realizacji projektu od 01 kwietnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
Projekt współfinansowany przez Unie Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o realizacji projektu i naborze kandydatów
Priorytet :VII. Promocja Integracji Społecznej
Działanie :7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Poddziałanie : 7.1.1.Rozwój i upowszechnianie aktywniej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Gmina Łopuszno/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie w roku 2011 przystępuje do realizacji projektu systemowego pn. „Czas na zmiany w Gminie Łopuszno”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w związku z tym ogłasza nabór na kandydatów do wzięcia udziału w projekcie.
Celem głównym projektu jest podwyższenie statusu społecznego i zawodowego 9 osób –podopiecznych GOPS Łopuszno poprzez przygotowanie ich do wejścia na rynek pracy do dnia 31.12.2011
Grupą docelową projektu będzie 9 osób pozostających bez zatrudnienia lub rolników, /w tym 1 osoba legitymująca się
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności/
· zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne lub pozostanie bez zatrudnienia lub rolnicy,
· korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
· zamieszkałych na terenie gminy Łopuszno,
· w wieku aktywności zawodowej,
Projekt obejmie grupę osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, mających problemy z wejściem i sprawnym poruszaniem się na rynku pracy. Osoby te znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Warunkiem przystąpienia do
udziału w projekcie będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz kontraktu socjalnego.
Każda osoba zostanie objęta 3 instrumentami aktywnej integracji:
1.Trening kompetencji i umiejętności społecznych
2.Grupa wsparcia
3.Szkolenie zawodowe
Osoby chętne do udziału w projekcie systemowym prosimy o kontakt osobisty z pracownikiem GOPS Barbarą Serafin lub
pod numerem Tel. 41/ 39 14 282
Załączniki:
Regulamin, Formularz rekrutacyjny, Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych
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Majówka rekreacyjna
Dnia 08 maja 2011 roku na terenie Gminnego Ośrodka
Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbędzie się impreza pn. „Majówka rekreacyjna”.
Oprócz atrakcji kulturalno-rekreacyjnych będzie możliwość
obejrzenia oddanej do użytkowania inwestycji pn. „Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami ho-

telowymi” oraz przebudowaną salą konsumpcyjną Domu Weselnego.
Podczas imprezy dla każdej grupy wiekowej będą przygotowane atrakcje, po czym odbędzie się zabawa pod gwiazdami dla wszystkich.
M. Jarząbek

Zakończenie inwestycji
Rozbudowa zaplecza kuchennego w Gminnym Ośrodku
Sportowo-Wypoczynkowym w Łopusznie była planowana od
połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.
Po latach wypracowywania koncepcji rozbudowy w 2009
roku rozpoczęto realizację inwestycji pn. „Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi”.
Przedsiębiorstwo Eko-Invest z Kielc jako wykonawca obiektu w styczniu 2011 roku zakończyło roboty budowlane po
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czym nastąpił odbiór oraz rozliczenie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gminy Łopuszno.
Koszty inwestycji były współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Celem Projektu było
stworzenie ośrodka wypoczynkowego, który będzie odpowiadał aktualnym standardom i wspomagał funkcję sportowo - rekreacyjną na terenie gminy.
M. Jarząbek

Kultura i oświata

Wizyta Jego Eminencji księdza biskupa
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie
Gość w dom, Bóg w dom – mówi stare polskie przysłowie. 10 marca jego metaforyczne znaczenie nabrało dla całej społeczności Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie niezwykłej dosłowności. Tego dnia progi naszej szkoły przekroczył duszpasterz diecezji kieleckiej ksiądz biskup Marian Florczyk. Towarzyszyli mu ksiądz Andrzej Jankoski
i proboszcz parafii Dobrzeszów ksiądz Jarosław Strojny.
Na powitanie Jego Ekscelencji wyszły pani dyrektor Alicja
Kuropatwa, katechetka pani Joanna Nyga-Miśta oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Lamczyk. Po przekroczeniu progów szkoły ksiądz biskup witał się z pracownikami szkoły. Staliśmy z bijącym sercem, lekko stremowani niezwykłym wyróżnieniem, jakim dla nas była wizyta Jego Ekscelencji. Tymczasem ciepło i serdeczność, z jakimi ksiądz biskup
witał się z nami, szybko rozproszyły budzące onieśmielenie
myśli. Gdy tylko ksiądz biskup wszedł na salę gimnastyczną,
rozległ się pełen radości i mocy śpiew oczekujących tam na
niezwykłego gościa uczniów. Słowa znanej pieśni Bądź pozdrowiony, Gościu nasz… wypełniły salę, korytarz, a zapewne i resztę budynku szkolnego – z taką mocą były wyśpiewane! Kiedy śpiew zamilkł, słowa powitania skierowała do Jego
Ekscelencji pani dyrektor, później zaś dzieci. W swoim przemówieniu pani dyrektor odniosła się do chrześcijańskich wartości, które są respektowane w naszej szkole. Zapewniła Jego
Ekscelencję o wysiłkach podejmowanych przez nauczycieli zmierzających do zapewnienia twórczego rozwoju osobowości młodego człowieka, jego pełnego szczęścia, wpajania
odpowiedzialności za losy ojczyzny i lokalnej społeczności.
Pani dyrektor przywołała także główne myśli społecznej nauki Jana Pawła II. Powitalne przemówienie kończyły jego słowa: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez
to, kim jest, i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się
z innymi”.

Witające księdza biskupa dzieci podarowały księdzu biskupowi przepiękny malowany na szkle obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz płytę z nagraniem grudniowych Jasełek Dobrzeszowskich. Następnie zaprosiły szanownego gościa do obejrzenia krótkiego występu artystycznego, na który składały się
fragmenty „Jasełek Dobrzeszowskich” jako uroczystości, która najpełniej łączy tradycje chrześcijańskie z narodowymi. Zwracając się do dzieci, ksiądz biskup odniósł się do zaproszenia na kolejne jasełka, wyrażając nadzieję, że będzie mógł na nie przybyć. Szybko
nawiązał z nimi kontakt, a ponieważ okazał się być człowiekiem emanującym radością i obdarzonym dużym poczuciem
humoru, uśmiech nie schodził z dziecięcych buź. Szczególnie ciepło zwrócił się
najmłodszych. A maluchy nie pozostały księdzu biskupowi dłużne i prowadziły z nim ożywioną rozmowę, nie okazując
przy tym śladu skrępowania. Gdyby od
nich zależało, jak długo ksiądz biskup ma
zostać w naszej szkole, to zapewne szybko nie wypuściłyby tak radosnego przybysza. Na zakończenie spotkania dzieci
zaśpiewały księdzu biskupowi Barkę.
Następnie ksiądz biskup spotkał się
z nauczycielami i rodzicami. W słowach
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skierowanych do nauczycieli ksiądz biskup wyznał, że nasza
praca jest mu szczególnie bliska, ponieważ zanim wstąpił do
Seminarium Duchownego w Kielcach, był studentem Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Zauważył, że praca w szkole staje się w czasach, które nie chcą autorytetów coraz trudniejsza. Zachęcił rodziców do ściślejszej współpracy z nauczycielami.
Wizyta biskupa na pewno na długo pozostanie w naszej pamięci. Tak jak pani dyrektor zauważyła w swoim przemówieniu, miała ona dla wszystkich nauczycieli dwa wymiary. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Z tego powodu była głębokim przeżyciem duchowym i religijnym źródłem refleksji. Jesteśmy zarazem nauczycielami i wychowawcami. W pracy dydaktycznej
i wychowawczej czujemy się odpowiedzialni za kształtowanie postaw młodych ludzi w duchu wartości chrześcijańskich.
Stąd słowa księdza biskupa były dla nas źródłem zadumy nad

realizacją naszego powołania. Krzepiąca jest świadomość, że
nie tylko nie jesteśmy osamotnieni w naszych staraniach, ale
mamy też potężnego sojusznika.
Ewa Stępień

Sukcesy naszych uczniów
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie nie może narzekać na
brak utalentowanych podopiecznych. Absolwenci przekazują pałeczkę młodszym ku radości nauczycieli, rodziców i samych uczniów. Niewątpliwie najzdolniejszą humanistką
wśród uczniów szkół podstawowych w naszej gminie jest
obecnie nasza szóstoklasistka – Aleksandra Żmijewska.
Ola uzyskała tytuł finalisty VIII Konkursu Humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. W związku z tym pani dyrektor Alicja Kuropatwa
ufundowała Oli nagrodę – mp3. Uważniejsi czytelnicy Wieści
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Łopuszna pamiętają zapewne sukcesy Oli w gminnych konkursach
ortograficznych, przypieczętowane w tym roku pierwszym miejscem. Koleżanki Oli również godnie reprezentowały naszą szkołę.
Trzecie miejsce ex aequo zajęły
Patrycja Kowalczyk z kl. V i Mariola
Szymkiewicz - uczennica klasy VI.
W kategorii klas II – III drugie miej-

Kultura i oświata
sce zajęła trzecioklasistka- Weronika Kowalczyk, a trzecie jej klasowa koleżanka – Karolina Jarząb. Obu życzymy, by w kolejnych
latach poszły w ślady swoich utalentowanych koleżanek.
Podobnie jak w konkursie ortograficznym, tak i w etapie
gminnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej nasi
podopieczni corocznie zajmują czołowe miejsca. W tym roku
uczniowie wrócili z dyplomami za drugie (znów Ola Żmijewska,
która – jak widać – ma wiele wspólnego z ludźmi renesansu)
i trzecie (Wiktoria Kaczmarczyk) miejsce. Tradycje szkoły pod-

trzymali także biorący udział w gminnym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Powódź, pożar, dniem czy nocą
– straż przychodzi ci z pomocą. I tak trzecie miejsce w grupie I,
obejmującej dzieci w wieku 6 – 8 lat zajęła Kamila Molasy, zaś w
grupie II dla starszych uczniów szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajął Jakub Głowala, a drugie – Konrad Miśta. Finis coronat opus. Ów koniec jest w równej mierze świadectwem wysiłku, jakiego nie szczędzą zarówno nauczyciele, jak i uczniowie,
co zachętą do dalszej pracy.
Ewa Stępień

Dzień Babci i Dziadka
21 stycznia to szczególnie wyjątkowa data dla wszystkich
babć i dziadków, a także dla ich wnucząt, które z wielkim pietyzmem i zaangażowaniem przygotowywały uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Podczas gdy pani dyrektor Alicja Kuropatwa składała życzenia licznie zgromadzonym gościom, uczniowie z niecierpliwością czekali na to, aby móc zaprezentować
swoje umiejętności artystyczne ukochanym dziadkom.
W tym roku babcie i dziadkowie mogli podziwiać niezwykły montaż słowno-muzyczny, na który złożyły się wiersze, piosenki, układy taneczne i inscenizacje. Najbardziej podobały się
wszystkim sceny, w których przebrani za babcię i dziadka uczniowie wiejską gwarą przedstawili dzień z życia pewnego małżeństwa, do którego przyjeżdżają w odwiedziny wnuki. Śmiech
co chwila wybuchał i co rusz rozlegały się oklaski. Całości dopełniły piosenki o ludowym charakterze.
Wnuczęta najpiękniej jak potrafiły, dziękowały przybyłym
gościom. Każdy z nich otrzymał prezent własnoręcznie wyko-

nany przez dzieci. Wspólne świętowanie zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem przy kawie w miłej, serdecznej atmosferze.
Aldona Sobierajska

Zabawa Noworoczna 2011
Zabawa Noworoczna w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie odbyła się w sobotę 19 lutego 2011r. Uczestniczyły w niej
dzieci ze SP w Dobrzeszowie oraz dzieci z Filii w Sarbicach.
Wszystkie dzieci ochoczo bawiły się w rytm muzyki zaproszonego zespołu .Nie zabrakło także wspaniałych gości, których obecnością mogliśmy cieszyć się tego dnia. Byli to: wójt
gminy Łopuszno - Zdzisław Oleksiewicz, radny Sarbic – Czesław Bujak, proboszcz parafii w Sarbicach ksiądz Zbigniew Stanios, przewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Lamczyk oraz
licznie przybyli rodzice i bliscy uczniów. Atrakcją wieczoru były
konkursy zorganizowane dla dzieci przez nauczycieli, m.in. na
najciekawszy strój, maskę karnawałową czy konkursy sprawnościowe.
Chętnych do udziału w nich nie brakowało. Najprawdopodobniej uczestników motywowały niezwykle interesujące nagrody, ufundowane przez sponsorów.
Z największą niecierpliwością uczniowie czekali na rozstrzygnięcie konkursu „Na królową balu”, który honorowym patronatem objęła pani dyrektor Alicja Kuropatwa. Wybór okazał
się niezwykle trudny, gdyż wiele uczennic pięknie przygotowało się do udziału w tym konkursie. Ostatecznie królową balu została Wiktoria Kaczmarczyk z kl. VI, zaś wyróżnienie otrzymały
Natalia Antkowiak z kl. I i Martyna Wojda z kl IV. Zwyciężczyni otrzymała mp3. Konkurs ten zakończył noworoczną zabawę
2011 w naszej szkole. Wszyscy z utęsknieniem czekamy na kolejną.

Pani dyrektor Alicja Kuropatwa składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do organizacji wielu szkolnych uroczystości: prezesowi firmy WiR panu
Witoldowi Szprochowi, wójtowi gminy Łopuszno panu Zdzisławowi Oleksiewiczowi, przewodniczącej Rady Gminy pani Danucie Łukasik, radnym gminy Łopuszno panom Zbigniewowi
Zimeckiemu i Czesławowi Bujakowi, właścicielom firmy „Hermes” państwu Elżbiecie i Zbigniewowi Krawczyńskim, sołtysowi wsi Nowek panu Krzysztofowi Robakowi.
Paulina Czupryńska
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Obchody Dnia Kobiet
W co dokładniejszych kalendarzach trudno byłoby znaleźć
dzień, który nie byłby „ku czci…”, „dla upamiętnienia…” itd. 8
marca od dawna jest poświęcony kobietom. To prawda, że cieniem (i to długim) kładą się na jego obchodach peerelowska
tradycja i oburzenie współczesnych feministek. Ale przecież
święto ma znacznie dłuższą tradycję niż PRL, a wiedza feministek na temat życia zwykłych kobiet (zwłaszcza tych, które nie
mieszkają w mieście) jest chyba znikoma. W związku z tym paniom, którym „goździki się przejadły”, można zaproponować
piękne wiosenne tulipany i nieco więcej dystansu oraz poczucia humoru. Te zaś, które z uwagi na liczne obowiązki rzadko
mają okazję do świętowania, mogą zawsze gościć na akademii organizowanej w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie.
W tym roku świętowały z nami przewodnicząca Rady
Gminy pani Danuta Łukasik oraz licznie przybyłe panie. Pani dyrektor Alicja Kuropatwa miała również przyjemność powitać wójta gminy Łopuszno pana Zdzisława
Oleksiewicza, który złożył wszystkim solenizantkom serdeczne życzenia i obdarował przepięknymi różami.
Przybyli goście obejrzeli interesujący, czasem wzruszający,
a czasem śmieszny program artystyczny. Zaprezentowały się
wszystkie klasy. Młodsi przygotowywani przez swoje wychowawczynie wzbudzili furorę samym swoim wejściem na scenę (jest to bezdyskusyjny przywilej tego wieku). Perfekcyjne
występy wzbudzały aplauz na widowni. Starsi na co najmniej
równie głośne brawa musieli sobie zasłużyć rewelacyjną grą
(niech żałuje, kto nie widział artystek w szlafrokach, wałkach
na głowie, maseczkach na twarzy, które śpiewały Sing, sing!).
Zaprezentowane przez nich przeplatane popularnymi piosenkami krótkie humorystyczne scenki z kobietami w rolach

głównych bardzo się wszystkim podobały. Okazuje się, że piosenek o paniach jest całe mnóstwo, na pewno dużo więcej
niż o mężczyznach. A ponieważ o kobietach najczęściej piszą
mężczyźni, więc od razu widać, kto ma więcej czasu i kto zasługuje na święto w kalendarzu!
Akademia wprowadziła wszystkich w bardziej wiosenny nastrój. Głównie dzięki kwiatowym motywom w dekoracji oraz darom pana wójta i samorządu uczniowskiego. O ile
Tuwimowi jesień zaczynała się mimozami, o tyle naszym paniom marzec zaczął się tulipanami i różami. Nie miałybyśmy
nic przeciwko temu, żeby kolejne miesiące równie „kwieciście” się rozpoczynały.
Anna Łukasik

Spotkanie wigilijne seniorów w Filii w Sarbicach
W ferworze przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wiele
osób (z potrzeby serca lub dlatego że tak wypada) uczestniczy
w spotkaniach wigilijnych. Niektóre z nich na stale wpisały się w
kalendarz uroczystości różnych instytucji, placówek, mieszkańców miejscowości. Taki charakter ma już spotkanie wigilijne organizowane dla osób starszych w Sarbicach. Jest to uroczystość
wyjątkowa, wzruszająca do głębi jej adresatów, organizatorów i
zaproszonych gości.
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Dziadkowie i babcie na pewno wiele radości zawdzięczają
swoim dzieciom i wnukom. chętnie z nimi przebywają i są przez
nich kochane. Młodsi powinni jednak czasem pomyśleć, że podeszły wiek to nie tylko uśmiech. „Wszystko ma swój czas” – napisał przed ponad dwoma tysiącami lat mądry Kohelet i słowa
te pobrzmiewały goryczą. Owszem, jest czas tego, co napełnia
człowieka radością, pozytywną energią: czas rodzenia, sadzenia, budowania, śmiechu, pląsów, mówienia. Ale jeśli wszystko
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to miało miejsce, to na pewno przyjdzie czas wyrywania tego,
co zasadzono, burzenia, płaczu, czas tracenia i milczenia. Czas,
w którym nie ma się upodobania, a który tym bardziej dojmująco dokucza, im jesteśmy starsi. A. de Saint-Exupéry nazywa
to „prawem życia”, pisząc: „ Najpierw bogaciliśmy się, latami
zadrzewiając przestrzeń życia, ale nastają inne lata, kiedy czas
niszczy naszą pracę i wyrywa drzewa z korzeniami”. Jakkolwiek
byśmy tego nie nazwali, ból pozostaje taki sam. Wolne nakrycie
na wigilijnym stole ma dla starszego człowieka nie tylko symboliczne znaczenie. Pamięć przywołuje tych, którzy już odeszli.
Ale przychodzą na myśl również ci, którzy widzieli nasze
twarze bez zmarszczek, nasze wyprostowane plecy i nasz sprężysty chód. Rozmowa z nimi przepełniłyby serce radością. Jest
bowiem również inny rodzaj samotności, doświadczany nawet
przez tych, których otaczają dzieci, wnuki czy nawet prawnuki,
o czym tak pisał ks. J. Twardowski: „samotność – bo mnie dzieckiem tu nikt nie pamięta”. Spotkanie wigilijne organizowane
w szkole w Sarbicach stwarza niepowtarzalną i trudną do przecenienia okazję spotkania ludzi znanych czasem od wczesnego
dzieciństwa. I takie spotkania rozrzewniają do łez.
Mieszkańcy Sarbic bardzo licznie przybyli na uroczystość. Słowa powitania oraz przedświąteczne życzenia
skierowali do nich pani Agnieszka Adydan – kierownik Filii
w Sarbicach oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli
się dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie pani Alicja Kuropatwa, wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz, miejscowy radny pan Czesław Bujak oraz ksiądz Zbigniew Stanios. Ksiądz Stanios to nowo mianowany proboszcz
parafii Sarbice. Uroczystość była dla niego okazją do spotkania
swoich najstarszych parafian, o których doświadczeniu i mądrości życiowej wyrażał się z ogromnym szacunkiem.
Program artystyczny otwarły występy uczniów Filii w Sarbicach. Przepiękne aniołki bez najmniejszego śladu tremy zaśpiewały tradycyjne polskie kolędy. Nagrodzone burzą w peł-

ni zasłużonych oklasków ustąpiły miejsca uczniom Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie. Przedstawili oni zgromadzonym jasełka. Wśród występujących byli także absolwenci Filii w Sarbicach, nie do poznania zmienieni przez charakteryzację, co
młodsze koleżanki zgodnie przyznawały. Tak oto, co zauważył
w swoim wystąpieniu ksiądz proboszcz, spotkały się młodość
i dziecięca radość z mądrością życiową. Dzieci za swoje występy zostały nagrodzone słodyczami, a starsi łamali się ze sobą
opłatkiem, a następnie przeszli na salę, gdzie przygotowano
dla nich poczęstunek. Nie było tutaj cicho, oj nie! Rozmawiano
by bez końca, gdyby nie rozpoczęły się występy. A występował
nie byle kto! Żywe, pełne wigoru i animuszu występy pań z
Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic sprawiły, że wszyscy zaczęli przytupywać i nucić! Panie występowały w pięknych strojach ludowych. Wachlarz utworów zaprezentowanych
na spotkaniu świadczył o ogromnie różnorodnym repertuarze
artystek. Panie z Sarbic nie ograniczyły się jednakże wyłącznie
do słuchania i same zaczęły śpiewać. Być może wkrótce w gminie Łopuszno narodzi się kolejne prężnie działające koło gospodyń wiejskich.
Uroczystość nie byłaby tak okazała, gdyby nie sponsorzy.
Znaleźli się wśród nich: ksiądz proboszcz Zbigniew Stanios,
miejscowy radny pan Czesław Bujak, przewodnicząca Rady
Gminy pani Danuta Łukasik, wójt gminy Łopuszno pan Zdzisław Oleksiewicz, sołtys wsi Sarbice Drugie pani Elżbieta Karykowska oraz pan Wiesław Kozioł – właściciel sklepu w Sarbicach
Pierwszych. Ich dobra wola umożliwiła tak wielu ludziom przeżycie chwil pełnych radości.
Ewa Stępień
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Filia w Sarbicach – dziecięca kraina

Mały człowiek może być wielki

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było zdobycie
przez ucznia klasy III - Norberta Szymańskiego, I miejsca w konkursie „Aniołowie się radują”. Zorganizowało go
Starostwo Powiatowe w Kielcach. Cieszył się on ogromną popularnością – napłynęło prawie 1000 prac z całego regionu.
Anioł małego artysty z Sarbic urzekł jurorów pomysłowością,
oryginalnością i starannością wykonania. Po nagrodę, którą był radiomagnetofon „Grundig”, Norbert pojechał z mamą
panią Krystyną Szymańską i opiekunką panią Małgorzatą Najmrodzką. Odebrał ją z rąk Starosty Kieleckiego pana Zdzisława Wrzałki. Mamie gratulujemy utalentowanego syna, a młodemu artyście życzymy kolejnych sukcesów.
Małgorzata Najmrodzka

Bez Nich smutny byłby świat!

21 i 22 stycznia to Dzień Babci i Dziadka. W tym dniu w Filii w Sarbicach spotkali się dziadkowie i babcie uczniów naszej szkoły. Przybyłych powitała pani kierownik Agnieszka
Adydan składając życzenia i zapraszając na akademię. Występ wnucząt, na który złożyły się wiersze i piosenki, był dla
wszystkich dziadków ogromnym przeżyciem, a niejednemu z
nich ze wzruszenia zakręciła się łza w oku. Mali artyści z wielkim zaangażowaniem prezentowali swoje umiejętności artystyczne i wokalne. Nie zabrakło również życzeń i kwiatów od
kochających wnucząt. Do życzeń dołączyli się również, przybyła na tę uroczystość, pani dyrektor Szkoły Podstawowej w
Dobrzeszowie Alicja Kuropatwa oraz ksiądz proboszcz Zbigniew Stanios. Czasy młodości zaproszeni goście mieli okazję powspominać podczas słodkiego poczęstunku przygotowanego przez mamy.
Małgorzata Krzysztofik

Kwiaty dla Pięknych Pań!

8 marca odbyła się akademia z okazji Dnia Kobiet. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, dedykowany
wszystkim Paniom, przybyłym na tę uroczystość. Najbardziej
rozbawiła publiczność scenka z życia małżeńskiego w wykonaniu uczniów klasy trzeciej.
Wszystkie Panie zostały obdarowane przez dzieci własnoręcznie wykonanymi kolorowymi laurkami oraz pięknymi
wiosennymi kwiatami. Pani kierownik Agnieszka Adydan podziękowała małym artystom za występ i kwiaty, a przybyłym
gościom życzyła, by Dzień Kobiet trwał cały rok.
Dalsza część spotkania przebiegała w miłej i sympatycznej
atmosferze.
Małgorzata Dudek
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Konkurs plastyczny
W dniu 17 marca br. pracowała komisja powołana przez wójta gminy Zdzisława Oleksiewicza w sprawie eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy
nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. W
skład komisji weszli: Barbara Pawełczyk
z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, która pełniła funkcje przewodniczącej oraz Anna Dudek, Teresa Sochacka,
Agnieszka Jakubowska i Małgorzata
Gawęda. W obradach komisji uczestniczył również Szymon Jarzyna kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie
– osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konkursu. Głównym celem konkursu było uświadomienie dzieciom i
młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby.
Konkurs promuje i poszerza wiedzę na
temat działalności służb ratowniczych,
szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń
oraz klęsk żywiołowych. Popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania w
przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń.
Konkurs poszerza wiedzę o szeroko
rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka,
pokazuje, że w dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie

pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki
katastrof chemicznych i ekologicznych.
Uczestnicy konkursu podzieleni zostali na następujące kategorie wiekowe:
Grupa I – młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa
Grupa II – średnia 9-12 lat - szkoła podstawowa
Grupa III – starsza 13-16 lat
gimnazjum

Grupa IV – uczniowie niepełnosprawni
Do Urzędu Gminy w Łopusznie wpłynęło 49 prac wraz z protokołami eliminacji szkolnych z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Szkoły Podstawowej
w Dobrzeszowie, Szkoły Podstawowej
w Grabownicy.
Komisja po wnikliwej analizie przyznała nagrody w odpowiednich kategoriach wiekowych następującym osobom:

MIEJNAUCZYCIEL/
IMIĘ I NAZWISKO
NAZWA I ADRES SZKOŁY
SCE
OPIEKUN
Grupa I - młodsza 6-8 lat - szkoła podstawowa:
I Marta Barcicka
Jolanta Palacz
Magdalena Jarząb Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
II
Elżbieta Żmuda
Zuzanna Stępień
III Kamila Molasy
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
Paulina Czupryńska
Grupa II – średnia 9-12 lat - szkoła podstawowa:
Jakub Głowala
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
Danuta Michalska
I
Klaudia Kałuża
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Bogumiła Kamińska
Konrad Miśta
Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie
Danuta Michalska
II
Kamila Białacka
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Bogumiła Kamińska
Faustyna KaliszewIII
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Bogumiła Kamińska
ska
Grupa III – starsza 13-16 lat - gimnazjum:
I Katarzyna Gwóźdź
II Katarzyna Marcisz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Bogumiła Kamińska
III Justyna Janowska
Grupa IV – uczniowie niepełnosprawni
Diana Mróz
I Przemysław SobDorota Palacz
czyk
Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie
Monika Kałuża
II Katarzyna WychoDorota Palacz
waniec
Szkoła Podstawowa w Łopusznie Filia w
Ewa JanowskaIII Sandra Gągorowska
Grabownicy
Dzwonek

Gratulujemy zwycięzcom oraz opiekunom uczniów eliminacji gminnych!
Nagrody dla zwycięzców eliminacji gminnych zostaną wręczone podczas najbliższego festynu gminnego.
Prace plastyczne wyżej wymienionych uczniów zostały przekazane w dniu 23
marca do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Eliminacje wojewódzkie odbędą się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w połowie kwietnia 2011 roku, a wręczenie nagród etapu wojewódzkiego planowane jest w dniu 29 kwietnia br.
Trzymamy kciuki!!!
Szymon Jarzyna
Koordynator Konkursu
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Konkurs „Czytelnik Roku 2010” rozstrzygnięty!
Konkurs trwał od stycznia do grudnia 2010 roku. Najważniejszymi celami tego konkursu było popularyzowanie czytelnictwa , zdobycie nowych czytelników, zachęcenie do częstego odwiedzania biblioteki, wyrabianie nawyku systematycznego czytania , przestrzeganie regulaminu Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łopusznie.
To dzięki książkom rozwijamy pamięć i wyobraźnię, zdobywamy wiedzę. Uczymy się języka i myślenia. Miło, że nawet
dziś w czasach powszechnej komputeryzacji, rozwoju nowych zdobyczy techniki są osoby, które nie wyobrażają sobie
życia bez książki i systematycznego czytania, bo „ Kto czyta
książki - żyje podwójnie …”.
Najważniejszym kryterium, które komisja brała pod uwagę była liczba książek zarejestrowanych na karcie bibliotecznej oraz poziom kultury czytelniczej .
Uroczyste podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów oraz nagród odbyło się 11. 01. 2011 roku w Gminnym
Ośrodku Kultury. Wręczenia dokonał pan Zdzisław Oleksiewicz – wójt gminy Łopuszno .
Komisja wyłoniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych:
CZYTELNICY DO LAT 14:
I miejsce – MARIA POLAK.
Wyróżniono JUSTYNĘ KOWALCZYK oraz MARTĘ PACZKOWSKĄ.

Laureaci konkursu

CZYTELNICY GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH:
I miejsce – JOANNA ŁAPOT.
Wyróżniono MAGDALENĘ DEL oraz WIOLETTĘ CHOSZCZYK.
CZYTELNICY DOROŚLI :
I miejsce – pani MARTA SMOLARCZYK.
Wyróżniono panią ALEKSANDRĘ NYGA oraz panią JOLANTĘ SOBOŃ.
Laureatom gratulujemy! Życzymy dalszej przyjaźni z książką i wiele satysfakcji z czytanej lektury.
Małgorzata Gawęda

Spotkanie autorskie
W styczniu 2011 r. Gminna Biblioteka
Publiczna w Łopusznie miała przyjemność gościć poetę ziemi świętokrzyskiej
Romualda Bielendę, który spotkał się z
dorosłymi czytelnikami naszej lokalnej
społeczności. Jest autorem tomików wierszy: Atlantyda marzeń, Włóczęga z Orfeuszem, Plejady wrażeń, Dotyk przeznaczenia, Opończa czasu, Tryptyki pasymskie,

Autor podczas prelekcji
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Barwy pamięci, Nastroje wzruszeń, Przedsionek Galaktyki, Okna pamięci.
Romuald Bielenda w swych utworach
podejmuje tematykę dnia powszedniego, w którym centralne miejsce zajmuje
człowiek z jego problemami jakie niesie
z sobą transformacja ustrojowa jak; bezrobocie, bezdomność, negatywne postawy i związana z tym patologia. Źródłem i miejscem tych przeżyć jest środowisko lokalne, regionalne a w nich miejsca częstego przebywania. Swą poezją pisze poeta - „chciałbym dać trochę ciepła człowiekowi, przeciw któremu często zwrócony jest świat, stanąć w obronie jego godności”. Podczas spotkania
autor zaprezentował kilka wierszy, jednocześnie przedstawiając swój dorobek
artystyczny. W trakcie spotkania zebrani wyrażali swoje refleksje związane z
poezją R.Bielendy, dzieląc się opiniami
na temat recepcji jego utworów, a także
pytali m.in. o inspiracje i plany twórcze.
Spotkanie przebiegło w bardzo miłej
atmosferze zakończyło się wpisaniem
dedykacji dla czytelników w zakupione
przez nich książki

Tchnienie wiosny
Szukałem Cię
długą jesienią
i jeszcze dłuższą
zimą
Piękniałaś
topnieniem Marzanny
oczekiwaniem bocianów
rezurekcyjnym Alleluja
idącymi ze święconym dziećmi
wielkanocnym barszczem na boczku
stołem przybranym witkami bazi
z życzeniowymi pisankami
Zmartwychwstałaś
radością
zielonością
kraszona boską ideą
absolutu
zrodzona modlitwą
pogan

/ ze zbioru Atlantyda marzeń/

oprac.Z.W.
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Ach, co to był za dzień
Babcie i dziadkowie są ważnymi członkami każdej rodziny.
To nasi kochani seniorzy. Dlatego ich święto jest szczególnie
uroczyście obchodzone w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. I tak było również
w tym roku.
Dzieci pod kierunkiem nauczycielek: Marii Bańki, Bogusławy Sypniewskiej, Elizy Gawędy, Wiesławy Król, Anny Knap,
Marzanny Wojtowicz i Renaty Doroszko przygotowały upominki, stroje oraz program artystyczny dla ukochanych dziadków. Kiedy nadszedł długo oczekiwany dzień, z niecierpliwością wypatrywały swoich najbliższych wśród zgromadzonych
w sali gimnastycznej osób.
Przybyli niemal wszyscy zaproszeni goście: babcie, dziadkowie, a nawet pradziadkowie, emerytowana dyrektorka przedszkola, pani Marianna Stępnik oraz władze naszej gminy: pani
przewodnicząca Rady Gminy Danuta Łukasik i pan wójt gminy Zdzisław Oleksiewicz – oboje cieszą się już własnymi wnuczętami. Pięknie udekorowana sala gimnastyczna wypełniona była po brzegi znamienitymi gośćmi. Niektórzy dziadkowie przyjechali z miejscowości odległych o kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów.
Na wstępie uroczystości dyrektor naszej szkoły bardzo serdecznie przywitał przybyłych gości, złożył im życzenia oraz

zaprosił do obejrzenia części artystycznej w wykonaniu ich
wnucząt.
Przedszkolaki z przejęciem recytowały wyuczone wiersze,
składały życzenia, śpiewały piosenki, przedstawiały ,,Bajkę o
Babci i Dziadku” oraz zatańczyły dworski taniec, menueta w
wytwornych strojach. Na koniec zaśpiewały „Sto lat!” Były życzenia, wręczenie upominków, mocne uściski i całusy, a potem słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Nie obyło się bez wzruszeń i łez. Dziadkowie byli dumni
ze swoich pociech i usatysfakcjonowani zdobytymi przez nie
umiejętnościami. Nie mieli ochoty opuszczać sali gimnastycznej. Była to przepiękna rodzinna uroczystość.
Babcie i dziadkowie są najmilszą, najbardziej wyrozumiałą dla dzieci publicznością. Ich uśmiechnięte twarze, przyjazne, pełne miłości spojrzenia to dla dzieci najlepszy dowód
akceptacji i uznania. Dlatego warto organizować takie spotkania, podczas których dzieci oprócz tego, że prezentują swoje
umiejętności, to jeszcze uczą się szacunku dla ludzi starszych.
Z kolei my, nauczycielki przedszkola mamy okazję zaprezentować efekty naszej wspólnej, systematycznej pracy.
Uroczystość wypadła szczególnie ciekawie i wywarła na
zaproszonych gościach niezapomniane wrażenie.
Wiesława Król
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Z życia gminy

19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Po raz kolejny dźwięki Orkiestry Owsiaka zabrzmiały z Zespole
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Po raz kolejny także impreza
zakończyła się wielkim sukcesem. Zebrano 33580,57zł., 50pensów, 2 euro i 10 centów.
Koncert w Łopusznie przygotowała społeczność Zespołu Szkół. Na czele sztabu organizacyjnego stanął pan dyrektor
Krzysztof Kumański, wspomagali go nauczyciele oraz pracownicy obsługi i administracji, w przedsięwzięcie zaangażowali
się uczniowie i ich rodzice. Prowadzenie koncertu powierzono
profesjonaliście, panu Pawłowi Solarzowi, który na co dzień jest
dziennikarzem radiowo – telewizyjnym.
Ci, którzy tego dnia zdecydowali się odwiedzić łopuszańską
szkołę na pewno się nie nudzili. Wysłuchali koncertów zespołów
młodzieżowych „Cover” i „Quatro”, a także Orkiestry Dętej OSP
Łopuszno pod batutą Michała Leśnika. Wirtuozom instrumentów
dętych towarzyszyły mażoretki w układach tanecznych przygotowanych przez instruktorkę GOK panią Małgorzatę Soboń.
Wspaniale zaprezentowała się formacja taneczna Step by Step
kierowana przez panią Małgorzatę Nitę. Młodzi artyści już po raz
trzeci zawitali na koncert do Łopuszna. Przypomnijmy, to w tym
zespole rozpoczynała karierę Edyta Herbuś. Ogromny aplauz towarzyszył także występowi tancerzy z zespołów Impuls 1 i Impuls 2, które działają przy Kieleckim Teatrze Tańca. Grupami kierują pedagodzy tańca, panie: Ewelina Kubot, Małgorzata Ziółkowska, Anna Budnicka; koordynatorem jest pani Beata Starzyk.
Popis wokalnych umiejętności dały uczennice Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie: Edyta Piwowarczyk,
Marta Głowala i Justyna Szymkiewicz.
Dla amatorów mocniejszych wrażeń przygotowano pokaz
walki bokserskiej z udziałem Młodzieżowego Mistrza Polski Tomasza Kota - absolwenta łopuszańskiej szkoły. Tomek przyjechał ze swoim kolegą Danielem Adamcem, Mistrzem Polski, zdobywcą 5. miejsca na Mistrzostwach Europy we Lwowie. Młodzi
zawodnicy pokazali elementy bokserskiego treningu oraz prawdziwą walkę, w której nie brakowało silnej wymiany ciosów oraz
efektownych uników. Bokserom towarzyszyli trenerzy, panowie:
Grzegorz Nowaczek i Ireneusz Czapko.
Podczas trwania koncertu można było skorzystać z rozrywki na świeżym powietrzu – przejechać się bryczką. Taką atrakcję
zaproponował orkiestrowiczom pan Zbigniew Kowalczyk z Eustachowa Dużego – właściciel gospodarstwa agroturystycznego. Chętnych nie brakowało. Na przejażdżkę ulicami Łopuszna
wybrał się także pan wójt Zdzisław Oleksiewicz w towarzystwie
Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego pana Grzegorza
Świercza oraz członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
pana Jana Maćkowiaka.
Najmłodsi bawili się przy loterii, na którą fanty ofiarowali uczniowie Zespołu Szkół. Jak zwykle działały stoiska z kulinariami.
Regionalne potrawy przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach. Kucharskim kunsztem chwaliła się także
młodzież z Technikum Technologii Żywności w Łopusznie. Jak
zwykle nie zawiodły mamy naszych uczniów, które przygotowały pyszne ciasta i sałatki. Szkolna kuchnia zaś serwowała smakowity bigos i flaki.
O godzinie 16.00 w holu na parterze budynku rozpoczęła się
dyskoteka, na której grał zespół „Cover”. Pojawili się na niej najmłodsi amatorzy tańca.
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Aukcję pamiątek pozyskanych od przyjaciół Orkiestry Jurka
Owsiaka poprowadzili popularni aktorzy, gwiazdy serialu „Plebania” – Marek Frąckowiak i Agnieszka Wielgosz – oboje po raz
drugi na orkiestrowym graniu w Łopusznie. Towarzyszyły im
najpiękniejsze dziewczęta regionu: Julita Basińska - Miss Polski Ziemi Świętokrzyskiej, Monika Adach – II Wicemiss Polski Nastolatek, Sylwia Koronkiewicz – finalistka Miss Polski Nastolatek.
Trwająca trzy godziny aukcja wzbogaciła fundację Owsiaka
aż o 21070zł.!
Jak co roku organizatorzy przyznali puchar dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy. Jego właścicielem
został stały bywalec orkiestrowego grania pan Grzegorz
Knap. Zakupił rękawice „czarodzieja ringu”, Leszka Drogosza za
1000zł., 500 zł. wydał na wydruk polskiego hymnu z 1935r., który podarował prezesowi klubu Vive Targi Kielce Bertusowi Servaasowi prezydent Lech Kaczyński, zestaw, długopis i pióro, ofiarowany przez Barbarę Piwnik ze starostwa powiatowego wylicytował za 300 zł. W sumie zostawił w orkiestrowej kasie 2300zł.!
Najhojniejszą firmą okazało się Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Defro” Roberta Dziubeły, który puchary z Łopuszna chyba kolekcjonuje, bo kolejny już raz „przebił” inne
zakłady pracy i instytucje. Wydał aż 2000zł.! Puchar wręczyli
przedstawiciele lokalnych władz – przewodnicząca Rady Gminy
pani Danuta Łukasik oraz pan wójt Zdzisław Oleksiewicz. Przedstawicielka firmy „Defro” pani Urszula Kozieł zakupiła za 700zł.
porcelanową figurkę – dar członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, grafikę od pani Wojewody Świętokrzyskiej Bożentyny Pałki – Koruby za 250 zł., obraz pana Piotra
Pawelczyka za 350zł., komplet szydełkowanych serwet wykonanych i ofiarowanych przez panią Bogumiłę Węgłowską za 300zł,
kompozycję ręcznie wykonanych kwiatów przez panie z Koła
Gospodyń Wiejskich w Snochowicach za 200zł., a 100zł. kosztowała firmę nalewka „Jarzębiak MM” od Koła Gospodyń Wiejskich
w Lasocinie.
Prawdziwą perłą wśród licytowanych przedmiotów okazało się pióro wieczne „Waterman” Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Bronisława Komorowskiego ofiarowane przez pana
posła Artura Gieradę i pana Leszka Michalskiego. Chętnych na tę
niezwykle cenną pamiątkę było wielu. Zwyciężczynią zaciętej
licytacji okazała się pani Zofia Puchała. Za „Watermana” zapłaciła 1300zł.!
Prezes Banku Spółdzielczego w Łopusznie pani Elżbieta Węgrzyn od lat kupuje na aukcji wyłącznie obrazy. Podczas tegorocznego finału wylicytowała olej na płótnie Oksany Onyszczenko ofiarowany przez kierowniczkę Gminnego Ośrodka Sportowo
– Wypoczynkowego panią Małgorzatę Jarząbek za 650zł. oraz
namalowany tę samą techniką obraz Damiana Bąka „Dymka” „Jesienny pejzaż” za 600zł.
Apteki Rodzinne z Kielc zostawiły w orkiestrowej kasie 1000zł.
Przedstawicielka firmy pani Monika Kumańska zakupiła między
innymi porcelanowe figurki od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa oraz od Wicemarszałka Grzegorza
Świercza. Każda osiągnęła cenę 400zł.
Pan Grzegorz Kozak kupił swojej żonie biżuterię z krzemienia
pasiastego za 600zł. Gustowną bransoletkę oraz naszyjnik ofiarowała na łopuszańską aukcję Świętokrzyska Kurator Oświaty
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pani Małgorzata Muzoł. Czapka z lisa – dar pana Zenona Głowali – spodobała się pani Iwonie Kozak, która po zaciętej licytacji
z własnym tatą – właścicielem piekarni Aleksandrem Kozakiemkupiła ją za 450zł.
Prawdziwym hitem licytacji okazał się ofiarowany przez
firmę WiR pieczony prosiak, którego za 1400zł. zakupili pracownicy ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Nie pogardzili także
drobiem – faszerowanego kurczaka od Technikum Technologii
Żywności w Łopusznie wylicytowali za 90zł. Na deser nauczyciele zafundowali sobie tort z piekarni pana Aleksandra Kozaka za
480zł. A ponieważ nie samym chlebem żyje człowiek kupili także
obraz olejny pani Aleksandry Nygi za 140zł. Łącznie pracownicy
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz szkoły filialne w
Lasocinie i Grabownicy wydali na orkiestrowe pamiątki 2110zł.
Zespół Szkół Ponadgimnazjnych nr 5 w Łopusznie stoczył zacięty bój o obraz Agnieszki Sztandery ofiarowany przez panią
Barbarę Pawelczyk kierowniczkę GOK. Olej na płótnie przedstawia łopuszański pałac – siedzibę szkoły, dlatego pani dyrektor Irena Marcisz nie żałowała 710zł. 140zł. wydała także na tort
włoszczowskiej cukierni Cezarego Migonia. Na biurko do gabinetu kupiła za 350zł. statuetkę Napoleona ofiarowaną przez Starostę Powiatu Kieleckiego pana Zdzisława Wrzałkę.
Pięknie licytowały także przedstawicielki SP w Dobrzeszowie.
Kupiły kosz pełen smakowitych wędlin z masarni Barbary i Kazimierza Płytów Gatnik k/Końskich za 410zł. oraz ananasowy tort
– dar ZS Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie - za 80zł.
Podczas aukcji aktywni okazali się także przedstawiciele
lokalnego samorządu. Pan wójt Zdzisław Oleksiewicz wydał na
orkiestrowe pamiątki 430zł. Kupił pieczoną kurę od Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie za 170zł., bibułkowy bukiet polnych
kwiatów od pani Aleksandry Nygi za 100zł. oraz kuty w żelazie
obraz od panów Zdzisława i Łukasza Palaczów, na który wydał
160zł.
Radny RG w Łopusznie pan Sławomir Staszczyk zakupił zestaw
– długopis i pióro- ofiarowany przez wicestarostę Zenona Janusa
za 250zł. oraz oryginalny trykot kolarza kadry narodowej od Zbigniewa Piątka za 150zł. Pani radna Zdzisława Zimna kupiła synowi oryginalną koszulkę piłkarzy Korony Kielce ofiarowaną przez
prezesa klubu Tomasza Chojnowskiego. Zapłaciła za nią 360zł.
Niewiele mniej, bo 300zł wydała przewodnicząca RG pani Danuta Łukasik na skórzaną piłkę, którą przekazał na licytację prezes klubu Lecha Poznań Andrzej Kadziński. Zakupioną piłką pani
Łukasik postanowiła obdarować szkolną młodzież. Ofiarowany

przez panią przewodniczącą obraz Agnieszki Sztandery zakupiła
Rada Gminy. Wylicytowała go za 450zł.
Wzięcie podczas licytacji miały także kalendarze z Mistrzynią
Świata Mają Włoszczowską. Ofiarowali je bracia Zbigniew i Andrzej Piątkowie. Dwa egzemplarze zakupiła pani Renata Popczyk
z firmy „Jabłonex”, wydając na każdy po 200zł. Prezes klubu Wisła Kraków Bogdan Basałaj ofiarował koszulkę z autografami piłkarzy, którą zakupił za 300zł. pan Dariusz Kumański, wylicytował
jeszcze koszulkę kibica Korony Kielce za 50 zł., i inne gadżety, w
sumie wydał 400zł. Pan Mariusz Karendał wzbogacił Fundację
Owsiaka o 360zł. Kupił między innymi szalik Vive Targi Kielce ofiarowany przez prezesa klubu Bertusa Servaasa za 180zł. oraz koszulkę mistrza olimpijskiego w boksie Jerzego Rybickiego, którą
ofiarował trener bokserski Grzegorz Nowaczek, za 70zł.
Pan Ludwik Kumański wsparł Fundację Owsiaka kwotą 310zł.
Kupił między innymi kulinarne wyroby Koła Gospodyń Wiejskich
z Lasocina – pasztet drobiowy za 100zł oraz tort w kształcie ryby
za 180zł.
Spośród ofiarowanych na aukcję przez pana Sławomira Staszczyka trofeów myśliwskich najwyższą cenę osiągnęła skóra z jelenia. Wylicytował ją za 300zł. pan Jacek Bosak. Również 300zł.
zostawiła w orkiestrowej kasie pani Kazimiera Palacz, która zakupiła kalendarz WOŚP za 100zł. i koszulkę z logo WOŚP za 200zł.
Po emocjonującej aukcji na uczestników łopuszańskiego 19.
Finału czekała jeszcze jedna atrakcja – zabawa taneczna, która
jak zwykle przyciągnęła tłumy. Imprezę poprowadził DJ Janusz
Wsół. Bilety po 10 zł. każdy rozchodziły się niczym świeże bułeczki. Dochód z tej części imprezy wyniósł 5065zł.
Podczas trwania imprezy wolontariusze kwestowali z puszkami. W zamian za datek do puszki ofiarowali czerwone serduszko.
Dochód z puszek wyniósł 4113,72zł. Znalazły się w nich drobne monety, ale także banknoty o wysokich nominałach.
Sztab organizacyjny wspierało wielu sprawdzonych Przyjaciół
Orkiestry Jurka Owsiaka. Bez ich pomocy nie udałoby się przeprowadzić imprezy z takim rozmachem. Organizatorzy dziękują: panu
Markowi Miście, panu Grzegorzowi Gadowi, panu Marcinowi
Prędocie, panu Witoldowi Szprochowi, panu Janowi Witoldowi Ptakowi, Radzie Rodziców Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Łopusznie, panu Aleksandrowi Kozakowi, panu Zdzisławowi Palaczowi, Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łopusznie, firmie Agnes, policji, strażakom OSP Łopuszno.
Sztab Organizacyjny 19. Finału WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Zestawienie dochodów 19 Finału WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Źródło dochodu
Licytacja
Puszki WOŚP
Bilety wstępu na zabawę taneczną
Loteria fantowa
Sprzedaż ciast i sałatek przygotowanych przez rodziców naszych uczniów
Kuchnia szkolna
Sprzedaż wyrobów kulinarnych – Technikum Technologii Żywności w ZSP nr 5 w Łopusznie
Sprzedaż ciast - Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
Przejażdżki bryczką
Razem:

wartość w zł.
21.120,00
4.113,72
5.065,00
1.320,00
895,00
525,30
106,55
300,00
135,00
33.580,57

Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszej Szkoły i Przyjaciołom Jurka Owsiaka, że byliście z nami na najpiękniejszym orkiestrowym graniu!
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WYNIKI LICYTACJI 19 FINAŁU WOŚP
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie 9 stycznia 2011 r.
Lp. Nabywca

Suma
w zł.
1. Państwo
Zestaw – długopis, pióro, nożyk do listów z logo powiatu kieleckiego – podarowała Sekretarz Powiatu Barbara 300
Katarzyna i Grzegorz Knap Piwnik
Dwie monety okolicznościowe z Olimpiady w Pekinie i Turynie w skórzanej etui – podarował Poseł na Sejm RP 200
Łopuszno
Zbigniew Pacelt
Tekst hymnu Polski z 1935 roku podarowany klubowi przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego – podarował Prezes 500
Klubu Vive Targi Kielce
Bertus Servaas
Kubek 19 Finał WOŚP – podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
100
Rękawice bokserskie Leszka Drogosza z autografem
1000
Obraz olejny na płótnie „Żandarm Land” – ofiarował Waldemar Rowiński z Marianowa
200
RAZEM
2300 zł.
2. Zespół Szkół
Obraz olejny na płótnie „Martwa natura” Aleksandry Nygi – podarowała autorka
140
Tort „Dwa serca” – podarował Aleksander Kozak Piekarnia Łopuszno
480
im. Jana Pawła II
Pieczony prosiak - podarował Witold Szproch Prezes Firmy „WiR” Łopuszno
1400
w Łopusznie
Kurczak faszerowany - podarowany przez Technikum Technologii Żywienia z Łopuszna
90
RAZEM
2110 zł.
3. Przedsiębiorstwo Wielo- Grafika „Chęciny” Aleksander Jasin - podarowała Wojewoda Świętokrzyski
250
branżowe „DEFRO”
Bożentyna Pałka-Koruba
Figurka porcelanowa „Dziewczyna siedząca” - rok wytworzenia 1958 – podarował członek Zarządu Woj.Święto- 700
Robert Dziubeła
krzyskiego Jan Maćkowiak
Ruda Strawczyńska
Obraz na płytce „Kwiaty w wazonie” Piotra Pawelczyka - podarował autor
350
Nalewka „Jarzębiak MM” (mocny męski)- podarowała Maria Krajewska z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie 100
Historia Futbolu – podarował Prezes KlubuVive Targi Kielce Bertus Servaas
100
Komplet serwet ręcznie wykonanych przez panią Bogumiłę Węgłowską – podarowała autorka
300
Lilie ręcznie wykonane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach
200
RAZEM
2000 zł.
4. Państwo
Koszulka męska WOŚP – podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie 110
Pióro wieczne „Waterman” Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – podarował Poseł 1300
Zofia i Grzegorz Puchała
na Sejm RP Artur Gierada i Leszek Michalski z Łopuszna
Łopuszno
RAZEM
1410 zł.
5. Pani Elżbieta Węgrzyn
Obraz olejny na płótnie „Łopuszno” Oksany Onyszczenko podarowała Małgorzata Jarząbek
650
Bank Spółdzielczy
Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego
Obraz olejny na płótnie „Jesienny pejzaż” Damiana Bąka „Dymka” z Wielebnowa– podarował autor
600
w Łopusznie
RAZEM
1250 zł.
6. Apteki Rodzinne
Figurka porcelanowa „Sudanka” - rok wytworzenia 1958 - podarował Marszałek Woj. Świętokrzyskiego Adam 400
w Kielcach
Jarubas
Figurka porcelanowa „Siłacz” - rok wytworzenia 1959 – podarował Wicemarszałek Woj. Świętokrzyskiego Grze- 400
gorz Świercz
Kubek 19 Finał WOŚP (2 szt.) – podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło200
pusznie
RAZEM
1000 zł.
7. Zespół Szkół
Obraz olejny na płótnie „Łopuszański pałac” Agnieszki Sztandery – podarowała Barbara Pawelczyk kierownik 710
Ponadgimnazjalnych nr 5 Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie
„Orkiestrowy tort” – podarowała Cukiernia Cezary Migoń z Włoszczowy
120
w Łopusznie
RAZEM
830 zł.
8. Państwo
Biżuteria z krzemienia pasiastego (naszyjnik, bransoleta) – podarowała Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kura- 600
Jowita i Grzegorz Kozak
tor Oświaty
RAZEM
600 zł.
Łopuszno
9. Szkoła Podstwowa
Koszt pełen swojskich wędlin - podarowali Barbara i Kazimierz Płyta z Gatnik k. Końskich
410
Tort z ananasem – podarowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie
80
w Dobrzeszowie
RAZEM
490 zł.
10. Pan
Medal – 20 lat Samorządu Terytorialnego w Polsce – podarował członek Zarządu
50
Dariusz Kumański
Woj. Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski
Oryginalna koszulka z autografami piłkarzy Wisły Kraków – podarował Prezes Klubu Wisła Kraków Bogdan Ba- 300
Łopuszno
sałaj
Koszulka kibica Korony Kielce – podarował Prezes Klubu Korona Kielce Tomasz Chojnowski
50
Kalendarz Vive Targi Kielce - podarował Prezes KlubuVive Targi Kielce Bertus Servaas
30
Podręczna zawieszka z logo powiatu kieleckiego – podarował Wicestarosta Zenon Janus
20
RAZEM
450 zł.
11. Rada Gminy Łopuszno
Obraz na płycie „Tęczowy kwiat” Agnieszki Sztandera – podarowała Danuta Łukasik Przewodnicząca Rady
450
Gminy
RAZEM
450 zł.
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12. Pani
Iwona Kozak Łopuszno
13. Pan
Zdzisław Oleksiewicz
Wójt Gminy Łopuszno

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Czapka z lisa – podarował Zenon Głowalaz Łopuszna
RAZEM
Kura pieczona nadziewana – podarowała Zdzisława Wertka z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie

Bukiet polny w koszu – podarowała Aleksandra Nyga z Łopuszna
Obraz „kuty” z motywem kwiatowym - podarowało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Nowa” Zdzisław Palacz i Łukasz Palacz
RAZEM
Przedsiębiorstwo Handlo- Kalendarz z Mistrzynią Świata w kolarstwie górskim Mają Włoszczowską (2szt.) – podarowali trenerzy Zbigniew
wo – Usługowe „JABŁOPiątek i Andrzej Piątek
RAZEM
NEX” Łopuszno
Pan
Zestaw – długopis, pióro, nożyk do listów z logo powiatu kieleckiego – podarował Wicestarosta Zenon Janus
Oryginalny trykot kolarza kadry narodowej – podarował Zbigniew Piątek
Sławomir Staszczyk
RAZEM
Lasocin
Pani
Oryginalna koszulka piłkarzy Korony Kielce – podarował Prezes Klubu Korona Kielce Tomasz Chojnowski
RAZEM
Zdzisława Zimna
Snochowice
Pan
Szalik Vive Targi Kielce z najnowszej kolekcji - podarował Prezes KlubuVive Targi Kielce
Mariusz Karendał
Bertus Servaas
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Marianów
Podręczna zawieszka z logo powiatu kieleckiego - podarował Wicestarosta Zenon Janus
Koszulka Jerzego Rybickiego – podarował trener Grzegorz Nowaczek
RAZEM
Pani Irena Marcisz
Statuetka „Napoleon” – podarował Starosta Zdzisław Wrzałka
RAZEM
Eustachów Mały
Państwo
Pasztet drobiowy – podarowała Barbara Wychowaniec z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
Tort „Ryba” – podarowała Zdzisława Wertka z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
Eliza i Ludwik Kumańscy
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Morawica
RAZEM
Pan Jacek Bosak
Skóra z jelenia – podarował Sławomir Staszczyk z Lasocina
RAZEM
Oblęgór
Pani
Kalendarz trójdzielny WOŚP – podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w ŁoKazimiera Palacz
pusznie
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Wielebnów
RAZEM
Pani
Piłka nożna skórzana – podarował Prezes Klubu
Danuta Łukasik
Lech Poznań Andrzej Kadziński
RAZEM
Piotrowiec
Pani
Kalendarz trójdzielny WOŚP – podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w ŁoBarbara Rogula
pusznie
Zestaw długopis + ołówek w etui – ofiarował Robert Kopacz Firma „DRIMPOL”
Marianów
Tort śmietankowo-czekoladowy „Serce” – podarowała Barbara Dłubała z Grabownicy
RAZEM
Państwo Izabela i Dariusz Analogia Muzyki Rozrywkowej Kielecczyzny 1960-2010 – podarował dziennikarz telewizyjny Paweł Solarz
RAZEM
German Kielce
Pani Joanna Nyga-Miśta
Poroże jelenia – podarował Sławomir Staszczyk z Lasocina
RAZEM
Snochowice
Państwo
Skóra z dzika – podarował Sławomir Staszczyk z Lasocina
Album „Legionowym szlakiem” – podarował Wicestarosta Zenon Janus
Jolanta i Adam Kozieł
RAZEM
Pani Agnieszka Cacek
Kaczka żywa – podarowała Eleonora Wertka z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
RAZEM
Zajączków
Bombka świąteczna z logo Kuratorium Oświaty – podarowała Małgorzata Muzoł Świętokrzyski Kurator OświaPani Barbara Chuda
ty
Łopuszno
RAZEM
Państwo
Album o Polsce - podarował Poseł na Sejm RP Henryk Milcarz
Sernik wyśmienity – podarowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Snochowicach
Justyna i Mariusz Petrus
RAZEM
Łopuszno
Pan
Obraz olejny na płótnie „Pejzaż z dziewczyną” Beaty Jasikowskiej – podarowała autorka
RAZEM
Kazimierz Kumański
Państwo
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Pasztet drobiowy – podarowała Barbara Wychowaniec z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie
Jolanta i Adam Szczerek
RAZEM
Łopuszno
Pani
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Koszulka męska WOŚP (2 szt.) - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Eliza Gawęda
RAZEM
Łopuszno
Firma ATD Tadeusz Łęcki Kalendarz z Mistrzynią Świata w kolarstwie górskim Mają Włoszczowską – podarowali
Kol. Pilczyca, Kluczewsko trenerzy Zbigniew Piątek i Andrzej Piątek
RAZEM
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450
450 zł.
170
100
160
430 zł.
400
400 zł.
250
150
400 zł.
360
360 zł.
180
60
50
70
360 zł.
350
350 zł.
100
180
60
340 zł.
300
300 zł.
100
200
300 zł.
300
300 zł.
100
110
80
290 zł
300
300 zł.
220
220 zł.
180
30
210 zł.
200
200 zł.
200
200 zł.
100
100
200 zł.
190
190 zł.
50
100
150 zł.
50
100
150 zł.
150
150 zł.
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Z Życia Gminy
Koszulka damska WOŚP (2 szt.) - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Zestaw długopis + ołówek w etui - podarował Robert Kopacz Firma „DRIMPOL”
RAZEM
Obraz olejny na płótnie „Kompozycja jesienna” Zofii Kumańskiej z Wielebnowa – podarowała autorka
RAZEM
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Koszulka kibica Korony Kielce – podarował Tomasz Chojnowski Prezes Klubu
RAZEM
Koszulka damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Koszulka męska WOŚP – podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Koszulka Kibica Korony Kielce – podarował Tomasz Chojnowski Prezes Klubu
RAZEM
Płyta „Przystanek Woodstock” - podarowała Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Pieczona kaczka - podarował Witold Szproch Prezes Firmy „WiR” Łopuszno
RAZEM
Koszulka Kibica Korony Kielce – podarował Tomasz Chojnowski Prezes Klubu
Kalendarz z Mistrzynią Świata w kolarstwie górskim Mają Włoszczowską - podarowali
trenerzy Zbigniew Piątek i Andrzej Piątek
RAZEM
44. Pani Apolonia Skrzypczyk Koszulka damska WOŚP – podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
45. Pani Zofia Kozak
Koszulka męska WOŚP – podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
46. Pani
Koszulki damska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Praktyczny kubek – termos - podarowała Sekretarz Powiatu Barbara Piwnik
Katarzyna Kumańska
RAZEM
Wielebnów
47. Pan Paweł Wnuk
Kubek 19 Finał WOŚP – podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
48. Pan Aleksander Kozak
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
49. Pani
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Emilia Kowalczyk
50. Pani Katarzyna Matuszczyk Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
51. Pani
Niezbędny plecak na wycieczkę – podarowała Sekretarz Powiatu Barbara Piwnik
RAZEM
Małgorzata Kozieł
52. Pan Piotr Wilk
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Bukowa
53. Pan Karol Soboń
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
54. Pan Paweł Baran
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
55. Pan Janusz Wsół
Koszulka męska WOŚP - podarowana przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Kielce
56. Państwo Joanna i Sławo- Koszulka polo z logo powiat kieleckiego – podarowało Starostwo Powiatowe
RAZEM
mir Kowalewscy
Wincentów k/Końskich
57. Pan Jan Gosek
„Irysy w koszu” – podarowały panie z Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie „Babskie czwartki”
Brudzów-Młynek, Morawica RAZEM
58. Pani Ewa Michta
Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Wielebnów
59. Pan Mirosław Barański
Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Antonielów
60. Pani Anna Jarosińska
Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
61. Nauczyciele wych. fizycz- Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
nego Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie
62. Pan Andrzej Cieślicki
Kalendarz trójdzielny WOŚP - podarowany przez Radę Rodziców przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
RAZEM
Łopuszno
OGÓŁEM
34. Państwo
Agnieszka i Tomasz Palacz
Wielebnów
35. Państwo Bogumiła i Marian
Węgłowscy Łopuszno
36. Pani
Beata Włodarczyk
Łopuszno
37. Pani Stanisława Kaleta
Łopuszno
38. Państwo
Barbara i Kazimierz Płyta
Gatniki k/Końskich
39. Pani
Wanda Nowak
Łopuszno
40. Pani Jolanta Palacz
Łopuszno
41. Pan Marek Szymczyk
Kielce
42. Pan Jarosław Nyga
Łopuszno
43. Pani
Renata Kumańska
Łopuszno

100
30
130 zł.
120
120 zł.
50
60
110 zł.
100
100 zł.
50
50
100 zł.
50
50
100 zł.
100
100 zł.
100
100 zł.
100
100 zł.
60
30
90 zł.
80
80 zł.
80
80 zł.
50
30
80 zł.
60
60 zł.
60
60 zł.
60
60 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
50
50 zł.
30
30 zł.
30
30 zł.
20
20 zł.
21.120
zł.

Jolanta Kozieł
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Zjednoczeni po raz drugi…
W dniu 19 grudnia 2010 w Zespole Szkół w Gnieździskach już po raz drugi 3 Drużyna Harcerska Wędrowcy przy
wsparciu dyrekcji szkoły, Samorządu Uczniowskiego oraz grona pedagogicznego, zorganizowała spotkanie bożonarodzeniowe dla osób starszych i samotnych, przedstawicieli władz
samorządowych gminy Łopuszno oraz emerytowanych nauczycieli. Szczególnymi gośćmi imprezy byli podopieczni
pani F. Piotrowskiej, która prowadzi w Fanisławicach Warsztaty Terapii Zajęciowej.
Zgodnie z tradycją świąt Bożego Narodzenia szkoła przybrała świąteczny wygląd i wprowadziła wszystkich w atmosferę zbliżającej się Wigilii- ubrana choinka, stroiki na stołach
i nastrojowe oświetlenie oddawały ciepło i specyficzny nastrój, który zwykle otacza nas w drugiej dekadzie grudnia.
Spotkanie rozpoczął ks. Przemysław Pabjan, który duchowo przygotowywał nas do świąt Bożego Narodzenia i zachęcał do radowania się i wzajemnej serdeczności. Podobny
przekaz miały występy uczniów naszej szkoły, którzy zarówno
w nostalgicznej poezji, jak i kolędach oddawali cześć nowonarodzonemu Synowi Bożemu. Finałem występów były Jasełka
w wykonaniu uczniów klasy IV i V, skrupulatnie przygotowanych przez panią katechetkę Dorotę Krawczyk.
Po części oficjalnej nastąpiła spontaniczna zamiana ról i
zaproszeni goście bardzo chętnie rozpoczęli wspólne śpiewanie kolęd, wspominając nieznane już teksty staropolskich,
bożonarodzeniowych przyśpiewek i pastorałek. Na szczegól-

ne podkreślenie zasługuje występ uczestników Terapii Zajęciowej z Fanisławic, którzy przygotowali indywidualne pokazy oraz własną oprawę muzyczną, zachęcając zebranych do
wspólnej zabawy. I tak w miłej atmosferze i pośród grona znanych osób czas mijał szybko i radośnie.
Po raz kolejny udało nam się zjednoczyć we wspólnym
przedsięwzięciu ludzi, którzy na co dzień być może mijają się
bez słowa…po raz kolejny zatryumfował duch Bożego Narodzenia.
Nauczyciele Zespołu Szkół
w Gnieździskach

Ewaluacja w Zespole Szkół w Gnieździskach
W dniach od 14.02.2011 do 27.02.2011 roku w Zespole Szkół
w Gnieździskach przeprowadzona została przez pracowników Kuratorium Oświaty w Kielcach ewaluacja zewnętrzna.
Wszechstronnemu oglądowi został poddany obszar „Procesy
zachodzące w szkole”, swoją opinię o szkole wyrażali przede
wszystkim uczniowie, ale także ich rodzice, nauczyciele, partnerzy szkoły, organ prowadzący i pracownicy niepedagogiczni szkoły. Po wnikliwej analizie i opracowaniu wszystkich wyników poszczególnych narzędzi badawczych ewaluatorzy zewnętrzni opracowali raport, w którym zawarte są wszystkie
wyniki, opisy i analizy badań wraz z ocenami przyznawanymi szkole. W tym miejscu możemy się pochwalić, że szkoły

wchodzące w skład zespołu otrzymały bardzo wysokie noty,
jak to określiły panie dokonujące ewaluacji „oceny A – to drapacze chmur, tylko doskonałe szkoły otrzymują takie noty;
oceny B – to wieżowce – dla szkół najlepszych. ”Nasze szkoły” (raporty opracowano oddzielnie dla szkoły podstawowej i
dla gimnazjum) otrzymały głównie oceny – B z wisienkami na
tym torcie w postaci ocen A w dwóch zakresach.
Raporty są dostępne dla wszystkich zainteresowanych na
stronie: www.npseo.pl/action/raports/swietokrzyskie/
Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w badaniach
za czas, który poświęcili naszej szkole.
Małgorzata Trela
Ewa Dudek
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Dzień Babci i Dziadka w Gnieździskach
Dnia 21 stycznia przypada święto, o którym najlepiej wiedzą i pamiętają wszystkie wnuczęta. Dokładnie w tym dniu w
Zespole Szkół w Gnieździskach grupa przedszkolna uczciła to
ważne wydarzenie: Dzień Babci i Dziadka. Do naszej placówki
licznie przybyli zaproszeni goście, szanowne Babcie i szacowni Dziadkowie.
Dzieci pięcioletnie oraz sześciolatki pod kierunkiem swojej
wychowawczyni, zaprezentowały specjalnie na tę uroczystość
przygotowane okolicznościowe wiersze i piosenki. Przedszkolaki na scenie poczuły się prawdziwymi aktorami, wcieliły się
bowiem w postacie bajkowe, wystawiając profesjonalnie o
Czerwonym Kapturku. Przedstawienie uświetnione zostało
doskonałą scenografią wykonaną pod artystycznym okiem
naszej pani „plastyczki”. Wspaniała „gra aktorska” została nagrodzona gromkimi brawami i nie tylko. Przybyłe mamy nie
zapomniały o czekoladowej słodkości dla podekscytowanych
artystów oraz o wspaniałych wypiekach przygotowanych specjalnie na tę uroczystość dla drogich uczestników tego święta,
które były degustowane z wielką ochotą i przyjemnością.
Druga część spotkania dla miłych gości była okazją do rozmów, bliższego poznania, a także wspomnień o szkolnych latach, nierzadko spędzonych w murach tejże szkoły. Myślę, że
organizowanie tego rodzaju uroczystości stało się już tradycją, która na stałe wpisze się w repertuar imprez szkolnych.
Kontynuowanie bowiem takich zwyczajów należy do ważnych elementów wychowania i kształcenia postaw małych
dzieci.
Magdalena Szymkiewicz

Laureaci po raz drugi!
22 marca, po raz drugi, ogromnym sukcesem zakończył się
udział uczniów z Zespołu Szkół w Gnieździskach w V Świętokrzyskim Przeglądzie Teatrzyków Szkolnych w języku angielskim organizowanym przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo MM Publications przy
współpracy z kieleckim WDK.
Rok temu, startując w przeglądzie pierwszy raz, zajęliśmy
zaszczytne drugie miejsce. Tegoroczny przegląd pozwolił
nam tę pozycję obronić.
W pierwszym dniu przeglądów udział wzięło blisko 200
uczniów z 12 szkół z całego województwa świętokrzyskiego.
Można było obejrzeć inscenizacje książek: Robin Hood, Sleeping Beauty, The Tin Solider. Organizatorzy podkreślali, iż tegoroczny poziom występów teatrzyków był wysoki, a reakcja widowni wypełnionej po brzegi rewelacyjna i niezwykle spontaniczna. Nasza 23 osobowa gromadka, notabene najliczniejsza
wśród wykonawców, zaprezentowała się w przedstawieniu
Mowgli (Księga dżungli).
Księga dżungli to bajkowa opowieść o chłopcu wychowywanym przez gromadę zwierząt. Historia dorastania w nieprzyjaznym, dzikim środowisku, rządzącym się surowymi prawami.
Mowgli był synem drwala, kiedy miał dwa lata, został porwany przez Shere Khana, potężnego kulawego tygrysa ludożercę.
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Udało mu się jednak uniknąć strasznego losu, gdyż uratowała go para wilków. Dalsze losy chłopca to pasmo niezwykłych
przygód, nieoczekiwanych zwrotów akcji i wzruszeń.
Podczas przedstawienia nasze dzieciaki zaprezentowały
wysoki poziom komunikacji w języku angielskim, wspaniałą
grę aktorską i swobodę poruszania się na scenie. Niewątpliwie
dużym atutem naszej grupy była również ciekawa scenografia. Ale przede wszystkim powtarzając za redaktorami Gazety
Wyborczej z dnia 22 marca 2011 r. (...) Grupa ze szkoły podsta-
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wowej w Gnieździskach zaczarowała publiczność strojami
małp, dzikich kotów, kolorowych ptaków(...)
Rzeczywiście stroje mieliśmy fantastyczne, dodające całości przedstawienia niebywałego kolorytu. Ogromny ukłon
kierujemy w stronę mam i babć, które zechciały sprostać temu
wyzwaniu, ujawniając w ten sposób swoje talenty projektanckie, krawieckie i charakteryzatorskie.
Dzieciom należą się słowa uznania za cierpliwość, wytrwałość i tworzenie dobrego klimatu podczas niekiedy kilkugodzinnych prób.
Nad całością przedsięwzięcia czuwały p. Małgorzata Szymkiewicz i p. Aldona Marzec. Podobno, co zdarzyło się dwa razy,
powtórzy się zapewne jeszcze co najmniej raz
Aldona Marzec

Szwendaczki w Warszawie
Dzięki zaproszeniu pana Mirosława Pawlaka – posła ziemi
świętokrzyskiej na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia
PSL, grupa pięćdziesięciu uczniów ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie miała okazję poznać miejsce, gdzie zapadają najważniejsze decyzje w państwie. 3 lutego budynek Sejmu RP stanął przed nami otworem. Po przyjeździe do Warszawy musieliśmy się zgłosić w sejmowym biurze przepustek, gdzie powitał nas pan Mirosław Pawlak. W szatni zostawiliśmy nasze
okrycia, plecaki, aparaty fotograficzne i inne metalowe przedmioty. Przed wejściem do sal sejmowych zostaliśmy poddani szczegółowej kontroli prowadzonej przez umundurowanych pracowników Straży Marszałkowskiej. Każdy uczeń musiał przejść przez bramkę wykrywającą metalowe przedmioty
i materiały pirotechniczne, a nasze podręczne bagaże zostały
prześwietlone.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od galerii sejmowej, skąd razem
z przydzieloną naszej grupie sympatyczną panią przewodnik i panem posłem Pawlakiem obserwowaliśmy toczące się
obrady. Wszyscy byli zaskoczeni, ponieważ sala obrad w rzeczywistości okazała się o wiele mniejsza niż ta, którą każdy
z nas wielokrotnie obserwował w telewizji. Na galerii sejmowej znajdują się miejsca przeznaczone dla gości sejmowych,
tu także mieści się loża prezydencka i ustawione są kamery
telewizyjne, z których obraz oglądamy w czasie relacji z sejmu. W sali plenarnej toczyły się obrady dotyczące nowelizacji
ustawy o ochronie zwierząt. Z galerii przeszliśmy do sali zwanej Wszechnicą Sejmową lub - z powodu ścian zbudowanych

ze szkła - akwarium. Tu pani przewodnik opowiedziała nam
o bogatej historii polskiego parlamentaryzmu, a pan Pawlak
zapoznał nas z kulisami pracy posła. Każdy uczestnik otrzymał
na pamiątkę plan sali plenarnej, broszurę na temat bieżących
prac ustawodawczych, a szkole pan Poseł podarował komplet edukacyjny obrazujący prace Sejmu RP. Tu także mieliśmy
okazję porozmawiać z panem Pawlakiem. Padło wiele pytań –
m.in. „Dlaczego w sali obrad jest tak mało posłów?”, „Ile dni w
roku posłowie spędzają w Sejmie, a ile w swoich okręgach wyborczych?” i t p. Pan Pawlak ze stoickim spokojem na wszystkie pytania odpowiadał. Słuchając jego odpowiedzi dało się
wyczuć długoletnią praktykę pedagogiczną (pan poseł był
nauczycielem geografii w szkole w Mierzawie). Na zakończenie obejrzeliśmy prezentację multimedialną obrazującą historię Sejmu i architekturę całego kompleksu sejmowego.
Z „akwarium” przeszliśmy do holu sejmowego, którego
ściany i schody wyłożone są naszymi kieleckimi marmurami. Na ścianach obejrzeliśmy tablice pamiątkowe honorujące
martyrologię posłów i senatorów w czasie II wojny światowej
oraz odsłoniętą niedawno tablicę poświęconą parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem. W tablicę wmontowany jest kawałek materiału z wyhaftowanym białym orłem na czerwonym tle, pochodzący z saloniku prezydenckiego rozbitego samolotu. Po sejmowych schodach zeszliśmy do centralnej części holu. Tu mogliśmy zobaczyć tab-
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licę pamiątkową związaną z wizytą w Sejmie papieża Jana Pawła II i kolekcję historycznych lasek marszałkowskich – symboli władzy marszałków. Z holu przeszliśmy obok Sali Kolumnowej, w której toczyły się obrady komisji sejmowej, do Kaplicy Sejmowej. Tu z panem posłem odmówiliśmy modlitwę. W
kameralnej i bardziej luźnej atmosferze kontynuowaliśmy rozmowy zaczęte we Wszechnicy Sejmowej. Na zakończenie wizyty w siedzibie parlamentu mogliśmy zajrzeć do restauracji
poselskiej i porozmawiać z innymi posłami.
Na dwie godziny rozstaliśmy z naszym gospodarzem i pieszo przeszliśmy do Muzeum Ziemi. Tu podzieleni na dwie grupy zwiedziliśmy wystawy minerałów, skał i skamieniałości
z całego świata. Przewodnicy krótko omówili historię Ziemi.
Zwieńczeniem wizyty w muzeum był zakup pamiątek. Najlepszymi klientkami były nasze piękne Szwendaczki, a najatrakcyjniejszym towarem – kolczyki, pierścionki i broszki.
Po zwiedzeniu Muzeum Ziemi wróciliśmy na ulicę Wiejską,
gdzie pod budynkiem Biura Prezydenta RP czekał na nas pan
poseł. Wchodząc do gmachu ponownie poddani zostaliśmy
szczegółowej kontroli przez Straż Marszałkowską. W stołówce zjedliśmy razem z naszym przemiłym gospodarzem ufundowany przez niego smaczny obiad. W czasie posiłku po raz

ostatni tego dnia mogliśmy swobodnie porozmawiać o bieżących wydarzeniach politycznych.
Prezes SKT Szwendaczek
Nina Kaleta serdecznie
podziękowała panu posłowi Mirosławowi Pawlakowi za zaproszenie i
wspaniałe przyjęcie całej
naszej grupy.
Członkowie
Szkolnego Koła Turystycznego
Szwendaczek serdecznie
dziękują panu posłowi Mirosławowi Pawlakowi za
zaproszenie nas do Sejmu i wspaniałe, godne królów, przyjęcie.
Dziękujemy też panu Zdzisławowi Oleksiewiczowi – Wójtowi
Gminy Łopuszno za pokrycie kosztów wynajęcia autokaru.
Klaudia Stępień – członek SKT Szwendaczek
Roman Gad – opiekun koła

Skarby geologiczne naszej gminy
Na zaproszenie Świętokrzyskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk Geologicznych w Kielcach członkowie Szkolnego Koła
Turystycznego Szwendaczek wzięli udział w 38 Ogólnopolskiej Giełdzie Minerałów, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich zorganizowanej w dn. 26 i 27 lutego w Kieleckim Centrum Kultury. Udział w giełdzie był dla nas wielkim wyróżnieniem – przygotowana przez nas wystawa skamieniałości
i minerałów była wystawą wiodąca - wizytówką giełdy. Pod
kierunkiem starszych kolegów z gimnazjum Urszuli Ciułek,
Patrycji Gołuch i Piotra Palacza najmłodsi miłośnicy geologii
naszego koła mieli możliwość po raz pierwszy wziąć udział
w giełdzie jako wystawcy. Kinga Błaszczyk, Angelika Joszko,
Maja Wojtyś, Paulina Kowalska, Olga Pękala i Konrad Jabłoński
znakomicie wywiązali się z przydzielonych im zadań i z dumą
prezentowali skamieniałości i minerały pochodzące głównie z
okolic Łopuszna. W tle naszej wystawy na specjalnym ekranie
zwiedzający mogli oglądać przygotowaną przez nas prezentację multimedialną zatytułowaną „Stanowiska geologiczne
okolic Łopuszna”.
Przez dwa dni trwania giełdy zwiedziło ją kilka tysięcy
osób. Wielu spośród zwiedzających z zainteresowaniem obej-

rzało nasze prezentacje i było zaskoczonych bogactwami, jakie kryją się pod powierzchnią ziemi w naszej gminie. Trud
jaki włożyliśmy w przygotowania, doceniła komisja oceniająca wszystkich wystawców (a było ich ponad 100), nagradzając nas dyplomem, nagrodami rzeczowymi i wycieczką geologiczną, którą w całości sfinansuje Świętokrzyskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Geologicznych.
Szwendaczek

Złoty Jubileusz Kapłaństwa
Ksiądz Józef Dzwonek, nasz dobry
znajomy, obchodzić będzie w maju jubileusz 50 – lecia kapłaństwa. Trudno uwierzyć, patrząc na dostojnego jubilata, że
już tyle lat służy Bogu i bliźniemu. Energii, optymizmu i witalności mogą mu pozazdrościć młodsi. Przede wszystkim jed-
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nak ksiądz Dzwonek imponuje niebywałą erudycją i rozlicznymi talentami, które
przez całe swoje życie rozwijał. Mówi biegle w kilku językach – po angielsku, niemiecku, hiszpańsku, portugalsku, oczywiście doskonale zna klasyczną łacinę.
Jest autorem Gramatyki języka hiszpań-

skiego, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i studentów,
choć sam ksiądz Dzwonek pisał ją z myślą o misjonarzach i podróżnikach po
Ameryce Łacińskiej.
A jeśli o podróżach mowa. Zwiedził
ksiądz Dzwonek cały świat i stwierdze-
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nie to nie jest żadną przesadą. Był na
wszystkich kontynentach. Przyglądał
się ludziom, ich obyczajom, kulturze,
podziwiał przyrodę. Jak sam twierdzi,
podróże były i są dla niego zgłębianiem
tajemnic ludzkiej egzystencji i poszukiwaniem bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Będąc poliglotą, miał ułatwiony
kontakt z ludźmi oraz z dobrami kultury,
przede wszystkim mógł swobodnie korzystać z bibliotek na całym świecie.
Niejednokrotnie podróże stały się
dla niego inspiracją do pisania. Ulotne
wrażenia, zachwyt nad pięknem stworzenia, refleksje nad sensem ludzkiego
bytu zostały utrwalone w postaci opisów, opowiadań, a przede wszystkim
wierszy. Poezja księdza Józefa nie jest
prosta, choć czasem prostymi słowami pisana. Brak w niej wpadających w
ucho rymów i łatwych puent. Wymaga
od czytelnika intelektualnego wysiłku,
wiedzy i ogromnej wrażliwości. Autor
wydał dotychczas pięć tomów poezji,
ale jego wiersze rozsiane są także po innych książkach, jako swoisty liryczny komentarz do opisywanego prozą świata.
Ksiądz Józef Dzwonek napisał w sumie
trzydzieści książek, w tym także utwory
muzyczne i pieśni.
Bo jest także dostojny jubilat muzykiem, który ciągle doskonali swój talent. Jego ojciec był skrzypkiem, wychował się więc autor w domu z muzycznymi tradycjami. Tworzył i komponował
nowe pieśni oraz zapisywał zasłyszane melodie. Wydał trzy „Opusy” pieśni
i utworów wokalno – instrumentalnych.
Obecnie pracuje nad wydaniem śpiewnika pieśni i hymnów narodowych, pieśni patriotycznych, żołnierskich, partyzanckich, harcerskich, ludowych, biesiadnych, estradowych i religijnych.
Wszystkie utwory będą aranżowane
przez autora i zaopatrzone w chwyty gitarowe oraz akordy na różne instrumenty. Ksiądz Dzwonek, będąc wirtuozem
skrzypiec, akordeonu i trąbki, sam chętnie wykonuje swoje utwory, zwłaszcza
na spotkaniach z młodzieżą, Ostatnio
skomponował i napisał słowa hymnu
dla szkół noszących imię Jana Pawła II.
Ksiądz Józef Dzwonek przyszedł na
świat 15 września, w święto Matki Boskiej Bolesnej. I to Maryja właśnie, co
zawsze podkreśla, jest jego najważniejszym drogowskazem. Jej zawierzył swo-

je życie. Jest najstarszym z rodzeństwa
– pierworodnym synem wymodlonym
przed obrazem Najświętszej Panienki
przez matkę, która długo czekała na łaskę macierzyństwa. I niczym w Starym
Testamencie – ofiarowano go Bogu.
Ksiądz Józef urodzony w niedzielę – stał
się „niedzielnym robotnikiem”.
Różnie można dziękować za dar kapłaństwa, zwłaszcza za tak długie jego
lata. Ksiądz Dzwonek postanowił podziękować Maryi w sposób, który jest
dla niego najbardziej naturalny – słowem pisanym. W 2011 roku przypada
480. rocznica objawień Niepokalanej
Dziewicy z Guadalupe, które miały miejsce w 1531r. Ksiądz Józef Dzwonek napisał na ten temat książkę pt. „Nasza
Cudowna Pani z Guadalupe – Mexico
City”.
Publikacja ma charakter naukowy, powstawała na Uniwersytecie Królewskim
w Meksyku. Pierwszy rozdział książki
przedstawia historię podboju Azteków
– Indian osiadłych na terenie dzisiejszego Meksyku – przez hiszpańskich konkwistadorów. Kolejne kreślą barwny wizerunek prostego, ubogiego człowieka
Juana Diego, który dostąpił objawień
Matki Bożej. Inny bohater tej historii
to sceptyczny biskup Zumarraga. Jednak najważniejszą postacią książki jest
Matka Boża i jej wizerunek na tilmie –
płaszczu Juana Diego. Autor szczegółowo przedstawia rozwój kultu świętego
obrazu, przytacza dyskusje i spory naukowe prowadzone na jego temat.
Książka oprócz walorów typowo poznawczych posiada także, a może przede wszystkim, religijną głębię. Pisana
jest z perspektywy człowieka mocno
wierzącego, który swoje życie oddał w
ręce Najświętszej Panny. We wstępie autor pisze: „Niech ta książka będzie moim
skromnym darem dla Maryi, abym mógł
spłacić dług wdzięczności, przynajmniej
częściowo. A dla czytelników niech będzie inspiracja żywej wiary, ku pokrzepieniu serc i ducha.”
Z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa życzymy Księdzu dalszej opieki
Bożej Matki, realizacji wszystkich twórczych zamierzeń – literackich i muzycznych. Niech dostojny Jubilat jeszcze długo nas wzrusza, uczy, zaciekawia.
Agnieszka Palacz

Ks. Józef Dzwonek

Nuestra Seńora

Patrzę w oczy cudownej
Pani Nuestra Seńora de Guadalupe
Chcę dostrzec postać
Wiernego sługi Juana Diego
Czekam na moc jasnowidzenia
Na boskie promienie nieba
Nie wiem jak przeżyć
To spotkanie
By nie być
Przerażonym losem tych
Co tak szybko biegną
Własnymi ścieżkami
Krętymi i ciemnymi
Spadzistymi i zgubnymi
Wprost do piekła.
Nie wiem jak ich zatrzymać?!
Jak zawrócić?!
Jak pokazać gwiaździstą Pani
W promieniach nieba
W gwiazdozbiorze zodiaku
Otaczającym święty wizerunek
- Nagle poczułem się bezpieczny
Znalazłem spokój i ratunek
W jej miłosiernych oczach
W oczach przyciągających
Jak magnes
I odbijających istotę bytu
Każdego człowieka
Szukającego nieba
To Ona na ciebie czeka
I woła po imieniu
A odpowiedzieć trzeba
Na wezwanie
Swoim życiem
Jak Samuel w świątyni odpowiedział
Na głos wzywającego Boga.
12 grudnia 2001r.
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Najlepsi z najlepszych
Dobiega końca kolejna edycja konkursów przedmiotowych.
Do pierwszego etapu, szkolnego co roku przystępuje w naszym województwie kilka tysięcy uczniów. Finaliści i laureaci
to gimnazjalna elita w najlepszym znaczeniu tego słowa. Tu nic
nie jest sprawą szczęśliwego przypadku. Każdy sukces to wieloletnia rzetelna praca, niezwykła pasja i talent.
W Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
prawdziwym rekordzistą jest Maciej Polak z klasy IIIA. Stanął
w szranki z najlepszymi i zdobył tytuł laureata w Wojewódzkim
Konkursie Historycznym. Jego finał odbył się 19 marca w Gimnazjum św. Jadwigi w Kielcach. Do konkursu Maciek przygotowywał się pod kierunkiem nauczyciela historii, pana Andrzeja
Łapota. Kolejny sukces to start Maćka w Konkursie Języka Angielskiego. Finałowy etap składał się z dwóch części. Pisemny
test odbył się 2 marca, a część ustna 21 marca. Maciek zaprezentował się wspaniale i znalazł się w gronie laureatów, z czego cieszy się bardzo pani Ewa Gonciarz, która uczy go języka
angielskiego. Maciek został także laureatem Konkursu Biologicznego. Do Konkursu Biologicznego przygotowywała Maćka
pani Grażyna Bednarska. Należy przypomnieć, że to nie wszystkie osiągnięcia Maćka – w pierwszej klasie został on laureatem
Konkursu Geograficznego. Wszystkie te sukcesy oznaczają dla
naszego ucznia wymierne profity – zwolnienie ze wszystkich
części egzaminu gimnazjalnego i otwarte na oścież drzwi do

najlepszych liceów. To naprawdę rzadkość nawet w najbardziej
renomowanych kieleckich szkołach.
Wspaniałym osiągnięciem może się także pochwalić Marcin Świerczyna z klasy IIID. Został laureatem IX Wojewódzkiego
Konkursu Fizycznego. 26 marca 2011r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbył się III finałowy etap. Wszyscy uczestnicy najpierw przez godzinę zmagali się
z dwoma zadaniami rachunkowymi i jednym problemem teoretycznym, następnie po przerwie otrzymali do rozwiązania test.
Ostatnią część stanowiło zadanie wymagające zaprojektowania
metody i wyznaczenia zadanej wielkości fizycznej, mając do dyspozycji tylko określone przyrządy pomiarowe. Wszystkie zadania
były tak sformułowane, że wymagały bardzo dobrej znajomości
całego materiału z fizyki i wykraczały poza ramy programowe.
Ponadto były przekrojowe i każde dotyczyło wielu różnych zagadnień. Tym bardziej z sukcesu swojego ucznia cieszy się pani
Wioleta Stachura, która przygotowywała go do konkursu.
Sporym osiągnięciem jest także tytuł finalisty Konkursu Historycznego wywalczony przez Mateusza Wojdę z klasy IIIB,
którego do konkursu przygotowywał pan Marek Zimny.
Gratulujemy uczniom i ich rodzicom. Życzymy dalszych sukcesów w szkołach średnich.
Ewa Gonciarz
Wioleta Stachura

Młodzież zapobiega pożarom

Wzorem lat ubiegłych 29.03.2011r. w Zespole Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju brało udział 19 uczniów. Rozwiązywali test składający się z 20 pytań, za które można było uzyskać 20 punktów .
Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
I. grupa szkół podstawowych
1. Przemysław Stefańczyk - ZS Gnieździska – 17 pkt.
2. Aleksandra Żmijewska– SP Dobrzeszów – 16 pkt.
3. Wiktoria Kaczmarczyk – SP Dobrzeszów – 15 pkt.
II. grupa gimnazjów
1. Kamil Redziak – ZS Łopuszno – 14 pkt.
2. Tomasz Kowalczyk– ZS Gnieździska – 13 pkt.
3. Kamil Świerczyna – ZS Łopuszno – 12 pkt.
Do konkursu przygotowywali uczniów:
1. Danuta Młynarska - SP Dobrzeszów
2. Tomasz Szymkiewicz - ZS Gnieździska
3. Andrzej Łapot - ZS Łopuszno
Uczniowie, którzy zajęli I miejsca będą brali udział w eliminacjach wojewódzkich. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Za miejsca I- III uczniowie otrzymali także cenne nagrody w postaci:
I miejsca – odtwarzacz mp3
II miejsca – pendrive /pamięć przenośna/
III miejsca – latarki
Nagrody ufundował wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz.
Po zakończeniu turnieju wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali zaproszeni przez dyrektora szkoły Krzysztofa Kumańskiego na gorący posiłek.
Stanisław Piwowarczyk

28

Wieści Łopuszna

Przemek Stefańczyk - najlepszy wśród uczniów szkół podstawowych

Zdobywca pierwszego miejsca w kategorii gimnazjów - Kamil  Redziak
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Ciężkozbrojne chorągwie hardych husarzy, czyli

XI Gminny Konkurs Ortograficzny

Już po raz jedenasty w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny. Po raz drugi zaprosiliśmy do wzięcia w nim udziału także uczniów z ościennych
gmin. Nasze zaproszenie przyjęła szkoła w Krasocinie oraz w
Mniowie.
Ortograficzne zmagania od lat przygotowują w Tygodniu
Kultury Języka pracujące w szkole polonistki oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Koordynatorką wszystkich działań związanych z konkursem jest pani wicedyrektor Elżbieta
Oleksiewicz.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych. Wśród
najmłodszych – uczniów klas II i III szkół podstawowych – najlepszy okazał się Filip Mularczyk z SP Łopuszno, uczeń pani
Beaty Jasikowskiej, na drugim miejscu uplasowały się: Karolina Stępień z SP Gnieździska – uczennica pani Bożeny Klimczak i Weronika Kowalczyk z SP Dobrzeszów, trzecie miejsce zajęła Karolina Jarząb, także z Dobrzeszowa. Obie dziewczynki uczy pani Danuta Michalska. Dyktanda sprawdzała komisja, w skład której weszły panie: Beata Jasikowska – przewodnicząca, Aldona Marzec, Beata Palacz, Mirosława Głowala,
Aldona Sobierajska, Małgorzata Krzysztofik.
W drugiej kategorii wiekowej, klas IV – VI bezkonkurencyjna
okazała się Aleksandra Żmijewska z Dobrzeszowa, na drugim miejscu znalazł się Mateusz Ślęzak z Łopuszna, a na trzecim dwie uczennice: Patrycja Kowalczyk i Mariola Szymkiewicz z Dobrzeszowa. Dziewczęta uczy języka polskiego pani
Ewa Stępień, Mateusz to uczeń pani Agnieszki Palacz. W komisji konkursowej pracowały panie : Beata Iwanek – przewodnicząca, Marianna Gawrońska, Ewa Stępień, Lena Laskowska
– Wolny.
Wśród gimnazjalistów triumfowali sami chłopcy. Najlepiej
z różnorodnymi trudnościami ortograficznymi poradził sobie
Mateusz Wojda z Łopuszna, uczeń pani Renaty Polak, drugie
miejsce zajął Karol Pałka z Mniowa, języka polskiego uczy go
pani Barbara Szyszka, a trzecie Maciej Polak, także z Łopuszna, uczeń pani Marii Zasady. Błędów w dyktandach gimnazjalistów szukały panie: Renata Polak – przewodnicząca komisji,
Ewa Dudek, Anna Dumin, Agnieszka Witczak.
W tym roku teksty dyktand okazały się być wyjątkowo
trudne. Co rusz na uczniów czyhały ortograficzne pułapki.
Oto niektóre z nich z dyktanda gimnazjalistów noszącego tytuł Sobiescy pod „Bartkiem”: konflikt z mahometanami chimerycznego Kara Mustafy, heroldowie pobrzękujący spiżowymi halabardami, wspieranie chromych żebraków hojną jałmużną czy
półspróchniały pień arcystarego „Bartka”. Dyktanda dla drugiej
i trzeciej kategorii wiekowej ułożył kielecki polonista, pan Janusz Kowal, autorką tekstu dla najmłodszych była pani Agnieszka Palacz.
Podczas uroczystej akademii laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe z rąk pana wójta Zdzisława Oleksiewicza. Uczniowie obejrzeli program artystyczny
w wykonaniu szkolnego kabaretu „Zez”, przygotowany przez
panią Katarzynę Włodarczyk. Organizatorzy zaprosili także
wszystkich uczestników na gorący posiłek.

Pan dyrektor Krzysztof Kumański pogratulował zwycięzcom i uczącym je nauczycielom, podziękował paniom pracującym w komisjach konkursowych i zaprosił na kolejny, XII
Gminny Konkurs Ortograficzny w roku przyszłym.
a.p.

Najmłodsi laureaci ortograficznych zmagań

Najlepsi w kategorii klas IV - VI

Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się płeć męska
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Wydarzenia w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie
SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE
MIESZKAŃCÓW PIOTROWCA

W grudniu 2010 roku w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu odbyło się świąteczne spotkanie mieszkańców Piotrowca. Wśród
zaproszonych gości byli obecni przedstawiciele władz gminnych pani Danuta Łukasik – przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno i wójt gminy Łopuszno- pan Zdzisław Oleksiewicz. Zabierając głos zwrócili się do zgromadzonych głównie z życzeniami świątecznymi.
W trakcie spotkania mieliśmy przyjemność obejrzeć jasełka. W role postaci historycznych wcielili się uczniowie ze szkoły z Dobrzeszowa. Młodzież przygotowała Pani Joanna Miśta – scenariusz i oprawa sceniczna, natomiast stroną choreograficzną zajęła się Małgorzata Soboń pracownik Gminnego
Ośrodka Kultury w Łopusznie. Tegoroczne jasełka różniły się
od tradycyjnych m.in. tym, że w historię wplatane były tańce
pastuszków, aniołów oraz postaci z bajek. Widowisko wzbudziło duże zainteresowanie. Odpowiednie stroje, rekwizyty, gra aktorska wywołała pozytywne odczucia. Mieszkańcy
Piotrowca podziękowali młodym artystom wyrażając swoją
aprobatę poprzez gromkie brawa, doceniając tym samym ich
trud, pomysłowość oraz grę aktorską.
W miłej i spokojnej atmosferze uroczystość zakończyła się
poczęstunkiem dla przybyłych gości i mieszkańców Piotrowca.

SPOTKANIE NOWOROCZNE

Dnia 19. 01. 2011 roku w Remizie Strażackiej w Łopusznie
odbyło się spotkanie noworoczne, na które zaproszono osoby związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Podczas uroczystości głos zabrali pani Danuta Łukasik – Przewodnicząca rady Gminy Łopuszno, wójt gminy Łopuszno - Zdzisław Oleksiewicz oraz proboszcz naszej parafii
ksiądz kanonik Ireneusz Jakusik.
Spotkanie było zapewne miłym spędzeniem czasu wolnego, okazją do podzielenia się wspomnieniami jak również do
złożenia sobie noworocznych życzeń.
Podczas spotkania zaprezentował się Zespół Obrzędowy
działający przy Kole Gospodyń Wiejskich w Snochowicach z
widowiskiem pn. ,,Powroźnik”. Widowisko przedstawiło ,,daw-

Widowisko obrzędowe w wykonaniu Koła Gospodyń
w Snochowicach
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ną Polskę” tj. zwyczaje, gwarę, obrzędy, odprawianie uroków,
prace domowe, którymi zajmowały się głównie kobiety. Sądząc po głośnych brawach, jakie rozbiegły się po sali przedstawienie spotkało się z dużym uznaniem oglądających.
W tym roku spotkanie noworoczne uświetnili także swoimi
występami pani Eleonora Wertka, która zaśpiewała Balladę:
„Adam i Ewa”, a następnie wystąpił pan Zygmunt Jakubowski,
laureat wielu przeglądów i konkursów. Pan Zygmunt zagrał na
skrzypcach m.in. ,,Poleczkę”, „Oberka”, ,,Szła dzieweczka do laseczka” - którą wspólnie wyśpiewali goście. Zaśpiewano także znane wszystkim ,,Hej sokoły”, przyśpiewki, piosenki ludowe oraz liczne kolędy. Dobry humor dopisywał wszystkim do
końca uroczystości.

,,POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA”.

W dniu 03.01. 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pn. ,,Pod skrzydłami anioła”. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej anioła bożonarodzeniowego. Skierowany był do uczniów szkół podstawowych. Zgodnie z regulaminem prace miały być wykonane w technice przestrzennej z
różnego materiału o dowolnym kształcie czy wielkości.
W składzie komisji konkursowej były:
- Pani Barbara Pawelczyk – kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Łopusznie,
- Pani Zuzanna Woś – kierownik Gminnej Publicznej Biblioteki w Łopusznie,
- Pani Małgorzata Nyga - pracownik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Łopusznie.
Jury w wyżej wymienionym składzie spośród 63 prac przyznała następujące nagrody:
Nagrodę specjalną dla Dominiki Wnuk. Trzy równorzędne
I miejsca otrzymali: Łukasz Ciszek, Roksana Dzwonek, Jakub
Ogonowski. Trzy równorzędne II miejsca: Karolina Karlińska,
Bartosz Tarkowski, Natalia Frączkowska. Dwa równorzędne III
miejsca: Dawid Kowalczyk i Kacper Sornat. Poza tym komisja
konkursowa przyznała wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.
Nagrody wręczył obecny na spotkaniu wójt gminy Łopuszno
pan Zdzisław Oleksiewicz.

Laureaci konkursu na najpiękniejsze anioły

Kultura i oświata
Dzieci biorące udział w konkursie wykazały się ogromną pomysłowością i starannością. Anioły bożonarodzeniowe
były kolorowe i urzekające. Wykonane z rozmaitych materiałów m.in. z papieru, tkanin, modeliny, gipsu, siana, słomy itp.
Wszystkie aniołki wprawiały w zachwyt i podziw. Duża liczba
prac oraz poziom ich wykonania bardzo mile nas zaskoczyły.
W imieniu organizatorów oraz swoim własnym składam serdeczne gratulacje wszystkim dzieciom i zachęcam do podejmowania udziału w tego rodzaju konkursach.
W trakcie uroczystości z programem artystycznym wystąpił nowopowstały Zespół Pieśni i Tańca działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie. Dzieci zaprezentowały m.
in. ,,Poloneza”, ,,Krakowiaka”, ,,Czerwone jabłuszko”, ,,Prząśniczkę”, oraz kilka kolęd.

WARSZTATY MALARSKIE

W grudniu 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie odbywały się warsztaty malarskie pod kierunkiem
Oksany Onyszczenko - malarki z Ukrainy. Było to możliwe dzięki projektowi złożonemu za pośrednictwem Lokalnej Grupy
Działania ,,Nad Czarną i Pilicą” o przyznanie pomocy z działania 4.1/413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007
– 2013.
Zajęcia prowadzone były w jednej grupie. Każda osoba
miała swoje stanowisko z pędzlami, farbami sztalugą i podobraziami. Atmosfera panująca w czasie warsztatów zważywszy na to, iż był to grudzień była bardzo świąteczna. Stąd m. in.
pojawił się pomysł namalowania aniołów techniką dekoracyjną. Malarka instruowała jak wykonywać szkice, mieszać farby,
dobierać kolory przekazując tym samym wiele przydatnych
informacji. Przez kilka dni krok po kroku powstawały anioły.
Efekt końcowy przeszedł najśmielsze oczekiwania uczestniczek warsztatów a przede wszystkim pani Oksany. Namalowane anioły są kolorowe i różnorodne pod względem wyrazu

Dziecięcy Zepół Pieśni i Tańca Łopuszno

artystycznego. W lutym w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża w Łopusznie odbyła się ich wystawa. Obecnie anioły znajdują się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, gdzie wyeksponowane są na jednej ze ścian
galerii.
W styczniu odbywała się kontynuacja warsztatów, podczas
których namalowano zimę – piękny zachód słońca, jesień,
kwiaty w tym maki, róże, dmuchawce, las, martwą naturę itp.
pani Oksana Onyszczenko podchodząc niemalże do każdej z
uczestniczek udzielałą fachowej pomocy ucząc jak należy poprawnie malować. Zaskakiwała perfekcją oraz mistrzostwem
w dziedzinie malarstwa oraz urokiem osobistym. Warsztaty
były niezapomnianym doświadczeniem. Były pożyteczne, inspirujące do dalszego szlifowania warsztatu malarskiego, rozbudzające pasje malarskie.
Agnieszka Jeleń

Pan Zygmunt po raz kolejny zwycięzcą!
Dnia 27 marca 2011 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w
Kielcach odbyła się uroczysta gala, podczas której uhonorowani zostali nagrodą Radia Kielce, laureaci konkursu „ Jaworu źródeł kultury”. Inicjatorem i organizatorem tego konkursu
było po raz drugi Radio Kielce, a współorganizatorzy to: marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas i starosta kielecki - Zdzisław Wrzałka. Nagrody przyznane były za
osiągnięcia artystyczne w 2010.
Muzykiem ludowym roku 2010 został Zygmunt Jakubowski, mieszkaniec Rudy Zajączkowskiej. Świadkami tego wydarzenia byli: przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno-Danuta Łukasik,
wójt gminy-Zdzisław Oleksiewicz oraz zespoły ludowe, działające przy KGW w Lasocinie i KGW w Snochowicach.
Pan Zygmunt Jakubowski jest trzykrotnym laureatem
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
nad Wisłą oraz wielokrotnym laureatem Buskich Spotkań
z Folklorem.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego „Wieści Łopuszna” składam panu, panie Zygmuncie serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów.
Barbara Pawelczyk
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Czy Twoje dziecko dobrze słyszy?
Zmysł słuchu czynny jest u dziecka już od pierwszych dni życia. Słysząc mowę otoczenia dziecko uczy się ją naśladować, a
wreszcie samo mówić.
Uszkodzenie słuchu nawet w niewielkim stopniu opóźnia,
ogranicza i utrudnia rozwój mowy małego dziecka, ale go nie
uniemożliwia. Dlatego tak istotne jest podjęcie wczesnej rehabilitacji słuchu i mowy.
Obecnie dzięki zastosowaniu aparatów słuchowych o zaawansowanej technologii oraz implantów ślimakowych dzieci
z głębokim uszkodzeniem słuchu mogą rozwijać mowę także
drogą słuchową.
Wczesna diagnoza uszkodzenia słuchu oraz wcześnie rozpoczęta rehabilitacja pozwalają dzieciom na wszechstronny ich
rozwój.
Perspektywy rozwojowe dziecka, u którego stwierdzono
wadę słuchu, zależą nie tylko od stopnia utraty słuchu, ale w
dużej mierze od warunków, w jakich przebiega proces wychowawczy. Wpływ środowiska oddziaływuje na psychikę dziecka
oraz na sposób porozumiewania się z otoczeniem. Bardzo wiele
zależy tu od rodziców, od ich świadomości sytuacji i gotowości
współdziałania w procesie rehabilitacji.
Im wcześniej rozpoznana jest wada słuchu i im wcześniej dziecko będzie rehabilitowane, tym większą ma ono
szansę nauczenia się mowy, przeprowadzania prawidłowych
operacji myślowych, a co za tym idzie na pełny rozwój ogólny.
Dziecko z wadą słuchu ma szansę prawidłowego rozwoju, jeśli
zostaną spełnione następujące warunki:
· wczesne uchwycenie i rozpoznanie wady słuchu
· wczesne wyposażenie w dobrze dopasowane aparaty słuchowe lub implant ślimakowy (w zależności od stopnia uszkodzenia słuchu)
· odpowiednią stymulację narządu słuchu
· wychowanie w mowie dźwiękowej
· systematyczną pracę nad systemem słownikowo- gramatycznym
Spostrzeganie otaczającej nas rzeczywistości odbywa się za
pomocą receptorów. Im więcej receptorów bierze udział w spostrzeganiu, tym spostrzeżenia są bardziej adekwatne do rzeczywistości. Pełne poznanie otoczenia może nastąpić jedynie
wtedy, gdy sprawnie działają wszystkie receptory.
Rodzicu odpowiedz sobie na pytania:
- Czy moje dziecko reaguje, gdy mówię do niego normalnym
głosem? Pamiętaj jednak, że dzieci czasem słyszą tylko to co
„chcą”.

- Czy moje dziecko słyszy, gdy mówię za jego plecami? Kiedy
malec widzi twarz mówiącego może wspomagać się odczytem z ruchu warg, dlatego twarz musi być niewidoczna.
- Czy moje dziecko oglądając telewizor ustawia go głośniej niż
ja lub siada bardzo blisko?
- Czy moje dziecko jest nieusłuchane, niegrzeczne zarówno w
domu jak i w przedszkolu? To czasem może wynikać z niedosłuchu.
Drogi Rodzicu
JEŚLI TWOJE DZIECKO SŁABO SŁYSZY LUB
PRZYPUSZCZASZ,ŻE MOŻE MIEĆ PROBLEMY ZE SŁUCHEM
proponujemy bezpłatne konsultacje specjalistyczne:
• surdopedagogiczne,
• surdologopedyczne,
• terapii Integracji Sensorycznej,
• EEG Bioofeedbacku.
Doświadczeni specjaliści wykonają przesiewowe, komputerowe badanie słuchu i mowy, zdiagnozują w zakresie Integracji Sensorycznej. Po wstępnej diagnozie dziecko będzie miało
możliwość uczestnictwa zajęciach ze specjalistami.
Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych,
w którym mieszczą się szkoły dla dzieci z wadą słuchu
Kielce, ul. Jagiellońska 30, tel. 41 366 18 67
Agata Karyś
Iwona Czarnecka
Logopedzi ZPSW

Antonielów
Antonielów to niewielkie sołectwo, leżące z dala od głównych tras komunikacyjnych. Nazwa wsi zmieniała się na przestrzeni wieków (Antoniów, Antonil). Wskazuje jednak na pochodzenie od nazwy osobowej. Właściciel Łopuszna Franciszek Dobiecki nazwał tak prawdopodobnie wieś na cześć żony Antonilli. Już w pierwszej połowie XIX wieku osiedlili się tu Niemcy.
Skolonizowali oni nie tylko Antonielów, ale również tereny sąsiednie, należące obecnie do gminy Krasocin. Wielu Niemców
mieszkało również w Eustachowie i Józefinie, Michalej Górze i
Marianowie. Osadnicy niemieccy znaleźli się na tych terenach
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z inicjatywy właścicieli Łopuszna i okolic - Dobieckich. Franciszek Dobiecki, a później Eustachy, doceniali wyższą kulturę rolną, organizację i pracowitość Niemców. Kolonizacja obejmowa-

Szanowni Czytelnicy !

Rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących sołectwa
naszej gminy. Listę otwiera Antonielów, pierwsze sołectwo
w alfabetycznym wykazie sołectw w gminie Łopuszno.
Redakcja

Z Życia Gminy
ła swym zasięgiem tereny niedostępne, porośnięte lasami, często zabagnione, wymagające osuszenia.
Dziedzic Eustachy Dobiecki wspierał od 1829r. starania osadników niemieckich o utworzenie w gminie Łopuszno kościoła
ewangelickiego. Zgodę na utworzenie filii parafii kieleckiej uzyskała społeczność niemiecka w roku 1837. Dom modlitwy wybudowali ewangelicy już wcześniej w Antonielowie. Przy nim
miała znajdować się szkoła i pomieszczenie dla nauczyciela. Ponadto społeczność niemiecka miała w Antonielowie od początku swój cmentarz, na którym do dzisiaj spotkać można nagrobki z XIX i XX wieku.
Ruiny cmentarza ewangelickiego oraz archiwalne zapiski o
istnieniu kantoratu (szkoły) i domu parafialnego w Antonielowie to pozostałości po osadnictwie niemieckim.
Dziewiętnastowieczny Antonielów należał w gminie do wysoko zaludnionych miejscowości, np. przed powstaniem styczniowym (1863r.) liczba mieszkańców wynosiła 348 (dla porównania Łopuszno liczyło wtedy 403 mieszkańców).
Po I wojnie światowej ludność niemiecka w gminie Łopuszno było jednym z najliczniejszych skupisk w skali województwa
i wynosiła 711 osób.
Mieszkańcy Antonielowa w okresie międzywojennym zajmowai się uprawą zbóż i ziemniaków oraz hodowlą bydła. Według spisu zwierząt hodowlanych z 1929r. w Antonielowie było
67 właścicieli i hodowali oni 68 koni, 220 sztuk bydła rogatego
oraz 45 sztuk trzody chlewnej.
Według danych ogólnopolskiego spisu w 1931r. Antonielów
liczył 72 domy zamieszkane przez 419 osób. Średnio na jeden
dom przypadało 5,8 mieszkańca. Przed wybuchem II wojny
światowej w r. 1938 było tu 415 Niemców. Ludność pochodzenia niemieckiego opuściła Antonielów i okolice przed zakończeniem II wojny światowej.
Antonielów może poszczycić się tradycjami oświatowymi,
źródła archiwalne potwierdzają istnienie od początku XIX w.
szkoły przy domu modlitwy. W r. 1837 nauczycielem był Bogumił Müller. Dom modlitwy i szkoła przetrwały do II wojny światowej.
Z przekazów ustnych wiadomo, że budynek drewniany, który służył uczniom do lat 90-tych XX w. został wybudowany na
początku XX w.
Niewiele wiadomo o istnieniu szkoły w czasie I wojny światowej i w okresie międzywojennym, brak też informacji potwierdzających wprowadzenie w Antonielowie obowiązku powszechnego nauczania. W „Księdze opisowej gminy Łopuszno”
z 1926 r. można znaleźć informacje o istnieniu prywatnej jed-

noklasowej szkoły z wykładowym niemieckim. Dnia 20 marca
1927r. Rada Gminy podjęła uchwałę o jej upaństwowieniu i do
początków II wojny światowej była jednoklasową szkołą powszechną. Świadectwo szkolne z 1932 r. wieloletniego sołtysa
Stanisława Gładzika świadczy, że szkoła ta służyła zarówno Polakom i Niemcom. Dopiero II wojna i okupacja zburzyła harmonijne życie społeczności polskiej, niemieckiej i żydowskiej.
W Antonielowie funkcjonowała jedna z trzech niemieckich
szkół w gminie obok Łopuszna i Karolinowa. Z niemieckich danych statystycznych wynika, że szkoła w Antonielowie liczyła 4
klasy uczyło się w niej 63 dzieci pochodzenia niemieckiego. Do
obwodu należały dzieci z Antonielowa i częściowo Karolinowa.
W tym samym czasie w Łopusznie, w niemieckiej szkole było 2
nauczycieli i uczyło się 50 uczniów, a w Karolinowie było 35 uczniów i 1 nauczyciel.
W pierwszych miesiącach wojny funkcjonował w szkole krótko posterunek żandarmerii. Częściowo budynek służył też przesiedlonej z poznańskiego rodzinie p. Józefa Lenartowskiego,
była szkoła dla nich mieszkaniem i gabinetem dentystycznym,
bo p. Lenartowski był dentystą, a jego gabinet funkcjonował
później w Łopusznie.
Po wyzwoleniu szkoła zaczęła funkcjonować od r. szk.
1946/47. Najpierw dzieci uczyły się w klasach I-III, potem podwyższano stopień organizacyjny do klas VII i VIII. Jednakże ciągły spadek liczby dzieci spowodował, że od r. 1975 stopień organizacji szkoły obniża się do klas I-IV, następnie szkoła staje się
filią szkoły w Łopusznie. Nauka odbywała się nadal w starym,
drewnianym budynku. W roku 1991 rozpoczęto budowę nowej
szkoły, która powstała przy dużym zaangażowaniu i pomocy
mieszkańców. Jego uroczystego otwarcia dokonano 1 września
1996r. W szkole było wówczas 36 uczniów i 4 nauczycieli. Z latami liczba uczniów ciągle zmniejszała się, zapewne spowodowane to było wyjazdem mieszkańców do miast w poszukiwaniu pracy i zarobków. Ciągle malejąca liczba uczniów sprawiła,
że Rada Gminy podjęła uchwałę o zamknięciu szkoły. Budynek
oraz teren obok szkoły przeznaczono na pomieszczenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie. Aktualnie trwają prace adaptacyjne.
W swojej powojennej historii szkoła miała wieloletnich kierowników i dyrektorów:
Marian Węgłowski 1951-72, 1981-1990 – 30 lat,
Alfred Łapot 1972-1984 - 12 lat,
Zbigniew Bąk 1991- 2007r. - 16 lat.
Aktualnie Antonielów administracyjnie dzieli się na Północny, Środkowy i Południowy. Jednakże mieszkańcy nie zwykli na
co dzień tak dzielić i nazywać swojej miejscowości.
Zabudowania we wsi są w większości murowane, usytuowane wzdłuż drogi, ale wiele zabudowań jest rozrzuconych po okolicy. Według danych z 31 grudnia 1997r. wioska liczyła 51 posesji
i miała 196 mieszkańców. Najnowsze dane wskazują na spadek
liczby gospodarstw, których jest 38 i liczby mieszkańców wynoszącej 177. Pracują oni głównie we własnych gospodarstwach.
Uprawiają rośliny niewymagające żyznych gleb ze względu na
ubogie ziemie V i VI klasy. Większość gospodarstw nie przekracza l0 ha. Mieszkańcy wsi hodują przede wszystkim bydło.
Antonielów stanowi granicę diecezji kieleckiej, radomskiej
i sandomierskiej. Należy do parafii Łopuszno.
Sołtysem jest już trzecią kadencję Grażyna Bąk. Funkcję tę
przejęła po ojcu Stanisławie Gładziku, który był sołtysem przez
ponad 30 lat.

Cmentarz ewangelicki
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Z Życia Gminy

Budowa szkoły

O uroku Antonielowa decyduje jego położenie, duży kompleks lasów i łąk, przepływająca nieopodal rzeka Czarna, bogactwo runa leśnego i zwierząt. Antonielów i jego okolice to
idealne tereny dla amatorów rowerowych wycieczek i miłośników natury.

Wybudowane w ciągu ostatnich lat nowe drogi świetnie
sprzyjają rowerowym wyprawom. Do poprawy infrastruktury miejscowości przyczyniły się nie tylko drogi, ale także nowy
wodociąg, budowę którego ukończono w 2010 roku.
Położenie Antonielowa oraz panujące tu dogodne warunki
przyrodnicze sprawiły, że Państwo Ewa i Piotr Tumiłowiczowie
założyli Gospodarstwo Agroturystyczne „Stajnia Ostoja”.
Obiekt usytuowany jest na działce o powierzchni 36 ha, na
uboczu co zapewnia komfortowy wypoczynek w ciszy i wspaniały kontakt z przyrodą. Gospodarstwo, prowadzi hodowlę
koni, organizuje kursy jazdy konnej pod kierunkiem instruktora, dla początkujących i zaawansowanych.
Warto też obejrzeć cmentarz ewangelicki, który w roku 2010
pracownicy gminy gruntownie uporządkowali. Niektóre nagrobki zachowały się w dobrym stanie, widoczne są na nich nazwiska zmarłych i sentencje. Miejsce to jest nie tylko historyczną pamiątką po osadnictwie niemieckim, ale również namacalnym dowodem wielokulturowości naszego, gminnego społeczeństwa.
E.Oleksiewicz

IV Powiatowy Harcerski Turniej Tenisa Stołowego

Po raz czwarty drużyny harcerskie
z powiatu kieleckiego starły się w bardzo przyjemnej dyscyplinie sportowej,
jaką jest tenis stołowy. Tego roku Hufiec
ZHP Kielce –Powiat zorganizował spotkanie w ZS w Gnieździskach, gdzie gościliśmy m.in. drużyny z Jaworzni, Brzezinek, Pierzchnicy, Nowin, Chmielnika i
Daleszyc.
Turniej rozpoczął się w dniu 5 III 2011r.
o godzinie 10.00 powitaniem wszystkich zgromadzonych przez panią dyrektor Małgorzatę Trelę oraz komendantkę
Hufca ZHP Kielce, panią hm. Agnieszkę
Mańko.
Rozgrywki odbywały się w sympatycznej atmosferze, mimo licznej grupy ok. 70-ciu uczestników, które bez
problemu poprowadził przez meandry
turnieju pan Wiesław Klimczak. Ponad
to nad przestrzeganiem zasad fair play
czuwali opiekunowie grup oraz sędziowie przyporządkowani do poszczególnych rozgrywek. Turniej rozgrywany był
w trzech kategoriach wiekowych systemem pucharowym do „dwóch przegranych”.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej
przedstawiają się następująco:
Żacy – chłopcy
1. Grzesik Radosław – Nowiny
2. Dorowski Dawid – Nowiny
3. Miszczyk Kamil – Pierzchnica
Żaczki – dziewczynki
1. Bakalrska Wiktoria – Jaworznia
2. Bębacz Ewa – Jaworznia
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3. Rowińska Katarzyna – Daleszyce
Młodzicy – chłopcy
1. Tomaszkiewicz Sebastian – Pierzchnica
2. Bielawski Paweł – Jaworznia
3. Bąk Adrian – Daleszyce
Młodziczki – dziewczynki
1. Robak Wiktoria – Gnieździska
2. Malaga Wioletta – Gnieździska
3. Malinowska Agnieszka – Pierzchnica
Kadeci – chłopcy
1. Wiater Patryk – Gnieździska
2. Salwa Damian – Chmielnik
3. Kapica Sebastian – Chmielnik
Kadetki – dziewczynki
1. Gałuch Aleksandra – Pierzchnica
2. Krzeszowska Kinga – Gnieździska
3. Ślizankiewicz Aleksandra – Nowiny

Wyniki klasyfikacji zespołowej:
I – Pierzchnica
II – Gnieździska
III – Jaworznia
Impreza zakończyła się wręczeniem
przez panią hm. Agnieszkę Mańko pucharów dla drużyn oraz nagród dla indywidualnych zawodników za trzy pierwsze miejsca. Organizatorzy otrzymali pisemne podziękowania, natomiast wszyscy obecni zostali poczęstowani słodyczami. Wszystko co dobre szybko się
kończy, ale z niecierpliwością czekamy
na przyszłoroczne rozgrywki i kolejne
pozytywne emocje. Czuwaj!
Opiekunowie 3 DH Wędrowcy w
Gnieździskach
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Turniej piłkarski

Aby zapewnić dzieciom możliwość atrakcyjnego spędzenia
ferii zimowych, 02.02.2011r. odbyła się VI edycja Turnieju Mini
Piłki Nożnej Chłopców i Dziewcząt Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. Była to impreza środowiskowa,
bowiem uczestniczyli w niej zarówno uczniowie, nauczyciele,
rodzice, jak i zaproszeni goście reprezentujący władze gminy.
Wygranie turnieju było celem drugoplanowym, przede
wszystkim chodziło o spędzenie czasu wolnego na sportowo.
W imprezie wzięły udział 3 szkoły: SP Łopuszno, SP Gnieździska, SP Dobrzeszów Młodych zawodników oraz towarzyszących im kibiców powitał dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie
mgr Krzysztof Kumański.
Świetną formę piłkarską zaprezentował zespół chłopców z
Łopuszna, który od początku rozgrywek dyktował warunki.
Niesieni dopingiem swoich kolegów, koleżanek i rodziców nie
pozwolili odebrać sobie zwycięstwa.
Wyniki rozgrywek chłopców:
Łopuszno – Gnieździska 7:2
Łopuszno – Dobrzeszów 10:0
Gnieździska - Dobrzeszów 8:1
Końcowa klasyfikacja chłopców:
I miejsce SP Łopuszno
II miejsce SP Gnieździska
III miejsce SP Dobrzeszów
Tytuł najlepszego strzelca turnieju i statuetkę zdobył Mikołaj
Dudek - uczeń SP Gnieździska, który na swoim koncie zgromadził 17 bramek.

Najwięcej goli w turnieju strzeliła Wiktoria Robak

Król strzelców - Mikołaj Dudek odbiera statuetkę z rąk pana wójta

Kacper Sobczyk z Łopuszna odbiera puchar dla zwycięskiej drużyny

W kategorii dziewcząt do turnieju przystąpiły tylko dwie
drużyny: SP Łopuszno i SP Gnieździska.
Końcowa klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce SP Gnieździska
II miejsce SP Łopuszno
Statuetka dla najlepszego strzelca przypadła Wiktorii Robakuczennicy SP Gnieździska.
Oprócz dobrej zabawy uczniowie mieli także zapewniony gorący posiłek.
Po zakończeniu turnieju przewodnicząca Rady Gminy, pani Danuta Łukasik oraz wójt gminy, pan
Zdzisław Oleksiewicz wręczyli puchary drużynom uczestniczącym
w zawodach.
Małgorzata Gwóźdź

Uczestnicy turnieju z opiekunami i władzami gminy
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Zawodnicy UKS WiR Łopuszno w czołówce kraju
Zawodnicy naszego klubu startując w zawodach rangi Makroregionu Centralnego i Mistrzostw Polski zdobyli punkty w
rankingu Ministerstwa Sportu, które uplasowały po raz kolejny Naszą Gminę na pierwszym miejscu w województwie. Wójt
Gminy Pan Zdzisław Oleksiewicz w dniu 28.122010 r. na podsumowaniu organizowanym przez Marszałka świętokrzyskiego za w/w osiągnięcia odebrał puchar.
Mariola Ślusarczyk czołowa zawodniczka kraju, członkini Kadry Narodowej Młodzieżowców PZLA.W meczu NRF- Polska11-13.06.10.r.na który
zdobyła minimum PZLA na dystansie 3000m zajęła 4 miejsce tuż za Niemkami.
Jest najlepszą zawodniczką w
swojej kategorii na dystansie 3000m z
przeszkodami. 28.08.10.r. na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Krakowie biegnąc z kontuzją na tym dystansie zdobyła srebrny medal.
W ubiegłym roku poprawiła wszystkie swoje rekordy życiowe na 800m,1500m.2000 i 3000m pprz. zdobywając I-sza klasę sportową. W tym roku startowała na Mistrzostwach Polski
Seniorów w biegach przełajowych w Zamościu uplasowała się
na 6 miejscu przegrywając ze starszymi koleżankami. Obecnie przebywa na zgrupowaniu sportowym Kadry Narodowej
w Międzyzdrojach przygotowując się do startów na stadionie. Najbliższym jej celem jest zdobycie minimum na Mistrzostwa Europy Młodzieżowców, które odbędą się 14-17.07.11.r. w
Ostrawie.
Naszą zawodniczkę za jej pracę i osiągnięcia uhonorowali
– Marszałek Świętokrzyski fundując jej już od trzech lat sty-

pendium oraz Wójt Gminy Łopuszno wręczając jej dwukrotnie nagrodę rzeczową. Nie zapominają o zawodnikach również sponsorzy Pan Witold Szproch, Pan Aleksander Kozak,
Pan Michał Perz oraz Bank Spółdzielczy w Łopusznie
W ostatnim czasie klub stracił trenera Pana Jozefa Chudego i była obiekcja ,że działalność klubu trzeba będzie zawiesić.
Nasz zawodnik Mariusz Woźniak ukończył licencjat na AWF w
Szczecinie i zadeklarował kontynuację pracy swojego trenera
i od stycznia 2011 roku zajął się już trenującą młodzieżą, a także przyjęliśmy nowych członków.
Z pomocą przyszedł mu nasz zawodnik studiujący WF na
Wszechnicy Świętokrzyskiej Łukasz Woźniak. Praca młodych
trenerów już zaowocowała na Wojewódzkich Mistrzostwach
w biegach przełajowych w Busku Zdroju i Makroregionu Centralnego w biegach przełajowych w Końskich.
Młodzicy naszego klubu zajęli czołowe miejsca na swoich
dystansach zdobywając cenne punkty dla klubu i uplasowali
UKS WiR Łopuszno na I-szym miejscu zdobywając 19 pkt.
Wśród juniorów młodszych Katarzyna Gliścińska biegła na
dystansie 2000m zajmując siódmą lokatę, Olga Kozieł na dystansie 3000m zajmując piąte miejsce i Dawid Szwarc na dystansie 3000m zdobył brązowy medal. Wszyscy zawodnicy
zakwalifikowali się na Ogólnopolska Olimpiadę Młodzieży w
biegach przełajowych, która odbędzie się 02.04.11.r . w Bydgoszczy.
Cieszy fakt, że młodzi ludzie podejmują się społecznej pracy wykorzystując fachową wiedzę w celu pracy z młodzieżą
zagospodarowują w dobry sposób ich wolny czas.
Sekretarz i Trener Klubu
Barbara Chuda

Mistrzowie tenisa stołowego
4 lutego, w pierwszym tygodniu ferii zimowych w Zespole Szkół im Jana Pawła II odbył się Turniej Tenisa Stołowego o
puchar Przewodniczącego Rady Rodziców. Turniej rozgrywany był w kategorii open dla dziewcząt i chłopców. W zawodach uczestniczyło 10 zawodniczek oraz 22 zawodników.
Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Katarzyna Cygan
z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 5 w Łopusznie, drugie miejsce zajęła Ola Żmijewska z SP Dobrzeszów, a trzecie
Anna Kotwica z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie.
Wśród chłopców zwyciężył Jarosław Głowacki z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5, drugie miejsce zajął Wojciech Najmrodzki, a trzecie pan Tomasz Mazur, nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół im Jana Pawła II w Łopusznie.
Zwycięzcy otrzymali okazałe puchary i dyplomy ufundowane
przez pana Mariusza Karendała.
Karol Soboń
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Nasze dziewczęta najlepsze!
Dnia 28 marca 2011r. w Kielcach odbyła się IV edycja Wiosennego Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1
w Kielcach. W zawodach uczestniczyły reprezentacje szkół
gimnazjalnych z Kielc, Gimnazjum nr 7 i nr 15, z Sukowa, Piekoszowa i Łopuszna. Rozgrywki przeprowadzone były systemem „każdy z każdym”. Drużyna dziewcząt z Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Łopusznie wygrała wszystkie mecze. W całych zawodach dziewczęta zdobyły 14 bramek, tracąc tylko
2. Nagrody indywidualne dla najlepszego strzelca otrzymała
Nina Kaleta, zdobywczyni 7 bramek. Drugie wyróżnienie dla
najlepszej bramkarki przypadło Dominice Gałęzowskiej. Za
zwycięstwo w turnieju drużyna otrzymała puchar. Naszą szkołę reprezentowały: Sylwia Wawrzoła, Anna Kotwica, Dominika Gałęzowska, Nina Kaleta, Justyna Cieślicka, Karolina
Rudzińska, Magdalena Kowalska, Justyna Ciszek, Justyna
Świercz, Kinga Filipiak.
Dariusz Supernat

Pucharowe dziewczęta z Łopuszna

XVII Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach
1 lutego, w pierwszy wtorek ferii zimowych, odbył się siedemnasty już z kolei Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły. Wzięła w nim udział liczna grupa dziewcząt
i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów z naszej i z sąsiednich gmin: Piekoszowa i Słupi Koneckiej.
Młodych sportowców, towarzyszących im kibiców oraz
opiekunów powitała pani dyrektor Zespołu Szkół w Gnieździskach, mgr Małgorzata Trela.
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach: szkół podstawowych systemem pucharowym ,,do dwóch przegranych” i
gimnazjum systemem ,,każdy z każdym”.
Wyniki klasyfikacji indywidualnej i zespołowej:
Szkoła podstawowa – dziewczęta
1. Gąsior Patrycja (SP Wólka)
2. Marcinkowska Martyna (SP Wólka)
3. Zygała Wiktoria (SP Wilczyca)
4. Malaga Wioletta (SP Gnieździska)
Szkoła podstawowa – chłopcy
1. Komisarczyk Karol (SP Wólka)
2. Arwaj Maciej (SP Wilczyca)
3. Mazur Tomasz (SP Wólka)
4. Żabiński Marcin (SP Wilczyca)
Drużynowo I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców zajęła Szkoła Podstawowa w Wólce.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Ratuszniak Marek (Gim. Słupia)
Prokop Karol (Gim. Jaworznia)
Struzik Łukasz (Gim. Gnieździska)
Pająk Michał (Gim. Jaworznia)
Drużynowo I miejsce w kategorii dziewcząt i chłopców zajęło Gimnazjum w Jaworzni.
Zawody zakończyły się wręczeniem pucharów dla drużyn
oraz dyplomów dla indywidualnych zawodników. Oprócz dobrej zabawy uczniowie mieli zapewniony gorący posiłek. Na
pożegnanie pani dyrektor, dziękując uczestnikom za udział w
turnieju, zaprosiła na rozgrywki w przyszłym roku.
Nauczyciele wychowania fizycznego
Zespołu Szkół w Gnieździskach

Gimnazjum – dziewczęta
Bagińska Angelika (Gim. Jaworznia)
Kubuś Daria (Gim. Jaworznia)
Krzeszowska Kinga (Gim. Gnieździska)
Będkowska Karolina (Gim. Gnieździska)
Gimnazjum – chłopcy
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W zdrowym ciele, zdrowy duch…

Biała szkoła

W dniach 26.02 - 05.03 2011r. trzynaścioro uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie wraz z opiekunem, panią Renatą Kumańską uczestniczyło w zimowisku w miejscowości Ząb koło Zakopanego. Wspólnie z młodzieżą ze szkół
podstawowych i gimnazjalnych z gminy Mniów uczyli się jazdy na nartach i snowboardzie pod okiem instruktorów oraz
zwiedzali Zakopane i okolice m.in. Gubałówkę, Dolinę Strążyską, Dolinę Kościeliską, Krupówki. W wolnym czasie uczestniczyli w różnych zajęciach edukacyjnych oraz konkursach.
Obóz miał charakter edukacyjno-turystyczny, stąd nie mogło zabraknąć nauki jazdy na nartach, kąpieli w basenie, gier
zespołowych, dyskotek i spacerów po Zakopanem.
Bardzo ładny pensjonat wraz z miłą obsługą zapraszał do
środka. Jedzenie wszystkim smakowało, nikt nie chodził z pustym brzuchem. Dzieci od razu zaprzyjaźniły się z rówieśnikami z Mniowa. Uczniom najbardziej podobały się wycieczki do
Zakopanego, którym zawsze towarzyszyła ładna pogoda. Nauka instruktorów okazała się skuteczna, młodzież szybko nauczyła się jeździć na nartach i snowboardzie oraz dowiedziała
się, jak bezpiecznie wypoczywać w górach.

Amatorzy białego szaleństwa z Łopuszna

Uczestnicy obozu prezentują zdobyte podczas zawodów
puchary

Nauka szusowania była przyjemna

Podsumowaniem zimowego wypoczynku były zawody
w slalomie. Na 12 pucharów, które były do zdobycia, nasza
młodzież wywalczyła aż 5!
W kategorii dziewcząt ze szkoły podstawowej I miejsce zajęła Paulina Klimczak, II Klaudia Maciejewska, a III miejsce przypadło Marii Sataleckiej. Wśród chłopców ze szkoły
podstawowej II miejsce wywalczył Dominik Przepióra. Najlepszym slalomistą wśród gimnazjalistów okazał się Sergiusz
Staszczyk.
Wszyscy byli z zimowiska zadowoleni, aż szkoda było odjeżdżać…
Renata Kumańska
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19 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Łopusznie

