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III Orszak Trzech Króli 

Utworzono: piątek, 16, grudzień 2016 12:33 | | | Odsłony: 2139 

Wójt Gminy Łopuszno,  Proboszcz Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie  

oraz Gminny Ośrodek Kultury, 

serdecznie zapraszają 

Mieszkańców Gminy Łopuszno na 

  

III Orszak Trzech Króli 

  

w dniu 6 stycznia 2017r. 

  

w programie: 

12.00 - 13.00 - Msza Święta w kościele parafialnym w Łopusznie, 

13.00 - 13.25 - Orszak Trzech Króli oraz kolędników ulicami Łopuszna, spotkanie na Rynku 

Łopuszna, 

13.25 - Występ dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, konkurs na najpiękniejsze 

przebranie, wspólne śpiewanie kolęd, gorący posiłek, słodki upominek. 
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KGW Lasocin  

Utworzono: środa, 14, grudzień 2016 11:50 | | | Odsłony: 701 

           Aktywność KGW w Lasocinie z roku na rok jest 
coraz bardziej widoczna nie tylko w lokalnej społeczności. Przewodnicząca koła p. Maria Krajewska 
podejmuje wiele inicjatyw na rzecz innych. 

   Styczeń 2016 zaowocował spotkaniem w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie podsumowującym akcję 
,,Szlachetna paczka”. Koło Gospodyń Wiejskich włączyło się do organizacji tego spotkania serwując gorącą 
kawą, herbatę oraz domowe ciasto, by w ten sposób podziękować wolontariuszom za ich szlachetną pracę na 
rzecz potrzebujących. 

     Szeroka współpraca od wielu lat ze Szkołą Podstawową zaowocowała w tym roku wspólną organizacją Dnia 
Kobiet, Spotkaniem Wielkanocnym dla społeczeństwa, na które składały się piękne występy artystyczne 
przygotowane zarówno przez nauczycieli jak również członków KGW. Na to spotkanie przygotowane zostało 
piękne widowisko obrzędowe, reżyserem którego była p. Maria Krajewska. KGW przygotowało również z 
własnych prywatnych zasobów finansowych pyszny poczęstunek: wielkanocny żurek z jajkiem a także domowe 
ciasto. 

     KGW uczestniczyło aktywnie w majowym konkursie, ogłoszonym przez Stowarzyszenie ,,Geniusz”. Konkurs 
dotyczył kapliczek przydrożnych. Panie z koła otrzymały w tym konkursie nagrodę pieniężną ( II 

miejsce), którą przeznaczyły na remont kapliczki w Lasocinie. 

   KGW uczestniczyło aktywnie w obchodach uroczystości patriotycznych przy pomnikach w Naramowie, Skałce 
- Polskiej a także przy pomnikach w gminie Słupia Konecka w Budzisławiu i Rudzie Pilczyckiej.  

   Przygotowały również programy artystyczne na uroczystości plenerowe w Wiernej Rzece (święto 
Czynu Chłopskiego) i Dożynki Gminne w Łopusznie. Uczestniczyły również w dożynkowym konkursie 
kulinarnym, zdobywając nagrodę. KGW Lasocin współpracuje również ze Stowarzyszeniem Inicjatyw 
Lokalnych ,,Skała” w Lasocinie, współuczestnicząc w podejmowanych wspólnie działaniach np. w tym roku w 
cyklu spotkań ,,Twórcze weekendy dla umysłu i dla ciała”. 

Poza uczestnictwem w organizowanych w ramach tego projektu edukacyjnych spotkaniach, panie przygotowały 
na te spotkania poczęstunek w postaci kawy i domowych wypieków.  

   W okresie wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie gościła młodzież z Ukrainy. Panie z koła 
zorganizowały dla tej grupy naukę polskich piosenek ludowych i słodki poczęstunek podkreślając 
charakter spotkania strojami ludowymi, uszytymi wiele lat wcześniej przez p. M. Krajewską.  

   KGW uczestniczyło aktywnie w obchodach uroczystości patriotycznych przy pomnikach w Naramowie, Skałce 
- Polskiej a także przy pomnikach w gminie Słupia Konecka w Budzisławiu i Rudzie Pilczyckiej.  

W ostatnich miesiącach członkowie koła KGW realizują projekt „Chrońmy owady zapylające”. W ramach 
projektu sadzono rośliny i krzewy miododajne, zaplanowano w nim również konkurs tematyczny dla 
dzieci i młodzieży, budowę hoteli dla owadów zapylających. KGW uczestniczyło również w szkoleniu 
„Bezpieczne gospodarstwo”, organizowane przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w 
Modliszewicach. Poza uczestnictwem, panie przygotowały na to szkolenie salę a także poczęstunek. W grudniu 
Zespół Śpiewaczy KGW Lasocin uczestniczył w Konkursie Kolęd i Pastorałek w GOK w Łopusznie, zdobywając 
wyróżnienie. 
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KGW Snochowice 
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KGW w Snochowicach, w mijającym 2016 r. 
spotykało się systematycznie w każdy wtorek w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. W strojach 
ludowych, uszytych przez przewodniczącą koła, Alicję Borowską, panie uczestniczyły w procesjach : 
Wielkanocne Rezurekcje, Boże Ciało, Zielone Świątki. 

W styczniu, panie z koła wzięły udział w Festiwalu Piosenki, organizowanym przez Wójta Gminy 
Łopuszno-Irena Marcisz. W kwietniu przez 3 dni na Targach "Agrotravel 2016" w Kielcach 
sprzedawały placki ziemniaczane, pyszne ciasta i pierogi. Dochód ze sprzedaży własnych potraw i 
wypieków panie przeznaczyły na uszycie zimowych strojów ludowych. 29 maja KGW uczestniczyło w 
XI Jarmarku Świętokrzyskim na Świętym Krzyżu z przygotowanymi na tę okoliczność tradycyjnymi 
potrawami i słodkościami regionu świętokrzyskiego. W lipcu na rynku Pierzchnicy odbył się IX 
Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego, przygotowaną z ziemniaków i kapusty. 
Tam też nie zabrakło „ Snochowianek”. W chucie Szklanej Koło uczestniczyło w Święcie zalewajki, 
zajmując IV miejsce w tej konkurencji. Koło Gospodyń Wiejskich ze swoimi produktami było też w 
sierpniu w Tokarni na Święcie chleba a także w Maslowie, gdzie w konkursie na żołądki, zdobyły 
wyróżnienie. We wrześniu koło uczestniczyło w konkursie kulinarnym podczas Dożynek Gminnych, 
otrzymując nagrodę za doskonałe placki ziemniaczane. Poza kulinarnymi prezentacjami, panie z koła 
uczestniczyły w warsztatach biżuterii sutasz i z filcu dekoracyjnego. Warsztaty prowadziła Bożena 
Picheta , w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. Przy KGW działa też Zespół 
Śpiewaczy”Snochowianki”. Zespół wystąpił z programem artystycznym podczas tegorocznych 
dożynek gminnych a także uczestniczył w grudniowym Konkursie Kolęd i Pastorałek,w kategorii 
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Zespoły i Chóry, organizowanym przez GOK w Łopusznie. Przewodnicząca koła , p. Alicja Borowska 
wystąpiła również w tym konkursie w kategorii Soliści, wyśpiewała sobie wyróżnienie a swoje 
zdolności wokalne zaprezenrowała na opłatkowym spotkaniu dla samotnych z Ks. Biskupem Janem 
Piotrowskim. 

  

 

 

Spotkanie z Mikołajem 2016 

Utworzono: poniedziałek, 12, grudzień 2016 18:18 | | | Odsłony: 1712 

5 grudnia 2016 r. odbyło się tradycyjne 

spotkanie ze świętym Mikołajem w Gminnym Ośrodku  Kultury w Łopusznie, przy ul. 

Włoszczowskiej 40.  Na spotkanie przybyli rodzice z najmłodszymi pociechami. Mikołaj 

przybył do dzieci punktualnie o godz.16.00, tak jak zapowiedział. 

A jego przybycie obwieściły dzwoneczki sań, których z niecierpliwością  nasłuchiwali 

najmłodsi. Mikołaj, mimo zmęczenie i siwej brody, tryskał energią i humorem. Wszystkim 

ochoczo wręczał prezenty a otrzymali je również obecni na spotkaniu przedstawiciele władz 

gminnych: Przewodnicząca rady Gminy-Zdzisława Zimna oraz w zastępstwie  Wójta Gminy 

,  Ireny Marcisz – wicewójt, Wiesław Gałka. Były taneczne pląsy z Mikołajem, były 

pamiątkowe zdjęcia a na koniec herbatka i pączek dla wszystkich. Dziękujemy wszystkim za 

wspólną zabawę. 

Do zobaczenia za rok! 
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WIECZÓR KOLĘD I PASTORAŁEK 

Utworzono: poniedziałek, 12, grudzień 2016 15:24 | | | Odsłony: 2249 

"Łopuszno Kolędami Rozśpiewane"- to 

Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany w Łopusznie po raz czwarty. W tym roku konkurs 

skierowany był do osób dorosłych. Konkurs rozstrzygnięto w kategoriach: Zespoły i Chóry 

oraz Soliści. W kategorii Zespoły i Chóry w tegorocznym konkursie wystąpili: 

Zespół Śpiewaczy przy KGW w Lasocinie , Zespół Śpiewaczy przy KGW w 

Snochowicach, Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno”, Zespół Śpiewaczy przy KGW w 

Krasocinie, Chór Parafialny z Łopuszna, Chór Parafialny „Wiernianki” z Gnieżdzisk 

oraz duet Barbara Chyb i Monika Mentrycka – uczestniczki Centrum Wspierania Rodziny 

z Uśmiechem w Józefinie.W kategorii Soliści, udział wzięły panie: Alicja Borowska ze 

Snochowic, Wioletta Frączek z Piotrowca, Agnieszka Kuleta z Centrum Wspierania 

Rodziny z Uśmiechem w Józefinie, Janina Dzwonek ze Snochowic i Monika Walas, 

przedstawicielka Zespołu Pieśni i Tańca „Łopuszno”, mieszkanka Korczyna w gminie 

Strawczyn. Gościnniewystąpiła Kasia Kozak z Ukrainy, uczennica ZSP nr 5 w Łopusznie, 

śpiewając kolędę w języku ojczystym. Poza konkursem jako pierwsze wystąpiły dzieci ze 

Żłobka w Łopusznie, które w uroczy sposób wprowadziły zgromadzonych w świąteczny 

nastrój, śpiewając kolędy” „Świeć gwiazdeczko, świeć” i „Przybieżeli do Betlejem”. IV 

Konkurs Kolęd i Pastorałek otworzyli dostojni gościespotkania: Ksiądz Kanonik Ireneusz 

Jakusik i Przewodniczący Rady Powiatu w Kielcach - Jan Cedro. W zastępstwie Wójta 

Gminy Łopuszno – Ireny Marcisz, w spotkaniu uczestniczyła Małgorzata Barcicka – 

Sekretarz Gminy. 

W komisji oceniającej konkurs pracowały panie: Aleksandra Nyga – emerytowana 

nauczycielka, Teresa Sochacka – były pracownik UG w Łopusznie i Agnieszka Jeleń –

Animator Kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie. Nagrodę główną w 

kategorii Zespoły i Chóry otrzymał chór „Wiernianki „ z Gnieździsk , prowadzony 

przez Czesława Sornata. W kategorii Soliści, Nagrodę Główną otrzymała Monika 

Walas, przedstawicielka Zespołu Pieśni i Tańca „Łopuszno”. Wyróżnienie specjalne 

otrzymała pani Alicja Borowska ze Snochowic-przewodnicząca KGW. Laureaci konkursu 

zostali zaproszeni na występ, podczas świątecznego spotkania osób samotnych z Ks. 

Biskupem – Janem Piotrowskim w dniu 13 grudnia. Pozostali uczestnicy konkursu zostali 

uhonorowani wyróżnieniami. Wszyscy otrzymali nagrody rzeczowe, które w imieniu 

Wójta Gminy – Ireny Marcisz, wręczyła Sekretarz Gminy-Małgorzata Barcicka. W 

czynności tej pomagali pani Sekretarz: Ks. Kanonik Ireneusz Jakusik i Przewodniczący 

Rady Powiatu w Kielcach -Jan Cedro.  W przerwie konkursu, w tym samym składzie 

wręczono nagrody w konkursach plastycznych, bożonarodzeniowych. Uczestnikami 
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konkursów byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Łopuszno. 

Goście mogli obejrzeć wystawę tych prac pokonkursowych. Na konkurs nadesłano 140 

aniołów przestrzennych, 50 bombek oraz 50 kartek świątecznych. Wystawa tych prac 

podkreślała charakter wieczoru i odzwierciedlała tradycję i zwyczaje w naszych polskich 

domach. 

               Zarówno Konkurs Kolęd i Pastorałek jak i konkursy plastyczne bożonarodzeniowe 

zorganizował Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Sportowo-

Wypoczynkowym w Łopusznie. 

  

                                                                               Barbara Pawelczyk          

 

 

IV KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 
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Wójt Gminy Łopuszno,  

Gminny Ośrodek Kultury  w Łopusznie i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w 

Łopusznie  

zapraszają na 

IV KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

,,ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE" 

11.12.2016 

 

ORGANIZATOR: 

-Wójt Gminy Łopuszno, 

-Gminny Ośrodek Kultury  w Łopusznie, 

-Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie. 

                                                                

CELE KONKURSU: 

 -Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek , 

- Prezentacja kolęd i pastorałek, 

- Integracja pokoleń, 
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MIEJSCE I CZAS:  

 Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie,  11 grudnia 2016 r. 

(niedziela),  godz. 15:00 

  

KATEGORIE WYKONAWCÓW: 

I – soliści, 

II- zespoły śpiewacze, chóry. 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

-Konkurs skierowany jest do osób dorosłych z terenu gminy Łopuszno oraz gmin ościennych. 

Każdy z uczestników śpiewa jedną dowolnie wybraną kolędę i jedną 

pastorałkę.                                 

-Utwór można wykonywać  a cappella, z podkładem muzycznym bez wokalu  lub z 

akompaniamentem. 

-Akompaniament zapewnia wykonawca. 

-Czas prezentacji nie powinien przekraczać 10  minut. 

  

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA:   

-sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz  CD i  USB. 

  

JURY OCENIAĆ BĘDZIE: 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- oryginalność prezentacji,  

- umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy.    

  

NAGRODY: 

W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody główne oraz wyróżnienia. 

  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU: 

Udział w konkursie należy zgłaszać osobiście lub wysyłając informacje pocztą elektroniczną 

do dnia 6 grudnia 2016r.  do Gminnego Ośrodka Kultury (siedziba – Ośrodek Sportowo-

Wypoczynkowy w Łopusznie, Włoszczowska 40), tel.: 600-036-875. 

Regulamin może ulec niewielkim zmianom. 

 

 

 

 

 



NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA POSESJA 

Utworzono: piątek, 25, listopad 2016 09:34 | | | Odsłony: 1779 

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO I GMINNY 

OŚRODEK KULTURY W ŁOPUSZNIE OGŁASZAJĄ KONKURS  
„NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA POSESJA" 

 

REGULAMIN 

1.Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do pomysłowości i nowatorskich rozwiązań 

dekoracyjnych oraz świąteczny wygląd i estetyka gminy. 

2. W konkursie może wziąć udział każda dorosła osoba z terenu gminy, zgłaszając się 

telefonicznie pod nr 600 036 875.  

3. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą w terminie od 17 grudnia 2016 r. do 30 

grudnia 2016 r. 

4. Oceny zgłoszonych do konkursu posesji, komisja dokona w dniach od 4-ego do 10 stycznia 

2017 r. 

5. Podczas wizytacji posesji komisja zwróci uwagę na wystrój świąteczny w obrębie całej 

posesji, nawiązanie do tradycji świąteczno-noworocznej, walory estetyczne oraz oryginalność 

dekoracji. 

6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. 

7. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród, uczestnicy zostaną powiadomieni 

odrębnym pismem lub telefonicznie. 

 

RODZINNE WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH 

Utworzono: czwartek, 24, listopad 2016 09:20 | | | Odsłony: 1825 

VI ODSŁONA TWÓRCZYCH 

WEEKENDÓW 
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DLA UMYSŁU i CIAŁA" 

„RODZINNE WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH" 

 

Chcesz poczuć magię Świąt "Bożego Narodzenia? Stworzyć własną, kartką świąteczną, 

bombką czy dekorację i usłyszeć o tradycjach tych niezwykłych dni? 

 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Skała” z Lasocina, Koło Gospodyń 

Wiejskich z Lasocina oraz (gminny Ośrodek Kultury z Łopuszna 

zapraszają, na: 

  

„R0DZINNE WARSZTATY OZDÓB ŚWIĄTECZNYCH " 

 

Podczas zajęć będzie można wykonać różne typy ozdób, bombki i kartki świąteczne z 

wykorzystaniem wielu technik i materiałów. 

Wspólne wykonanie karteli ozdób choinkowych to okazja do świetnej zabawy i spędzania 

czasu w rodzinnym gronie oraz niezwykła lekcja kreatywności i zdolności manualnych. 

Wytworzone w ramach warsztatów rzeczy można będzie zabrać ze sobą, do domu. 

Nasze podniebienia zadowolą domowe ciasta oraz gorące i zimne napoje. 

  

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy 

  

Miejsce: Świetlica "Wiejska w Lasocinie. 

Data: 04.12.2016 (godz. 16.00-20.00. 

  



 

 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM  

Utworzono: środa, 02, listopad 2016 17:41 | | | Odsłony: 2014 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W 

ŁOPUSZNIE  

 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
 

05.12.2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zorganizował spotkanie z 

Mikołajem dla najmłodszych. Oprócz radości i prezentów nie zabrakło miłej atmosfery i 

dobrej zabawy. 

Dziękujemy!  
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WARSZTATY FLORYSTYCZNE dla dzieci i młodzieży 

szkolnej 

Utworzono: środa, 02, listopad 2016 10:20 | | | Odsłony: 1764 

W dniach 25 i 27 października  GOK 

zorganizował WARSZTATY FLORYSTYCZNE dla dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty 

zorganizowane zostały przy współpracy z ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie. Wiązanki 

nagrobne tworzyli uczniowie klas VI a i VI b, których opiekunem jest pani Anna Rydz. 

 

Młodzieżowy Zespół Taneczny w Gnieździskach 

Utworzono: środa, 12, październik 2016 18:57 | | | Odsłony: 1784 

OGŁOSZENIE!!! 

Świetlica Wiejska w Gnieździskach 

ogłasza nabór dziewczynek w wieku  

od 11 lat do 15 lat 

do Młodzieżowego Zespołu Tanecznego  

w Gnieździskach  

 

Zapisy pod numerem telefonu 791 385 165 

lub u Opiekuna Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach. 
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ZABAWA ANDRZEJKOWA w SNOCHOWICACH 

Utworzono: środa, 12, październik 2016 18:32 | | | Odsłony: 750 

Świetlica Wiejska w Snochowicach 

zaprasza na 

Zabawę Andrzejkową 

26.11.2016 

Początek zabawy o 20.00 

Wstęp - 75 zł./osoba 

Menu: 

• dwa gorące posiłki zimna płyta sałatki pieczywo przekąski 
• kawa, herbata, zimne napoje, ciasta 

Zabawa przy muzyce disco. 

  

Zapisy do 18.11.2016 roku pod numerem telefonu 605 558 857 lub u Opiekuna Świetlicy 

Wiejskiej w Snochowicach. 
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Jesienne zajęcia - Snochowice 

Utworzono: czwartek, 16, październik 2014 13:06 | | | Odsłony: 1883 

Świetlica Wiejska w Snochowicach jest 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału 

w proponowanych jesiennych zajęciach: 

  

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-10 lat w każdy wtorek o 

godzinie 15:00, prowadząca Anna Adamiec. 
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Warsztaty Florystyki Nagrobnej  - 25 i 26.10.2016  (wtorek i środa), godzina 16:00. 

  

Warsztaty tworzenia biżuterii sutasz i filcu dekoracyjnego – 8 i 9.11.2016 (wtorek i 

środa), godzina 16:30, prowadząca Bożena Picheta. 

  

Zajęcia aerobik (płatne) w każdy poniedziałek i czwartek godzina 17:00, prowadząca 

Małgorzata Soboń. 

  

Bezpłatne zajęcia wokalne w każdy czwartek godzina 17:00, prowadząca Agnieszka Jeleń. 

  

Zabawa Andrzejkowa dla dzieci 25.11.2016 (piątek) godzina 16:00. 

  

Warsztaty Decoupage 19.10.2016 (środa), godzina 16:00 i 14.12.2016 (środa), godzina 

16:00. „Ozdoby Choinkowe” - warsztaty manualne -7.12.2016 (środa), godzina 16:00, 

16.12.2016 (piątek), godzina 16:00. 

  

Warsztaty manualne – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych -  21.12.2016 (środa), 

godzina 16:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jesienne zajęcia - Rudniki 

Utworzono: środa, 05, październik 2016 16:40 | | | Odsłony: 1840 

Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w 

Rudnikach 

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 -19.00. 

Grafik zajęć jesiennych: 

  

  

Warsztaty manualne - 21 października od godz .16.00 dla dzieci i dorosłych (tworzenie 

jesiennych kompozycji z wykorzystaniem lisci, kasztanów,jarzębiny ). 

  

Warsztaty z florystyki nagrobnej- 26,27 października od godz.16.00 - dla młodzieży i 

dorosłych (tworzenie kompozycji nagrobnych z wykorzystaniem żywych gałązek: świerk, 

tuja, robienie kwiatów z jesiennych liści, wykorzystywanie starych sztucznych kwiatów, 

nauka sztuki komponowania wiązanek. 

  

Warsztaty Decoupage-17, 18 listopada - dla dzieci i dorosłych (zdobienie słoików,robienie 

wazonów z butelek,zdobienie szklanek). 

  

30 listopada od godz 17.00 wieczór wróżb andrzejkowych dla dzieci i młodzieży. 

  

1 i 2 Grudzienia od godz. 16.00 - warsztaty dla dzieci-tworzenie kartek bożonarodzeniowych 

dowolną techniką i z dowolnych materiałów. 
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15 i 22 grudzienia od godz.16.00 -warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych: (tworzenie stroików świątecznych, ozdób choinkowych,nauka pakowania 

prezentów). 

 

 

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego (GOK Łopuszno) 

Utworzono: wtorek, 04, październik 2016 11:10 | | | Odsłony: 1744 

Gminny Ośrodek Kultury 

zaprasza od 13.10.2016 roku,  

na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego  

dla dzieci w wieku od 8 do 10 lat.  

Zajęcia odbywać się będą w każdy czwartek  

o godzinie 14:00 w Świetlicy na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. 

  

Zapisy do 11.10.2016 pod numerem telefonu 791385165. 

 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W GNIEŹDZISKACH 

Utworzono: wtorek, 04, październik 2016 11:05 | | | Odsłony: 1728 

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W 

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W GNIEŹDZISKACH 

OD WRZEŚNIA DO GRUDNIA 2016 
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PONIEDZIAŁEK:  NIECZYNNE 

WTOREK: 

15:00 – 16:00 - PRACOWNIA KOMPUTEROWA DZIECI (7 – 12 LAT) 

16:00 – 17:00 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA 

17:00 – 18:30 – ZAJĘCIA MANUALNE I PLASTYCZNE DLA DZIECI 

ŚRODA:  

15:00 – 16:30 – JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI (8 - 10) 

16:30 – 17:30 – PRÓBY MŁODZIEŻOWEGO ZESPOŁU TANECZNEGO GNIEŹDZISKA  

17:30 – 18:30 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA DZIECI (7-12) I MŁODZIEŻ 

GIMNAZJALNA 

19:00 – 21:00 – PRÓBY ZESPOŁU „WIERNIANKI” (DUŻA SALA) 

CZWARTEK: 

15:00 – 16:00 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA DZIECI (7-12) 

16:00 – 17:00 – PRACOWNIA KOMPUTEROWA MŁODZIEŻ GIMNAZJALNA 

17:00 – 18:30 – ZAJĘCIA RUCHOWE LUB TANECZNE (DUŻA SALA) 

18:30 – 21:00 – PRÓBA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „GNIEŹDZISKA” (DUŻA SALA) 

PIĄTEK:  

15:00 – 16:00 – ODRABIANIE LEKCJI 

16:00 do 18:30 - ZAJĘCIA 

 

JESIENNE ZAJĘCIA W GOK 

Utworzono: wtorek, 04, październik 2016 10:50 | | | Odsłony: 2082 

JESIENNE ZAJĘCIA W GOK: 

  

PONIEDZIAŁKI:  

- godz.14.00-18.00- odpłatne zajęcia muzyczne - nauka gry na keyboardzie i gitarze 

klasyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk 

-godz.17.00-18.00- AEROBIK Świetlica Wiejska w Snochowicach,  prowadząca Małgorzata 

Soboń, 
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WTORKI: 

-godz.15.00-16.00 – zajęcia wokalne, prowadząca Agnieszka Jeleń, 

  

ŚRODY: 

-godz.14.30-15.30 – próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, prowadząca Agnieszka Jeleń 

-godz.14.30-15.30 – zajęcia taneczne, prowadząca Małgorzata Soboń, 

  

CZWARTKI:  

-godz.14.0-14.45- lekcje języka angielskiego, prowadząca Anna Adamiec, 

-godz.14.00-18.00- odpłatne zajęcia muzyczne - nauka gry na keyboardzie i gitarze klasyczne, 

prowadzący Piotr Pawelczyk, 

-godz.15.00-18.00- Klub Plastyczny dla dorosłych, prowadząca Barbara Pawelczyk, 

-godz.17.00-18.00- AEROBIK Świetlica Wiejska w Snochowicach, prowadząca Małgorzata 

Soboń, 

-godz.17.00-18.00- zajęcia wokalne Świetlica Wiejska w Snochowicach, prowadząca 

Agnieszka Jeleń, 

  

Ponadto: Florystyka nagrobna-25 i 27 październik, godz.15.00-17.00 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. 

 

Lato z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

Utworzono: poniedziałek, 03, październik 2016 11:02 | | | Odsłony: 1769 

Okres letni, to nie tylko wakacje ale również 

czas wypoczynku dorosłych. Tak więc większość z nas planuje na ten czas terminy urlopów 

wypoczynkowych. Z myślą o dorosłych, GOK zorganizował  dwie wycieczki kulturowe do 

Lwowa. Wycieczki odbyły się w dwóch terminach, w związku z inicjatywą samych 

zainteresowanych. 
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Pierwszy wyjazd miał miejsce w dniach 12-15 sierpnia, natomiast 22 września wyjechała z 

Łopuszna druga grupa mieszkańców, którym ten termin bardziej odpowiadał. Powrót 

zaplanowano na 25 września. Program wycieczki to głównie  zwiedzanie  zabytkowej części 

Lwowa. Byliśmy między innymi w wielu świątyniach.  Wszystkich oczarowała pieśń w 

wykonaniu księdza diakona, w Katedrze Ormiańskiej. W terminie wrześniowym wycieczki, 

grupa spędziła piękny wieczór w Teatrze Opery i Baletu, podziwiając operę Giacomo 

Pucciniego-Madame Butterfly. Jest to jedna z najpiękniejszych oper świata o tematyce 

uwiedzenia i porzucenia.  Obowiązkowym punktem programu każdej wycieczki jest 

zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich.  Jakże trudne do opisania są 

uczucia kiedy podchodzimy do pomników , które mówią nam o miejscu spoczynku ludzi 

znanych nam z historii, literatury. Jakże  zrozumieć dziwną ciszę panującą na cmentarzu Orląt 

Lwowskich, gdzie spoczywa blisko 3000, głównie  dzieci i młodzieży- Obrońców Lwowa. Z 

pewnością warto  odwiedzać to piękne, bliskie Polakom miasto. 

    Okres letni to najpiękniejsza pora dla dzieci i młodzieży. W programie letniego 

wypoczynku dla nich, znalazły się również dwie wycieczki. Pierwsza z nich odbyła się w 

dniu  27 czerwca 2016 r. Dzieci i młodzież z Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca 

„Łopuszno” oraz Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Gnieździska”,  miały okazję 

pojechać do Parku Rozrywki w Zatorze. Uczestnicy wycieczki zwiedzili Park Mitologii 

Rozrywki na Wodzie, Park Ruchomych Dinozaurów, Park Owadów, Park Bajek i Wodnych 

Stworzeń. W programie wycieczki było również kino 5D a także wspólny obiad. Wyjazd 

dostarczył wielu pozytywnych emocji i był jednocześnie nagrodą za systematyczny udział a w 

cyklicznych spotkaniach artystycznych w GOK. 

        Z kolei 26 sierpnia odbyła się jednodniowa wycieczka do Wesołego Miasteczka w 

Chorzowie. Uczestnikami wyjazdu były dzieci w różnym wieku z terenu gminy Łopuszno. 

Bogata oferta Wesołego Miasteczka dostarczyła naszym pociechom niezapomnianych 

doznań. Wszyscy mimo zmęczenia wróciliśmy cali i zdrowi z uśmiechem na twarzy, 

obkupieni w drobne pamiątki.   

    Ciekawą formą wypoczynku, połączonego z zajęciami edukacyjno-rekreacyjnymi był 

dwudniowy biwak, zorganizowany w dniach 18-19 lipca br. roku na terenie Ośrodka 

Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie. Uczestniczyły w nim 

głównie  młodsi  członkowie  Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 

Łopuszańskiej. Biwak   rozpoczął się wspólnym wykonaniem z pomocą opiekunów, 

kolorowych latawców.  Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych tzn. braku 

właściwego wiatru, dzieciaki nie poddały się i z  uporem starały się wypuścić latawce w górę. 

Próbom tym towarzyszyło wiele emocji i radości ze wspólnej zabawy. Wspaniałą rozrywką 

zarówno wśród chłopców jak też dziewczynek okazał się mecz piłki nożnej, w którym sami 

wzięli udział. Po wieczornym aerobiku przyszedł czas na wspólne pieczenie 

kiełbasek.  Pomimo zmęczenia nie obyło się bez nocnych harców.  

    Podczas wakacji w każdy poniedziałek i wtorek odbywały się próby Wielopokoleniowego 

Zespołu Pieśni i Tańca (poniedziałki-taneczne, wtorki-wokalne), w poniedziałki i czwartki w 

miesiącu sierpniu dzieci mogły kontynuować naukę gry na gitarze klasycznej i keyboardzie. 

W każdą środę odbywały się zajęcia wokalne. 

    Mimo okresu  urlopowego, w GOK trwały intensywne przygotowania do dwóch 

największych imprez  plenerowych: Impresji Łopuszańskich i Dożynek gminnych. Czyniono 

również przygotowania do XXXVI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego  i 

towarzyszących mu warsztatów malarskich dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

  



 

 

AEROBIK 

Utworzono: wtorek, 27, wrzesień 2016 12:18 | | | Odsłony: 785 

AEROBIK 

START 

03.10.2016  

godz. 17.00 

Świetlica Wiejska w Snochowicach 

 

szczegółowe informacje pod  nr. tel. 668 – 402 - 278 

TYLKO 5 ZŁ. / ZA GODZ. 
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ZAPRASZAMY!!!! 
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Talent Kielc i Talent Powiatu Kieleckiego - zapraszamy na 

casting 

Utworzono: wtorek, 27, wrzesień 2016 08:24 | | | Odsłony: 632 

Rusza druga edycja show „Echa Dnia”, w którym 
szukamy ciekawych osób posiadających niezwykłe umiejętności i pasje. Śpiewasz, tańczysz, grasz na 
instrumencie, a może żonglujesz, jesteś iluzjonistą, lub masz inne talenty? Zgłoś się i pokaż siebie na 
castingu! Najlepsi powalczą o nagrody. Wybierzemy Talent Kielc i Talent Powiatu Kieleckiego. 

Jurorzy - Kamila Drezno, Krzysztof Kubalski i Łukasz Sobieraj już nie mogą doczekać się castingów. - 
Mam nadzieję, że uczestnicy nas zaskoczą. Liczę też, że poziom będzie równie wysoki, a może i nawet 
wyższy niż rok temu - mówi Kamila Drezno, zawodowa tancerka znana między innymi z programu 
„Taniec z Gwiazdami”. Więcej humoru i... magii spodziewa się Krzysztof Kubalski. - Liczę że będzie 
więcej kabaretów lub solistów kabaretowych, estradowych. Marzę o tym, żeby pojawił się jakiś 
iluzjonista - przyznał juror Krzysztof Kubalski z Kabaretu Z Konopi. 

Z kolei trzeci juror, Łukasz Sobieraj ma nadzieję zobaczyć postępy uczestników, których już znamy z 
pierwszej edycji. - Mam nadzieję, że pokażą coś nowego, jestem ciekaw jak rozwija się ich kariera - 
twierdzi Łukasz Sobieraj, muzyk z Kielc, wokalista między innymi zespołu Tacy Sami. - Ważna jest 
oryginalność. To dobra okazja dla osób posiadających różne, wyjątkowe talenty. To w końcu show! - 
dodaje Łukasz. 

Kto tym razem się zaprezentuje? Zapraszamy każdego, kto ma talent, który warto pokazać. Dla 
laureatów mamy nagrody. 

Za pierwsze miejsce w show Talent Kielc nagroda to 1100 złotych, za drugie miejsce - 900 złotych, za 
trzecie miejsce - 600 złotych, za czwarte miejsce - 500 złotych, zaś za piąte miejsce - 400 złotych. 
Informacje o nagrodach w show Talent Powiatu Kieleckiego wkrótce. 

Casting do show Talent Powiatu Kieleckiego odbędzie się w piątek, 30 września na Małej Scenie 
Kieleckiego Centrum Kultury (plac Moniuszki 2b) o godzinie 15. Za pierwsze miejsce w show Talent 
Powiatu Kieleckiego 2000 zł, za drugie miejsce 600 zł, zaś trzecie miejsce 400 zł. 

Casting do Talentu Kielc także w piątek, 30 września na Małej Scenie Kieleckiego Centrum Kultury. 
Początek o godzinie 18. 

Aby wziąć udział w castingu należy pobrać formularz zgłoszeniowy z portalu www.echodnia.eu. 
Wypełniony należy przysłać na adresy: bilska@echodnia.eu oraz Ten adres pocztowy jest chroniony 
przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi 

JavaScript..">tomusiak@echodnia.eu.  
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Informacje: telefony 500-330-007, 697 -770-583 

 

 

Wakacje w Świetlicach Wiejskich 2016 

Utworzono: wtorek, 20, wrzesień 2016 15:09 | | | Odsłony: 1804 

Obecnie na terenie Gminy Łopuszno działa 

pięć Świetlic Wiejskich. Opiekunowie zadbali o dobrą zabawę dla dzieci podczas wakacji. 

    Przez cały okres wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach stale odbywały się zajęcia 

manualne i plastyczne dla dzieci i dorosłych, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia ruchowe 

na świeżym powietrzu, 

próby Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Gnieździska oraz próby Zespołu Pieśni i Tańca 

Gnieździska. Czynna była również pracownia komputerowa. 

Poza stałymi zajęciami w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbywały się również inne 

formy zajęć i aktywności dla dzieci, udokumentowane zdjęciami na profilu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Łopusznie na facebook.com. 

22 lipca 2016 roku odbyły się warsztaty plastyczne i manualne. Dzieci mogły namalować 

wszystko to co podoba im się latem i co związane jest z naturą, ponadto uczyły się jak zrobić 

lampiony wykorzystując słoiki i farbę. 

27 lipaca 2016 roku Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach zorganizował dla dzieci i 

dorosłych warsztaty tworzenia lampionów połączone z grillem. Po grillu dziewczynki 

spędziły noc w Świetlicy na czytaniu bajek i baśni. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwało 

trzech opiekunów, a rano wszyscy razem zrobili śniadanie. 

5 sierpnia w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbyły się „Warsztaty Decoupage”. 

Zorganizowane były dla dzieci i młodzieży szkolnej. Warsztaty polegały na nauce zdobienia 

doniczek, butelek, szklanek, słoików i talerzy za pomocą farby i serwetek dekoracyjnych. 

26 sierpnia 2016 roku Opiekunowie Świetlic Wiejskich w Gnieździskach i Snochowicach 

zorganizowali „Integracyjne Ognisko Na Zakończenie Wakacji”. Celem organizacji ogniska 
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była integracja dzieci, wspólna zabawa, odbywały się równieź konkursy w skoków na 

skakance, zabawach z piłką, gra w badmintona. 

29 sierpnia 2016 roku na terenie Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach odbył się „Grill Na 

Zakończenie Wakacji” dla dzieci i młodzieży szkolnej. Po grillu Opiekun Świetlicy 

zorganizował dla dziewczynek „Wakacyjną Zieloną Noc”, polegającą na wspólnych 

zabawach. Nad dziewczynkami czuwało dwóch opiekunów. Zielona noc zakończyła się dnia 

następnego wspólnie przygotowanym śniadaniem. 

    W Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach na powitanie wakacji odbyły się zajęcia kulinarne 

pieczenie gofrów. Nasze dzieciaki pomagały w przygotowaniu ciasta,a później każde dziecko 

mogło w ciekawy sposób udekorować swoje gofry. Następnie wszyscy razem zajadaliśmy 

słodkie wypieki były wspaniałe jak również pyszne. 26 sierpnia 2016 roku odbyło się 

integracyjne ognisko spotkały się dzieci z Gniezdzisk i Snochowic. Przy wspólnych 

zabawach,konkursach,pieczeniu kiełbaski oraz poczęstunku dzieci  spędziły miłe i pełne 

wrażeń popołudnie. 

    Wakacje w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu powitane zostały ogniskiem rozpalonym na 

placu przy świetlicy, w którym udział wzięły dzieci oraz rodzice. Odwiedzający świetlicę 

korzystali z sali komputerowej, która cieszyła się największym powodzeniem, grali w bilard 

oraz tenis stołowy. Swoich sił próbowali również w piłkę nożną. Z młodszymi dziećmi 

zajęcia ucząc ich robienia kwiatów z bibuły. Innym razem kolorowych kanapek czy sałatek 

owocowych. Starsze dziewczynki pomagały zwijać wiklinę papierową. Kilka razy odwiedziły 

nas panie pomagając w segregowaniu zboża do wieńca dożynkowego.  

     

    Podczas wakacji w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie organizowane były maratony filmowe 

dla dzieci i młodzieży, młodzież korzystała także z siłowni zewnętrznej jak i wewnętrznej, 

były rozgrywane mecze piłki siatkowej, a także prowadzone były zajęcia na świeżym 

powietrzu. 

    Dnia 24 czerwca w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach uroczyście powitaliśmy wakacje. 

Były pieczone kiełbaski z grilla, słodki poczęstunek,a następnie zabawy na placu zabaw.  12 

lipca  odbył się w Świetlicy w Rudnikach turniej tenisa stołowego ,czterech uczestników w 

różnym wieku, nie było przegranych ,wszyscy otrzymali drobne słodkie upominki. W dniach 

26-28 lipiec zostały zorganizowane warsztaty manualne dla dzieci w wieku 5-11 lat. 

Pierwszego  dnia dzieci rysowały ,tematyka dowolna ,ale głównie to co robią w wakacje. Dwa 

kolejne dni to robienie dowolnych ozdób, zwierzątek z masy solnej. Oprócz wspaniałej 

zabawy ,dzieci miały okazję rozwinąć trochę swoją wyobraźnię. Od 3 do 5 sierpnia odbywały 

się warsztaty  zdobienia metodą decoupage szklanek i butelek. 12 sierpnia o godz. 16.00 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach zosraganizował krótki rajd rowerowy śladami 

historii do miejscowości Naramów, tam przy pomniku upamiętniającym pacyfikację tej 

miejscowości w czasie drugiej wojny światowej, oddalno hołd pomordowanym. 31 sierpnia 

nadszedł czas ,aby pożegnać wakacje . Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach 

zorganizował ognisko, dodatkowo był również grill ,kiełbaska z ogniska lub z grilla  sobie, 

każdy mógł wybrać metodę pieczenia, dodatkowo słodki poczęstunek i mnóstwo wspaniałej 

zabawy. Nikt się nie nudził i chyba nikt w tym czasie nie myślał, że następnego dnia trzeba 

znowu wracać do szkoły. Dodatkowo w okresie wakacji Świetlicy w Rudnikach odbywały się 

spotkania Pań z Kółka Żywego Różańca na wspólnej modlitwie, a także zebrania wiejskie z 

udziałem mieszkańców Sołectwa. Młodzież również nieodpłatnie korzystała w weekendy z 

placu zabaw w godzinach wieczornych w celu wspólnych spotkań przy ognisku. Dzieci i 



młodzież aktywnie uczestniczyli w porządkowaniu placu zabaw ,a także pomagali sadzić 

kwiaty koło budynku Świetlicy. 

 

ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE W GMINIE 

ŁOPUSZNO 

Utworzono: środa, 14, wrzesień 2016 17:09 | | | Odsłony: 1881 

Rolnicy, mieszkańcy gminy Łopuszno oraz 

goście zaproszeni  w dniu 11 września br. roku mieli okazję do świętowania, albowiem 

w  gminie Łopuszno odbyły się Dożynki Gminne 2016. Niniejsze święto  było okazją do 

wyróżnienia rolników, a także podziękowania za ich trud i ciężką pracę. 

 

    Gospodarzem Święta Plonów była Pani Wójt Irena Marcisz, natomiast Starostami dożynek 

byli : p. Halina Walczyńska mieszkanka Skałki Polskiej oraz p. Kazimierz Ogonowski 

mieszkaniec Marianowa. Po uroczystej mszy świętej, która miała miejsce w kościele 

Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie przepiękny korowód dożynkowy udał się na 

teren Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, gdzie odbyła się dalsza część tejuroczystości. 

To niecodzienne wydarzenie  zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: 

Piotr Żołądek Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Tomasz Zbróg Radny 

Sejmiku, Józef Szczepańczyk członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Zbigniew Piątek Wójt 

Gminy Piekoszów, Krzysztof Smolarczyk Radny Rady Powiatu Kieleckiego, Czesław Kolasa 

Prezes Gminnego Koła PSL, Wiesław Mazur Przedstawiciel Izby Rolnej,  Krzysztof Soboń 

Radny Powiatowy, Krystyna Banaś Kierownik Powiatowego Zespołu Doradczego w 

Kielcach.  

Po odśpiewaniu Hymnu Polskiego wmyśl tradycji w pierwszej kolejności odbył się obrzęd 

chleba upieczony z tegorocznych plonów, a następnie ośpiewanie wieńców 

dożynkowych.  Tegoroczne wieńce dożynkowe ośpiewane zostały przez: Zespół śpiewaczy 

KGW z Lasocina, Zespół  Śpiewaczy ,,Snochowianki” ze Snochowic, Zespół Pieśni i Tańca 

Łopuszno, Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska.Na zakończenie części obrzędowej Pani Wójt 

Irena Marcisz skierowała do rolników podziękowania za ich trud i ciężką pracę. Zaraz po tym 

przyszedł czas na część artystyczną, podczas której swoje umiejętności zaprezentowali , 

najmłodsi artyści z Gminnego Żłobka w Łopusznie, dzieci ze szkoły z Grabownicy, 

Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, Zespół 

Wincentowianie,  uczeń Jakub Picheta z Zespołu Szkół Jana Pawła II w Łopusznie. Swoje 

umiejętności zaprezentowali także podopieczni Centrum Wspierania Rodziny z ,,Uśmiechem” 

w Józefinie.  

Ponownie wystąpiły dwa zespoły ludowe Zespół Pieśni i Tańca Gnieździska,  oraz Zespół 

Pieśni i Tańca Łopuszno zachęcając zgromadzonych do wspólnej zabawy. Tegoroczną 
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uroczystość pn. ,,ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE” prowadził konferansjer Pan Piotr 

Wójtowicz.  

 Tegoroczne dożynki uświetnili swoim występem nie tylko wokalnym ale i tanecznym 

uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie w ramach projektu pn. 

,,Równaj szanse”. Ponadto niezwykłą ucztą dla ucha i serca  był przepiękny występ 

absolwentki tejże szkoły Klaudii Błaszczyk,  laureatki konkursu ,,Bitwa na głosy”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska kulinarne sołectw z pysznymi potrawami i 

nalewkami,na których każdy uczestnik dożynek mógł znaleźć coś dla siebie. 

W dniu tak ważnego święta nie mogło zabraknąć konkursu na ,,Najpiękniejszy Wieniec 

Dożynkowy” do którego zgłosiły się sołectwa: Antonielów, Grabownica, Eustachów, 

Marianów, Piotrowiec, Dobrzeszów, Ewelinów, Lasocin, Snochowice, Gnieździska, Józefina, 

Fanisławice, Sarbice, Stowarzyszenie Przyjaciół i Miłośników Muzyki i Tańca Ludowego, 

     Rozstrzygnięto konkurs kulinarny w, którym  przyznano cztery równorzędne 

nagrody:  Pani Bożenie Sochackiej z Wielebnowa, p. Zdzisławie Wertce z Lasocina, p. Alicji 

Borowskiej ze Snochowic oraz p. Mariannie Kita z Rudnik. Poza tym w konkursie wzięły 

udział również sołectwa takie jak: Sarbice II, Ruda Zajączkowska, Grabownica, Czartoszowy, 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefinie. 

   Poza częścią artystyczną organizatorzy przygotowali również część sportową. Fani piłki 

nożnej mogli obejrzeć mecz ŁKS Łopuszno kontra Zryw Skroniów z wynikiem 

zremisowanym 2-2.  

Odbył się także II Turniej Sołectw o Puchar Wójta, w którym wzięło udział 5 sołectw.  

Drużyny startowały  w 4 osobowych zespołach z zachowaniem równowagi damsko-męskiej, 

a odwagą do wspólnej zabawy ze sportową rywalizacją wykazały się sołectwa: Lasocin, 

Czartoszowy, Grabownica, Ruda Zajączkowska, Gnieździska (kolejność przypadkowa). 

Turniej przeprowadzili: prowadzący całą imprezę Pan Piotr Wójtowicz i Justyna Marszalik - 

pracownik GOSW.  

Pomimo, iż turniej miał na celu wspólną zabawę to nie zabrakło sportowej rywalizacji, a 

zgromadzona publiczność jak na prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje 

drużyny.  

Konkurencje w tym turnieju były następujące: 

- Tarcie ziemniaków na czas 

- Bicie piany 

- Rzut kaloszem 

- Bieg na 3 nogach 

- Przeciąganie liny (dogrywka) 

Ponadto sołectwa mogły się zaprezentować poprzez stoisko informacyjno-kulinarne  i z 

tego  tytułu  sołectwa uzyskały dodatkowe punkty do klasyfikacji ogólnej.   

    W wyniku podsumowania punktacji poszczególnych konkurencji najwięcej punktów 

uzyskało sołectwo Czartoszowy, które wygrało rywalizację i tym samym obroniło tytuł z roku 

poprzedniego.  Dalsze miejsca na podium wyglądały następująco: Lasocin, Gnieździska, 

Ruda Zajączkowska i Grabownica. 

    Sołectwo, które wygrało rywalizacje otrzymało puchar ufundowany przez Wójta Gminy 

Łopuszno. Ponadto wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie otrzymały 

dyplomy i upominki.   

    Podczas Dożynek wręczono nagrody za turniej Orlika w piłkę nożną o ,,Puchar Wójta” . 

1  miejsce otrzymał  - Young Boys, II miejsce – Gramy, III miejsce – Straż. Najlepszym 

strzelcem okazał się Paweł Rogula, zaś najlepszym bramkarzem okazał się Jarek Nyga. 

Turniej zorganizował i koordynował p. Jacek Picheta. 

Poza stoiskami kulinarnymi były także stoiska wystawy rękodziełaprzygotowanego przez 



Podopiecznych Ośrodka Terapii Zajęciowych w Fanisławicach. Były także obecne stoiska 

Świętokrzyskiego Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Lokalna Grupa Działania Nad 

Czarną i Pilicą. 

W związku z tym, iż w ostatnich dniach na Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym odbywał 

się XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny, można było podziwiać znakomite prace 

malarzy. Natomiast w sali weselnej można było oglądać prace powarsztatowe dzieci ze szkół 

z terenu naszej gminy, które powstały podczas warsztatów pleneru plastycznego.  

  Dodatkową atrakcją dla najmłodszych był lunapark mieszczący się na boisku treningowym, 

który dostarczył  wiele radości naszym milusińskim. 

Dużą atrakcją wieczoru były występy dwóch Zespołów ,,Sensual” oraz Zespołu ,,Dance 

Projekt”, które porwały  zgromadzoną publiczność do zabawy.Dożynkowe świętowanie 

zakończyła dyskoteka pod gwiazdami, którą prowadził  DJ Damian Cluber. 

Składamy podziękowania wszystkim sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej 

Straży Pożarnej Łopuszno, oraz osobom które przyczyniły się do uświetnienia tego 

wydarzenia. 

Uroczystości dożynkowe nie mogły by się odbyć bez wsparcia finansowego sponsorów. Tak 

więc organizatorzy dożynek 2016 pragną złożyć najserdeczniejsze podziękowania firmom, 

osobom prywatnym, instytucją, które wsparły tegoroczne święto plonów: 

1. Bank Spółdzielczy w Łopusznie  

2. Rudzińscy Michał i Anna – Profesjonalna Hodowla Zajęcy Łopuszno 

3. Paszowski Paweł Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Motoryzacji 

4. Zasada Wiesław i Dorota – Tartak ,,zasada’’, Ewelinów  

5. Macander Leszek – Handel Hurtowy i Detaliczny Color Bud  

6. Szymkiewicz Adam – Firma Ogólnobudowlana  

7. Jedynak Izabela – Prywatny Gabinet Stomatologiczny  

8. Stacja benzynowa ,, JA-BIS’’ Jarosław Cichoń, Janusz Petrus  

9. Małgorzata Paweł Wnuk Salon Fryzjerski ,,Margaret’’, Sklep Wielobranżowy  

,, ABC-DOM’’ 

10. Zofia Puchała 

11. Andrzej Janus ,, JANSMAR’’  

12. Smolarczyk Krzysztof – Radny Powiatu Kieleckiego 

13. German Dariusz – Kierownik Gminnego Ośrodka zdrowia w Łopusznie  

14. Zimna Anita 

15. Bonifacy Sornat 

16. Anna Perz 

17.Emilia i Andrzej Laskowscy Szperaczek Łopuszno 

18.Zdzisława Zimna Przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie 

19 Krzysztof i Cezary Królikowski ,,Trak - Pol” 

20 Apolonia Skrzypczyk  

21. Aleksander Kozak 

22.Barbara Czubak-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe„Pomidzi Dance-Klub BIS”, 

23. Marek Miśta 

24. Czesław Bujak 

 

 

 



Międzynarodowy Plener Plastyczny 

Utworzono: środa, 14, wrzesień 2016 14:09 | | | Odsłony: 1882 

W dniach 30.08-12.09.2016 r. na terenie 

Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbywał się XXXVI Międzynarodowy 

Plener Plastyczny. Wzięło w nim udział 15 artystów malarzy i 1 rzeźbiarz. Gościliśmy 

malarkę z Odessy na Ukrainie-Tatianę Połowiczenko, Tamarę Denisową z miejscowości 

Brześć na Białorusi oraz malarzy z różnych zakątków Polski. 

W trakcie pleneru, z inicjatywy p. Wójt -Ireny Marcisz, zorganizowano warsztaty malarskie 

dla 135 dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Łopuszno. 9 września, na terenie Ośrodka 

Sportowo-Wypoczynkowego odbył się I wernisaż prac powarsztatowych , w którym wzięli 

udział uczestnicy warsztatów, malarze, pod okiem których powstawały prace, nauczyciele, 

dyrektorzy szkół oraz rodzice. Wernisaż uświetniła swoją obecnością Wójt Gminy Łopuszno-

Irena Marcisz. 

W sobotę, 10-ego września miało miejsce  kolejne wydarzenie kulturalne: Wernisaż prac 

poplenerowych XXXVI Międzynarodowego Pleneru Plastycznego. Po przywitaniu gości, 

odbył się kilkunastominutowy koncert wokalno-instrumentalny, w którym wystąpili: Gość 

wernisażu, śpiewak operowy -Wiktor Kowalski z Gnieździsk oraz uczestnicy pleneru, a 

wśród nich Czesław Góralski, najstarszy uczestnik pleneru. 

Wójt Gminy podziękowała artystom za przyjęcie zaproszenia na plener i przeprowadzenie 

warsztatów malarskich w szkołach oraz pozostawienie pięknych prac organizatorom. Podczas 

wernisażu, Dyrektor ZSP nr 5 w Łopusznie, podziękowała p. Wójt – Irenie Marcisz oraz 

kierownikowi GOK-Barbarze Pawelczyk za wspieranie szkoły w kulturotwórczych 

działaniach, sprzyjanie integracji szkoły ze środowiskiem lokalnym, budowaniu partnerskich 

relacji oraz owocną współpracę. 

W dalszej części spotkania, uczestnicy zaproszeni zostali do zwiedzenia wystawy prac 

malarskich, która zachwyciła wszystkich wysokim poziomem artyzmu , różnorodnością 

technik malarskich i różnorodnością tematów malarskich. Wśród nich pojawiała się często 

architektura Łopuszna, pejzaże i kwiaty. 

Organizatorzy plenerów Łopuszańskich: Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek 

Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie, po uzgodnieniu z Wójtem Gminy- p. Ireną Marcisz, 

zapowiedzieli już termin kolejnego pleneru ze zdwojoną liczbą uczestników nie tylko pleneru 

ale również uczestników warsztatów malarskich. 
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ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE 

Utworzono: środa, 07, wrzesień 2016 17:27 | | | Odsłony: 1998 

 

ZAPRASZAMY na  

ŁOPUSZAŃSKIE WIEŃCOWANIE 

11 września 2016 

  

  

 

ZAPRASZAMY!!! 
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XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny w Łopusznie 

Utworzono: czwartek, 01, wrzesień 2016 12:10 | | | Odsłony: 1847 

XXXVI Międzynarodowy Plener Plastyczny w 

Łopusznie, organizowany jest w dniach: 30.08.2016-12.09.2016, na terenie Gminnego 

Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. W trakcie Pleneru zorganizowane będą 

warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem malarzy. 

  

  

Harmonogram warsztatów: 

  

Poniedziałek:  

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie, godz.9.00-11.00,zajęcia w dwóch grupach 

wiekowych., liczących nie więcej niż 15 uczniów. 

klasy: 0-III i IV-VI. 

Szkoła Podstawowa w Sarbicach, godz.9.00-11.00, zajęcia w grupie O-III. 

  

Wtorek: 

Zespół Szkół w Gnieździskach, godz.9.00-11.00, zajęcia w trzech grupach wiekowych, 

liczących nie więcej niż 15 uczniów. 

klasy: 0-III, IV-VI i i klasy I-III z Gimnazjum. 

Szkoła Podstawowa w Grabownicy, godz.9.00-11.00, zajęcia w grupie 0-III. 

Szkoła Podstawowa w Lasocinie,  godz.9.00-11.00, zajęcia w grupie 0-III. 
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Środa: 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, godz.9.00-11.00, zajęcia w trzech grupach 

wiekowych, liczących nie więcej niż 15 uczniów. 

klasy: 0-III, IV-VI i i klasy I-III z Gimnazjum. 

  

W dniu 09.09.2015 o godz. 11.00 odbędzie się wernisaż prac powarsztatowych. 

W dniu 10.09.2016 zapraszamy na wernisaż prac poplenerowych, XXXVI 

Międzynarodowego Pleneru Plastycznego., a na wystawę poplenerową –w dniu Dożynek 

Gminnych, dnia 11-ego września b.r. 

  

Barbara Pawelczyk 

 

 

KONKURS - najsmaczniejsza potrawa regionalna 

Utworzono: wtorek, 30, sierpień 2016 06:23 | | | Odsłony: 568 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W 
ŁOPUSZNIE 

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym na najsmaczniejsze potrawy regionalne. 

  

R E G U L A M I N  

§1. Organizatorem konkursu na tradycyjną potrawę regionalną, zwanego dalej konkursem jest 
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, zwany dalej organizatorem.    

§ 2. Celem konkursu jest: 
1. promocja tradycyjnych potraw regionalnych, 
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2. wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 
3. zaprezentowanie umiejętności kulinarnych,    

§ 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników indywidualnych ( osób dorosłych).  

§4. Aby wziąć udział w konkursie należy dostarczyć przygotowane potrawy 
konkursowe                         ( minimum 3 potrawy) w dniu dożynek ,tj. 11.09.2016 r. na teren 
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, na godz. 13.30. 
 
§5. Oceny potraw w dniu imprezy dokona komisja powołana przez organizatora, w godz. od 14.30 do 
15.30. Uczestnicy konkursu powinni zgłosić do oceny potrawy związane z regionem kieleckim. 
Wszyscy uczestnicy konkursu kulinarnego będą mieli przygotowane miejsca do prezentacji. Na 
każdym stoliku powinna być kartka z danymi uczestnika konkursu ( miejscowość, imię i nazwisko, 
nazwa potraw) 
Produkty na konkurs każdy zapewnia we własnym zakresie. Po rozstrzygnięciu konkursu potrawami 
można częstować uczestników dożynek.  

§6.1.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany uszczegółowienia regulaminu. 
2).W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem wszystkie rozstrzygnięcia w tym zakresie 
podejmuje organizator konkursu. 
3). Prace niespełniające zasad uczestnictwa, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. 
4).Komisja konkursowa rozstrzygając konkurs będzie zwracała uwagę na: 
5) smak potrawy 1 - 10 punktów 
6) estetykę stoiska z potrawami 1-10 punktów  
Maksymalnie uczestnik może otrzymać 20 punktów. 
7).Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.  

Proszę o potwierdzenie telefoniczne udziału w konkursie do 07. 09. 2016 r. 
Kontakt w sprawie zgłoszenia konkursu: tel. 600 036 875 ( Barbara Pawelczyk).  

 

DOŻYNKI GMINNE 2016 

Utworzono: wtorek, 30, sierpień 2016 06:10 | | | Odsłony: 1879 

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz 

serdecznie zaprasza 

MIESZKAŃCÓW 
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na D O Ż Y N K I  G M I N N E 

11. 09. 2016 r. 

  

P R O G R A M :  

12.00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Św. w Łopusznie, 

13.30 - Przemarsz korowodu dożynkowego na teren OSW w Łopusznie, - KONCERT 

0RKIESTRY DĘTEJ OSP, 

14.00 - Misterium chleba, 

14.30 - Część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej, 

14.50 – Turniej sołectw, 

15.50 - Część artystyczna w wykonaniu podopiecznych „Fundacji z Uśmiechem” 

16.20 - Wręczenie nagród za udział w prezentacji wieńców dożynkowych, 

16.30 - Część artystyczna w wykonaniu zespołów ludowych, 

17.10 – Wręczenie nagród za udział w konkursach dożynkowych - część I, 

17.20 – Konkursy z nagrodami, 

17.35 - Wręczenie nagród za udział w konkursach dożynkowych - część II, 

17.50 – Występ Zespołu Młodzieżowego, 

18.00 – 18.30 – przerwa techniczna, 

18.30 - Koncert Zespołu SENSUAL, 

19.30 – Koncert Zespołu DANCE PROJECT, 

21.00 – 24.00 –zabawa dożynkowa. 

  

P o n a d t o : 

- konkurs kulinarny, - wystawa płodów rolnych, - wystawa malarstwa i 

rękodzieła, 

- stoiska KGW i sołectw, ogródek piwny, 



- mecz piłki nożnej: ŁKS Łopuszno-Zryw Skroniów,- plac zabaw dla 

dzieci. 

 

Regulamin prezentacji wieńców dożynkowych 

Utworzono: środa, 03, sierpień 2016 08:38 | | | Odsłony: 1880 

Regulamin prezentacji wieńców 

dożynkowych.  

PREZENTACJA organizowana przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie.  

  

Celem prezentacji  jest:   

 1. Kultywowanie oraz popularyzacja tradycji regionalnych związanych ze świętem plonów. 

 

 2.Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy jako głównego symbolu 

obchodów święta plonów. 

  

UCZESTNICTWO: 

1. Każda wieś z terenu Gminy Łopuszno, może zgłosić do prezentacji po jednym tradycyjnym 

wieńcu dożynkowym,  

który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji dawnych wieńców dożynkowych. 

2. Wykonawcą wieńca może być: sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP, zespół ludowy 

lub inna organizacja bądź stowarzyszenie działające w danej wsi. 

3. Udział w prezentacji wieńców należy zgłosić do dnia 7 września 2016r.        

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub w biurze Gminnego Ośrodka Kultury ( tel. 600 

036 875) 
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KOMISJA OCENIAJĄCA PREZENTACJE: 

1.Oceny prezentacji wieńców dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy Łopuszno 

2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

4.Komisja sporządzi protokół z oceny wieńców wraz  z uzasadnieniem. 

 

KRYTERIA WYKONANIA WIEŃCÓW NA PREZENTACJĘ: 

 1.Prace powinny nawiązywać formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych  

 2. Mieć kształt kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu 

ramionach 

 3.Stelaż do niesienia, trzymania  wieńca powinien być drewniany 

4. Należy użyć  jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj.: kłosów, 

ziaren, owoców, warzyw, kwiatów naturalnych  lub bibułek, ziół. 

5. Nie należy używać materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych 

kwiatów,  

6. Nie należy wykorzystywać roślin będących pod ochroną,  

7. Wieńce muszą być wykonane samodzielnie przez przedstawicieli danego sołectwa. W tym 

celu należy do zgłoszenia  dołączyć fotografie dokumentujące w  sposób niepodważalny, 

proces tworzenia wieńca. 

  

NAGRODY 

1. Organizatorzy zapewniają wszystkim uczestnikom prezentacji wieńców nagrody pieniężne 

o takiej samej wartości oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Komisja uhonoruje wszystkie prace spełniające zasady niniejszego Regulaminu, nie 

wybierając I miejsca i nie wyróżniając żadnych prac. Prezentacje wieńców będą mieć 

charakter kultywowania tradycji i symbolicznego uhonorowaniem za trudy pracy na roli. 

3.Wieńce dożynkowe dostarczane są przez delegacje w dniu Dożynek i odbierane po 

zakończeniu części artystycznej, we własnym zakresie. 

Dla wszystkich delegacji z wieńcami dożynkowymi, przewidziany jest poczęstunek. W 

związku z powyższym proszę do zgłoszenia podać ilość osób, biorących udział w prezentacji 

wieńca ( max. 8 osób). 

  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane osobowe uczestników prezentacji będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 

organizowaniem prezentacji, przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie 

danych osobowych. 

 



IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE 2016 PEŁNE ATRAKCJI 

Utworzono: środa, 27, lipiec 2016 15:37 | | | Odsłony: 2068 

Dwudniowe Impresje Łopuszańskie odbyły się 

dnia   23-24 lipca 2016 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowym w 

Łopusznie . Imprezę zainaugurował punktualnie o godzinie 16 rajd rowerowy „ Rowerem 

przez gminę”  w którym udział wzięło ponad 100 uczestników w tym Wójt Gminy Łopuszno 

– Irena Marcisz i Wójt Gminy Piekoszów-Zbigniew Piątek , były reprezentant Polski w 

kolarstwie szosowym, triumfator  wielu wyścigów kolarskich. W rajdzie udział wzięli 

również pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie i pracownicy podległych jednostek oraz 

mieszkańcy Gminy Łopuszno. Najstarszy i najmłodszy uczestnik rajdu zostali nagodzeni 

drobnymi upominkami przez Wójta gminy Łopuszno-Irenę 

Marcisz.                                                                                                                                         

                                   

Blok artystyczny, zainaugurował występ dzieci ze Żłobka Gminnego w Łopusznie oraz 

Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Gnieździska. Emocjonujący był o godzinne 18.00 mecz 

piłki nożnej Oldboy Łopuszno – Kielce. Wydarzenie uświetnił     w dalszej części sobotniego 

programu koncert czeskiego zespołu „FLASZKI" oraz występ zespołu „Players" i „FOX". 

Spotkanie w tym dniu zwieńczyła dyskoteka pod gwiazdami z DJ Cezarym Corbą Kmiecik. 

Wiele atrakcji czekało na mieszkańców Łopuszna w niedzielę, 25 lipca. Tuż po godzinie 17 

.00 odbyła się  rekonstrukcja historyczna „”Śladami  Hubala”. Rodzice i pozostali widzowie 

mogli podziwiać umiejętności wokalne uczestników zajęć artystycznych w GOK. Znane, 

piękne melodie romskie wykonał   Zespół Cygański,                   a gwiazdą niedzielnego 

święta był zespół „Diadem". 

Organizatorzy wydarzenia przygotowali również szereg niespodzianek, konkursów oraz 

animacji dla milusińskich.  a uczestników Impresji Łopuszańskich czekała 

wystawa   motorów i sprzętu paralotniarskiego ze Stowarzyszenia Paralotniowego „Bielik” 

im. Wiesława Mogielskiego.                                                       Wiele propozycji i zabaw dla 

najmłodszych przygotowała Osada Średniowieczna z Huty 

Szklanej.                                                                             Swoje stoisko miała też Wojskowa 

Komenda Uzupełnień w Kielcach. Dodatkowymi atrakcjami były inne wystawy: malarstwo 

sztalugowe regionalnych artystów, wikliniarstwo, stoiska  z rękodziełem ludowym, stoiska 

handlowe i gastronomiczne a także wielobarwne atrakcje Wesołego Miasteczka.  

Ochotniczej Straży Pożarnej w  Łopusznie, składamy  wyrazy uznania za niezbędną pomoc 

w  realizacji  Impresji Łopuszańskich w dniu 23-24 lipca 2016 r.  

Bogaty program Impresji Łopuszańskich był możliwy dzięki hojności sponsorów, którym 

składają serdeczne podziękowania Organizatorzy.  

Oto lista sponsorów: 

1.Barbara Czubak-Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Pomidzi Dance-Klub BIS”, 

2.Michał Rudziński- Profesjonalna  Hodowla  Kuropatw i Zajęcy, 

3.Emilia Świercz – Szperaczek, 
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4.Bank Spółdzielczy w Łopusznie, 

5.Izabela Jedynak– zakład stomatologiczny,                                                                         

6.Krzysztof Smolarczyk - Radny Rady Powiatu 

Kieleckiego,                                                                                     

7.Anna i Michał Perz– Delikatesy 

Centrum,                                                                                                   

8.Dorota  Zasada  -    Tartak ZHU 

Zasada,                                                                                          

9.Świętokrzyskie  Stowarzyszenie Paralotniowe „ BIELIK”,  im. Wiesława  Mogielskiego, 

10.Wuższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 

11.Izabela i Kamil Bąk - ,,Moto – Serwis” Wielebnów , 

12.Aneta Cichacka, 

13.Agnieszka Świerczewska – Kwiaciarnia „AGA”, 

14.Mariusz Walas- Usługi Remontowo Budowlane ,,BUDMAR”  Wielebnów, 

15.Zofia i Grzegorz  Puchała –Sklep Wielobranżowy Łopuszno, 

16.Szczepan Błaszczykiewicz- TRAK – DACH  Jasień, 

17.Michał  Łuszczyński - Usługi Dekarskie i Ogólnobudowlane, Krężołek, 

18.Bożena Sochacka- radna RG Łopuszno, 

19.Andrzej  Cieślicki- radny Rady Gminy Łopuszno, 

20.Paweł  Domagała- SKLEP ARSAT, 

21.Jolanta Kozieł - wulkanizacja, opony – Wielebnów, 

22.Witold i I Karina Ptak - Zakład Instalacji Sanitarnych i Ogólnobudowlanych Łopuszno, 

23.Mariusz  Łuszczyński, 

24.Wojciech  Picheta - FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA EXTONE –Ruda Strawczyńska, 

25.Marek  Sobala, 

26.Krzysztof Błachucki, 

27.Tadeusz  Piotrowski, 

28.Cezary  Krzysztof  Królikowski – Zakład Usługowo-Produkcyjny,  ,, Eko-Krak”, 

29.Barbara Fras - radna RG w Łopusznie, 

30.Paweł  Wnuk –ABC DOM, 

31.Mariusz Woś - Zakład Usług Elektrycznych ,,ELRKTO – WOS”, 

32.Barbara Ciepielewska- sklep „Saba”, 

33.Marian Wnuk, 

34.Małgorzata Wnuk– Salon Fryzjerski ,,MARGARET” –Łopuszno, 

35.Robert  Domagała - Firma Handlowo – Usługowa ,,ROBERT – BRUK” Barycz, 

36.Marek Miśta-firma transportowa MARKO-POLO, 

37.Aleksander Kozak-piekarnia w Łopusznie, 

38.Zdzisława Zimna- Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno, 

39.Anita  Zimna, 

40.Zofia Kozubek- radna Rady Gminy Łopuszno, 

41.Dariusz German, 

42.Anna Sornat, 

43.Czesław Bujak-radny RG Łopuszno, 

44. Robert Dziubeła „Defro”, 

45. Krzysztof Soboń – radny Pady Powiatu Kieleckiego, właściciel Przedsiębiorstwa 

Wielobranżowego w Łopusznie, 

46. Michał Adamiec, 

47.Tomasz Szczepańczyk, 

48.Wisława Jaworska, -nalewki, 



49.Alina Krupa,- ludowe, 

50.Kowalscy z Gnieździsk- wędliny. 

 

Organizatorem „Łopuszańskich Impresji" był Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek 

Sportowo-Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek kultury i Gminna Biblioteka Publiczna  w 

Łopusznie. 

  

Barbara Pawelczyk, Sławomir Stelmaszczyk 

 

 

Impresje Łopuszańskie 

Utworzono: piątek, 01, lipiec 2016 12:25 | | | Odsłony: 2054 

Już po raz II w Gminie Łopuszno 

organizowana jest dwudniowa impreza plenerowa pod nazwą „Impresje Łopuszańskie”. 

Odbędzie się ona w dniach 23.07.2016 (sobota) i 24.07.2016 (niedziela).  

Program jest jeszcze ciekawszy niż w zeszłym roku. 

 

Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w rajdzie rowerowym oraz do kibicowania 

podczas meczu piłki  nożnej. 

Na każdego bez względu na wiek czeka mnóstwo ciekawych atrakcji. 

Jedną z takich atrakcji będzie Rekonstrukcja historyczna „Śladami Hubala”. 

Przez dwa dni będziemy gościć świetnych polskich i zagranicznych artystów, nie zabraknie 

muzyki do tańca. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w „Impresjach Łopuszańskich” – imprezie promującej 

Gminę Łopuszno. 

Organizatorzy: 

Wójt Gminy Łopuszno 

Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

Sobota – 23 lipca 
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Godz. 16.00 – Rajd rowerowy 

Godz.17.40 – Występ dzieci ze Żłobka Gminnego w Łopusznie 

Godz. 17.45 – Występ Młodzieżowego Zespołu Tanecznego Gnieździska 

Godz. 18.00 – Mecz piłki nożnej 

Godz. 19.00 – Koncert zespołu czeskiego ,,FLASZKI” 

Godz. 20.30 – Występ zespołu ,,PLAYERS” 

Godz. 21.30 – Koncert zespołu ,,FOX” 

Godz. 23.00 - Dyskoteka pod gwiazdami DJ Cezary Corby Kmiecik     

  

Niedziela - 24 lipca 

Godz. 17.00 – Powitanie gości 

Godz. 17.10 – Rekonstrukcja historyczna ,,Śladami Hubala”. 

Godz. 18.15 – Mini Recital w wykonaniu uczestników zajęć wokalnych w GOK 

Godz.18.30–Wybory Miss Ziemi  Łopuszańskiej cz. I 

Godz. 18.50 – Koncert Zespołu Cygańskiego  

Godz.20.00–Wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej cz. II 

Godz. 20.15 –Koncert zespołu ,,DIADEM” 

Ponadto:                                         

- Wesołe Miasteczko dla dzieci                        

- Wystawcy                          

- Pokaz paralotni                          

 - Ogródek piwny 

- Gastronomia 

-Wystawa motocykli i aut 

- Animacje dla dzieci 

  



 

 

Wycieczka do Zatorlandu 

Utworzono: środa, 29, czerwiec 2016 15:34 | | | Odsłony: 858 

27 czerwca 2016 dzieci i młodzież z 

Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno oraz Młodzieżowego Zespołu 

Tanecznego Gnieździska miały okazję pojechać do parku rozrywki w Zatorze. Wyjazd 

zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

Attachments: 

fotorelacja z wycieczki do Zatorlandu 

[do pobrania] 3045  
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Akcja lato - czyli wakacje 2016 z Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Łopusznie. 

Utworzono: poniedziałek, 20, czerwiec 2016 15:14 | | | Odsłony: 1945 

 

AKCJA LATO 2016 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

Lipiec:                                                                                                               

•    Próby Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  - zajęcia 

taneczne ( poniedziałki), godz. 12.00 – 13.30), 

•    Próby Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej - zajęcia 

wokalne ( wtorki) godz. 12.00 – 13.30),  

•    Zajęcia wokalne dla dzieci (środy) godz. 12.00 – 13.30), 

•    Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci ( czwartki) godz. 12.00 – 13.30), 

•    Szlakiem przygód młodych podróżników – rajdy piesze po okolicy (piątki) godz. 10.00 – 

14.00), 

Codziennie (poniedziałek-piątek) gry i zabawy świetlicowe 11.00 – 12.00, 

Dwudniowy biwak dla Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej na 

terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie (18 – 19.07.2016r.) 

     Ognisko na powitanie wakacji w dniu 5.07 w godz. 14.00-16.00 ( kiełbaska we własnym 

zakresie) –zapisy do dnia 01.07.2016 r) 

 

 

Sierpień: 

•    Próby Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  - zajęcia 

taneczne ( poniedziałki) godz. 12.00 – 13.30), 

•    Próby Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  zajęcia wokalne 

( wtorki) godz. 12.00 – 13.30),  

•    Żyjmy zdrowo i wesoło (zajęcia kulinarne), ( środy) godz. 12.00 – 14.00) 

•    Zachowaj trzeźwy umysł  - zajęcia profilaktyczne (czwartki) godz.12.00 – 13.00) 
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•    Warsztaty artystyczne –malowanie, rzeźba z użyciem mas plastycznych, tworzenie 

biżuterii, decoupage itp. (piątki) godz. 12.00 – 14.00) 

•    Zajęcia nauki gry na keyboardzie i gitarze, (poniedziałki, czwartki – zajęcia odpłatne) 

Ponadto:   

•    Wycieczka do Zatorlandu dla uczestników Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Łopuszańskiej (nieodpłatnie -  27.06.2016r.) 

•    Wycieczka za odpłatnością do Wesołego Miasteczka (Chorzów) - 26.07.2016r. Dzieci od 

7 do 12 lat– 62 zł. Dzieci powyżej 12 roku życia – 72zł. 

Cena wycieczki obejmuje przejazd autokarem, karnet korzystania z atrakcji, ubezpieczenie. 

Cena nie uwzględnia wyżywienia.  

Termin zgłoszenia do 12 lipca br.  

Uwaga : 

      Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka   Sportowo – Wypoczynkowego  w 

Łopusznie (poza wycieczkami w terenie).  Proponowane zajęcia są nieodpłatne. 

Prosimy   zabierać ze sobą wygodne sportowe obuwie, nakrycie głowy, a także suchy 

prowiant. Więcej informacji pod numerami  tel.  600 036 875 lub 790 413 738 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!! 

 

Relacja z wyjazdu na Ukrainę 

Utworzono: wtorek, 14, czerwiec 2016 11:32 | | | Odsłony: 2279 

W czwartek, 2-ego czerwca 2016 r. grupa  34 

osób z Łopuszna wyjechała na wycieczkę kulturową na Ukrainę. Organizatorem wyjazdu był 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. W  programie wycieczki zaplanowano dwudniowy 

pobyt w Zatoce-znanym nadmorskim  kurorcie ukraińskim i trzydniowy pobyt w Odessie. W 

niedalekim sąsiedztwie Zatoki znajdują się miejscowości, które warto odwiedzić. Tak też 

uczyniła nasza grupa. Były to miejscowości: Szabo i Białogród  Dniestrowski. Głównym 

zabytkiem Białogrodu  i najważniejszą atrakcją turystyczną jest Twierdza Akermańska. Są to 

ruiny stanowiące muzeum.  Twierdzę zbudowano  na terenie antycznego miasta Tyrs. 

Twierdza zajmuje 9 ha powierzchni. Otaczają ją mury  2-kilometrowej długości i wysokie na 

5-15 metrów oraz grube na 1,5 do 5 metrów. 

Głównym celem wycieczki była Odessa, w której spędziliśmy 3 dni. Zwiedziliśmy między 

innymi : słynny pasaż handlowy, który zlokalizowany jest w dawnym pałacu 

Woroncowa.  Sobór Przemienienia Pańskiego, Teatr Opery i Baletu, Bulwar Primorski 

wiodący do Schodów Potiomkinowskich  i  Port Morski. Po Odessie oprowadzała nas rodzina 

polska, mieszkająca od 2012 r. w Odessie. Uczestnicy wycieczki mieli niecodzienną 

możliwość obejrzenia spektaklu baletowego w Narodowym Teatrze Opery i Baletu. Siedzibą 

tego teatru jest najbardziej rozpoznawalny budynek Odessy pochodzący z 1887 roku, 
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zaliczany do najpiękniejszych i najlepszych teatrów operowych w Europie.  

      Osobliwym przeżyciem był udział w koncercie z okazji otwarcia międzynarodowej 

wystawy malarstwa w jednej z najpiękniejszych Galerii Malarstwa w Odessie. Mieliśmy 

okazję podziwiać arie operowe w wykonaniu nauczycielki konserwatorium muzycznego w 

Odessie oraz jej uczniów. W koncercie wystąpiło również wielu innych utalentowanych 

muzycznie artystów, były romanse i ballady rosyjskie a także pieśni z repertuaru 

Włodzimierza Wysockiego.  

    Ostatnim programem do zrealizowania pozostał rejs statkiem po Morzu Czarnym.  Z jego 

pokładu, uczestnicy wycieczki podziwiali piękną architekturę Odessy. 

    Wróciliśmy do Polski 9-ego sierpnia 2016 r. z pięknymi przeżyciami i przygodami. 

Wszyscy zachowamy wyjątkowe  wspomnienia z pobytu na Ukrainie. 

 

Zespoół Pieśni i Tańca na Świętym Krzyżu 

Utworzono: środa, 01, czerwiec 2016 19:28 | | | Odsłony: 1768 

Fotorelacja występu Wielopokoleniowego 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej reprezentantów Gminy Łopuszno na Święty 

Krzyż 29.05.2016 
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Mnóstwo atrakcji dla dzieciaków w gminie Łopuszno 

Utworzono: poniedziałek, 30, maj 2016 15:30 | | | Odsłony: 1763 

Dzieci z gminy Łopuszno obchodziły swoje 

święto w niedzielę 29 maja 2016 r. 

Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy, Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie zorganizowali dla nich wiele atrakcji. Były kolorowe zjeżdżalnie, trampolina, 

basen z piłeczkami,  dmuchańce, malowanie twarzy,  balonowe zoo.  Wszystkie atrakcje 

były bezpłatne 

dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 

Łopusznie. Ponadto  na płycie boiska odbywały się w  trakcie trwania imprezy  różne zawody 

sportowo-rekreacyjne przygotowane przez  nauczycieli  z  Zespołu Szkół im. 

Jana  Pawła  II.  Dzieci mogły do woli biegać i skakać pod okiem rodziców i organizatorów.  

Na scenie od godz. 15.00  trwały prezentacje szkół z terenu gminy Łopuszno. Dla 

najmłodszych dzieci przygotowany był  spektakl lalkowy pt. „ Krzak Narmagii, a największą 

atrakcją był klaun Hary, który na scenie bawił i zapraszał do różnych gier, zabaw i 

konkursów. Oczywiście nie obyło się bez ogromnych baniek mydlanych. Dzięki sponsorom 

dzieci zostały obdarowane słodkościami. 
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Dzień Matki 2016 

Utworzono: czwartek, 19, maj 2016 18:51 | | | Odsłony: 2109 

Wójt Gminy Łopuszno 
zaprasza Państwa na uroczyste obchody 

DNIA MATKI 

28.05.2016 roku (sobota), godz. 17.00 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

w Łopusznie ul. Strażacka 5 

 

ZAPRASZAMY!!! 
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Dzień Dziecka 2016 

Utworzono: czwartek, 12, maj 2016 08:17 | | | Odsłony: 2098 

Wójt Gminy Łopuszno, 

zaprasza wszystkie dzieci na Festyn z okazji 

Dnia Dziecka, 

który odbędzie się w dniu 29 maja 2015, o godzinie 1500 na terenie Gminnego Ośrodka 

Sportowego - Wypoczynkowego w Łopusznie 

ATRAKCJE: 

 

Godz. 15.00 - rozpoczęcie festynu i życzenia, 

•    Prezentacje artystyczne Szkół Podstawowych, 

•    Spektakl dla dzieci kukiełkowy KRZAK NARMAGII 

•    Prezentacje Szkół Gimnazjalnych 

•    Występ Klauna Rudzia (konkursy i zabawy) 

•    Konkurencje sportowe, gry i zabawy rekreacyjne. 

  

Ponadto: 

Nieodpłatne Wesołe Miasteczko (trampolina, zamek do skakania, zjeżdżalnia, basen suchy, 

wata, popcorn, balonowe zoo, malowanie twarzy, słodkości dla maluchów.) 

Płatne stoiska z zabawkami, lody, kule wodne, balony z helem i wiele innych. 

Przejażdżka bryczką konną, 

Dziecięcy turniej piłki nożnej 

Pokaz baniek mydlanych  

Dyskoteka dla dzieci i nożnej 

  

Zapraszamy! 

Gwarantujemy 4 godziny dobrej zabawy dla całej rodziny 

Współorganizatorzy: 
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Gminny Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy, 

Gminny Ośrodek Kultury, 

GKRPA 

 

 

Wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej 2016 

Utworzono: środa, 13, kwiecień 2016 09:36 | | | Odsłony: 2078 

Wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej 

24 lipiec 2016  

IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE 

Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie 

 

OGŁOSZENIE! 

Panie od 16 roku życia z gminy Łopuszno, mogą zgłaszać swoją kandydaturę w 

konkursie. 

Jeśli chcesz przeżyć wspaniałą przygodę, masz poczucie humoru, zgłoś się do Gminnego 

Ośrodka Kultury (teren Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie).  

Zabierz ze sobą  2 fotografie: twarzy oraz całej sylwetki i podpisz deklarację 

przystąpienia do konkursu. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2016  tel.: 41/39 14 010 

Sponsorem nagrody głównej (roweru) jest właściciel Profesjonalnej hodowli kuropatw i 

zajęcy Michał Rudziński. 

regulamin konkursu 
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WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI!!! 

Utworzono: czwartek, 24, marzec 2016 11:09 | | | Odsłony: 1805 

Z okazji nadchodzących Świąt 

Wielkanocnych życzymy wielu radosnych i ciepłych chwil, odpoczynku przy rodzinnym 

stole oraz mnóstwo wiosennego optymizmu. 

Wszelkiej pomyślności!!!  

 

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej na basenie w 

Strawczynie 

Utworzono: środa, 16, marzec 2016 06:43 | | | Odsłony: 1941 

Czwartkowe popołudnie na 5 z plusem. 
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W dniu 10 marca br. dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej został 

zorganizowany wyjazd na basen do Strawczyna.  Fundatorami tej inicjatywy była Pani Wójt – 

Irena Marcisz, a także Radny Rady Gminy Łopuszno Pan Krzysztof Błachucki.  

Podczas 1,5 godzinnego pobytu na basenie dzieci bardzo chętnie korzystały ze zjeżdżalni, 

jacuzzi, biczy wodnych, dzikiej rzeki oraz sauny parowej. Dużym powodzeniem cieszyła się 

zabawa w dzikiej rzece, podczas której dzieciaki musiały wykazać się niemałą sprawnością 

fizyczną.  Spośród licznych atrakcji fajną zabawą okazało się wyskakiwanie z wody jak 

najwyżej do góry. Podobnie wyglądała kolejna zabawa z tą jednak różnicą, że trzymając się 

za ręce w rzędzie, wyskakiwano  pokonując w taki oto sposób znaczącą odległość basenu. 

Dopełnieniem poczynań w wodzie był mecz piłki ręcznej. Wyjazd na basen dostarczył 

wszystkim uczestnikom zespołu, oprócz korzyści zdrowotnych wiele radości i przyjemnych 

wrażeń. Po półtoragodzinnych szaleństwach, głodni i zmęczeni udaliśmy się na coś 

smacznego do pobliskiego baru. W drodze powrotnej pomimo zmęczenia wszyscy chętnie 

dzielili się swoimi pozytywnymi wrażeniami. Mamy nadzieję, że to nie ostatnia taka 

wycieczka i powtórzymy ją w niedługim 

czasie.                                                                                               

Składamy serdeczne podziękowania dla fundatorów tego wspaniałego wyjazdu. 

 

II Kiermasz Wielkanocny 2016 

Utworzono: wtorek, 15, marzec 2016 07:50 | | | Odsłony: 770 

13.03.2016 odbył się  II Kiermasz 

Wielkanocny zorganizowany przez Wójta Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie. Pomimo chłodnego przedpołudnia na rynku w Łopusznie stanęły stoiska z 

pięknymi, kolorowymi stroikami i ozdobami wielkanocnymi. Swoje własnoręcznie wykonane 

stroiki prezentowali: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, Gminna Biblioteka Publiczna w 

Łopusznie, Świetlice Wiejskie działające na terenie Gminy Łopuszno, Centrum Wspierania 

Rodziny z Uśmiechem w Józefinie, Warsztaty Terapapii Zajęciowej w Fanisławicach oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach.  

II Kiermasz Wielkanocny otworzyły Pani Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno, która 

wszystkim zgromadzonym mieszkańcom złożyła życzenia wielkanocne oraz Pani Barbara 

Pawelczyk Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Kiermasz uświetnił występ 

Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej pod kierownictwem 

Agnieszki Jeleń, Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie oraz solowy występ Pani Eleonory 

Wertki.  

Rozwiązany został również konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna”. Konkurs był 

zorganizowany dla dzieci ze Szkół Podstawowych z Gminy Łopuszno i rozstrzygnięty został 

w dwóch kategoriach. Kategoria I dzieci z klas od 0 do IV, a kategoria II dzieci z klas od V 

do VI. Do konkursu  zgłoszono  67 palm, a oceniała je komisja w składzie: Michał Rudziński 
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– Profesjonalna Hodowla  Kuropatw i Zajęcy - przewodniczący komisji, Zuzanna Woś - 

Kierownik GBP w Łopusznie - członek komisji, Małgorzata Gawęda-pracownik GBP w 

Łopusznie - członek komisji, Agnieszka Jeleń – Animator Kultury w GOK w Łopusznie - 

członek komisji. W każdej z kategorii przyznano I miejsce oraz trzy wyróżnienia, dodatkowo 

przyznane zostały wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm oraz Nagroda 

Wójta. Laureci konkursu, którzy zajęli I miejsca otrzymali tablety ufundowane przez Michała 

Rudzińskiego.   

Oceną jury w konkursie „Tradycyjna Palma Wielkanocna” zwyciężyli: 

Kategoria I: klasy 0 - IV: 

I miejsce - Amelia Kucharska kl. II Lasocin 

Wyróżnienia: Wiktoria Sobczyk kl. IV Szkoła Podstawowa z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

w Łopusznie, Szymon Barcicki kl. I Szkoła Podstawowa  z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 

Łopusznie, Szymon Cygan  kl. II Szkoła Podstawowa Lasocin. 

Wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm: Dominika Ciszek kl. III Szkoła 

Podstawowa Gnieździska, Nikodem Szymkiewicz kl. II Szkoła Podstawowa Lasocin, Filip 

Pniewski kl. I Szkoła Podstwowa Łopuszno. 

Kategoria II, klasy V – VI: 

I miejsce Martyna Klimczak kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów. 

Wyróżnienia: Dominika Nowak kl. V Szkoła Podstawowa Dobrzeszów, Daria Tomasik kl. VI 

Szkoła Podstawowa Dobrzeszów, Magdalena Serafin kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów. 

Wyróżnienia specjalne za samodzielne wykonanie palm: Anna Frączek kl. V Szkoła 

Podstawowa Gnieździska, Jakub Wudarczyk kl. VI Szkoła Podstawowa Dobrzeszów. 

Nagrodę Wójta – tablet ufundowany przez Wójta Gminy Łopuszno Irenę Marcisz otrzymała 

Nikola Krzysztofik, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej w Gnieździskach. 

Sponsorami nagród w konkursie byli: Michał Rudziński, Cezary Królikowski i Wójt Gminy 

Łopuszno.  

Aby tradycji stało się zadość na kiermaszu nie zabrakło ciepłego akcentu. Gminny Ośrodek 

Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie przygotował tradycyjny wielkanocny żurek z jajkiem 

oraz pyszne ciasto z jabłkami.  

Po raz drugi kolorowe stroiki i ozdoby ożywiły rynek w Łopusznie. Miła atmosfera, ciepły 

poczęstunek, przybyli mieszkańcy – to wszystko sprawiło, że na chwilę mogliśmy poczuć 

zbliżające się Święta Wielkiej Nocy. Na pewno tego wszystkiego nie zabraknie na kolejnym 

III Kiermaszu Wielkanocnym, który już za rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaplanowane wydarzenia kulturalno-rekreacyjne w 2016 

roku 

Utworzono: piątek, 11, marzec 2016 15:12 | | | Odsłony: 1765 

Gminny Ośrodek Kultury 

i 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie  

zapraszają mieszkańców Gminy Łopuszno na zaplanowane wydarzenia 

kulturalno-rekreacyjne w 2016 roku. 

 NAZWA IMPREZY MIEJSCE REALIZACJI TERMIN 

1 III ORSZAK TRZECH KRÓLI Rynek Łopuszna 6.01.2016 

2 FERIE ZIMOWE 

( zajęcia dla dzieci 7-12 lat) 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

18-29.01.2016 

3 I GMINNY FESTIWAL PIOSENKI 

„ MUZYKALNE ŁOPUSZNO” 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

30.01.2016 

4 BAL KARNAWALOWY DLA DZIECI Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

6.02.2016 

5 DZIEŃ KOBIET W ŚWIETLICACH WIEJSKICH Świetlice wiejskie 8.03.2016 

6 KIERMASZ WIELKANOCNY Rynek Łopuszna 13.03.2016 

7 GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 

MARII KONOPNICKIEJ 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

kwiecień 

8 KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 

Łopusznie 

28.05.2016 

9 DZIEŃ DZIECKA 

- Prezentacje artystyczne uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

29.05.2016 
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- Gry i zabawy rekreacyjno - sportowe 

- Nieodpłatnie wesołe miasteczko dla dzieci 

- Dyskoteka  

- Niespodzianki 

10 WYCIECZKA DO ODESSY Ukraina 2-9.06.2016 

11 WOJEWÓDZKIE LETNIE IGRZYSKA 

REKREACYJNO SPORTOWE ZRZESZENIA LZS 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

12.06.2016 

12 IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE 

2016 

23 lipca 

- Rajd rowerowy – ROWEREM PRZEZ GMINĘ 

- Mecz piłki nożnej 

- Zabawa taneczna 

- Biesiada przy ognisku 

24 lipca 

- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Łopuszańskiej 

- Koncert Orgiestry Dętej OSP Łopuszno 

- Rekonstrukcja historyczna 

- Wybór mis Ziemi Łopuszańskiej 

- Koncert Cygańskiego zespołu 

- Koncert zespołu disco polo- Diadem  

- Pokazy paralotniowe 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

23-24.07.2016 

13 AKCJA WAKACJE 2016 

- Gry i zabawy sportowe 

- Zajęcia manulane 

Gminny Ośrodek Sportowo 
Wypoczynkowy 

Świetlice wiejskie 

lipiec/sierpień 

2016 



- Rajdy piesze 

- Wycieczki 

-Wyjazdy na basen 

- Projekcja filmów 

14 PLENER PLASTYCZNY 

z udziałem ukraińskich artystów 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

lipiec/sierpień 

2016 

15 DOŻYNKI GMINNE 

-Msza Święta ( kościół parafialny w 
Łopusznie) 

- Korowód dożynkowy (przejście na stadion 
GOSW) 

- Obrzęd chleba 

-Występy zespołów ludowych 

- Prezentacja wieńców dożynkowych 

- Konkurs potraw regionalnych 

- Turniej sołectw 

- Prezentacja stoisk sołeckich 

- Zawody strażackie 

- Zabawa ludowa 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

11.09.2016 

16 EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU 

-Imprezy kulturalne 

- Zajęcia rekreacyjno -sportowe 

- Wycieczki turystyczno -krajoznawcze 

- Pokazy ,pogadanki, szkolenia , testy 
sprawnościowe 

Gminny Ośrodek Sportowo 
Wypoczynkowy 

Szkoły na terenie gminy 
Łopuszno 

Świetlice wiejskie 

10-12.09.2016 

17 BAL ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

29.11.2016 

18 SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

4.12.2016 



19 POWIATOWY PRZEGLĄD KOLĘD I 

PASTORAŁEK 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

19.12.2016 

20 BAL S YLWESTROWY Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy 

31.12.2016 

21 SYLWESTER POD GWIAZDAMI Rynek w Łopusznie 31.12.2016 

Ponadto całorocznie organizowane są zajęcia dla mieszkańców gminy Łopuszno. 

–         Zajęcia stałe w GOK w tym: odpłatne zajęcia muzyczne, 

–         zajęcia wokalne, manualne, próby zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, warsztaty 
malarskie, warsztaty florystyczne, język angielski nieodpłatne zajęcia w świetlicach,aerobik 

–         Zajęcia stałe w GOSW w tym odpłatnie : aerobik, zajęcia na salce fitness, zumba, zajęcia Nordic 
Walking, wyjazdy na basen , spotkania, szkolenia,wycieczki oraz organizacja imprez zleconych. 

  

  

ZAPRASZAMY 

kierownik GOK Barbra Pawelczyk 

kierownik GOSW Sławomir Stelmaszczyk 

 

Wszystkiego najlepszego!!! 

Utworzono: poniedziałek, 07, marzec 2016 15:13 | | | Odsłony: 686 

Ósmego marca marcowy wiatr 

z odświętną miną do miasta wpadł. 

Wpadł do kwiaciarni przed ósmą tuż 

i kupił bukiet z tysiącem róż. 

I na przystanku przystanął wiatr 

i każdej Pani podawał kwiat!  

Z okazji Dnia Kobiet 
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Wszystkiego co najlepsze, 

spełnienia marzeń 

zadowolenia z siebie,  

dużo szczęścia i uśmiechu  

oraz wiele radości życiowej! 

 

 

KIERMASZ WIELKANOCNY 2016 

Utworzono: czwartek, 03, marzec 2016 16:30 | | | Odsłony: 758 

WOJT GMINY ŁOPUSZNO 

i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zapraszają mieszkańców gminy na 

KIERMASZ WIELKANOCNY 

 

13 MARCA OD GODZ.11.00     

RYNEK W ŁOPUSZNIE 

 

W trakcie kiermaszu będzie można nabyć: 

- ręcznie wykonane ozdoby i dekoracje świąteczne,  

- tradycyjne, świąteczne potrawy. 
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- ok. godz.11.15, życzenia świąteczne złoży Wójt Gminy Łopuszno –Irena Marcisz. 

W programie kiermaszu zaplanowano również rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą 

palmę wielkanocną, występy zespołów ludowych oraz poczęstunek tradycyjnym żurkiem 

wielkanocnym. 

W razie niesprzyjającej aury, kiermasz odbędzie się w świetlicy obok GBP w Łopusznie, przy 

ul. Włoszczowskiej 3 

 

Regulamin Konkursu „Tradycyjna Palma Wielkanocna” 

Utworzono: poniedziałek, 22, luty 2016 10:02 | | | Odsłony: 1952 

 

Regulamin Konkursu „Tradycyjna Palma Wielkanocna” 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

2. Celem konkursu jest: 

−       kultywowanie tradycji, 

−       wrażliwości artystycznej dzieci, 

−       popularyzowanie prac dzieci, 

−       wymiana do świadczeń artystycznych.  

3. Konkurs skierowany jest do dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łopuszno oraz w 
Świetlicach Wiejskich. 

Kategorie: 

- uczniowie klas: od 0 do IV, 

- uczniowie klas: od IV do VI. 

4. Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie palmy wielkanocnej: 
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−       dowolna technika wykonania pracy zgodnie z tradycją z materiałów naturalnych: żarnowiec, 
bukszpan, gałązki wierzbowe (bazie), barwinek, borówka, suche kwiaty i trawy, krepa (bibuła zw. 
krepina), wstążka, kwiaty  

                z bibuły, itp., 

−       palma wiek 

−       palma wielkości od 30 cm do 60 cm, 

−       palma wielkanocna musi być wykonana samodzielnie. 

1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę w terminie do 08.03.2016. 

6. Każda praca powinna być złożona w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie lub w Świetlicach 
Wiejskich. 

7. Ocenie podlegać będą: 

−       pomysłowość, 

−       samodzielność 

−       poziom artystyczny wykonanej pracy 

−       oryginalność, 

−       pracochłonność,  

−       estetyka wykonania,  

−       stopień nawiązania do tradycji. 

 
8. Planuje się przyznanie jednej nagrody głównej i trzech wyróżnień w każdej z kategorii. 

9. Laureaci I miejsc oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe. 

10. Jury zostanie powołane przez Organizatora konkursu. 

11. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 13.03.2016 roku (niedziela) podczas 
kiermaszu wielkanocnego na rynku w Łopusznie. 

12. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac wykonanych na konkurs. 

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu. 



14. Uczestnik konkursu, zgłaszając pracę nieodpłatnie, upoważnia Organizatora konkursu do 
korzystania z praw autorskich do pracy, do publicznych prezentacji pracy, do udostępniania pracy we 
wszelkich materiałach promocyjnych oraz  

w mediach. Upoważnia na korzystanie z praw autorskich, jakie do pracy konkursowej przysługują na 
wszystkich polach eksploatacji związanych z przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w 
zakresie: 

−        utrwalania wizerunku pracy każdą możliwą techniką, 

−        publicznego udostępniania,  

−        wystawiania a także wprowadzania do pamięci komputera,  

−        przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, komputerowej  

i teleinformatycznej, w tym Internetu.  

 
 
Informacje w sprawie konkursu w Szkołach Podstawowych z terenu Gminy Łopuszno, w Świetlicach 
Wiejskich oraz u Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie pod numerem telefonu: 600 036 
875. 

 
Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z konkursem,  

w tym również informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora: gok-
lopuszno.eu, na profilu Gminnego Ośrodka Kultury  

na fabeook.com oraz w Świetlicach Wiejskich z terenu Gminy Łopuszno. 



 

 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 2016 

Utworzono: poniedziałek, 08, luty 2016 11:16 | | | Odsłony: 2079 

"W karnawale bawimy się wspaniale!" – 

śpiewają dzieci w jednej z piosenek. 

Tak właśnie bawiliśmy się na Balu Karnawałowym dla dzieci w sobotę 06 lutego 2016 r., 

zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.  

Salę balową przyozdobiły różnokolorowe łańcuchy, serpentyny, balony, kolorowe światła. 

Zjawiskowy wygląd, wprowadził dzieci i rodziców w wesoły nastrój i zachęcił do wspólnej 

zabawy. 

Dzieci przebrane w kolorowe stroje, wcieliły się w bohaterów znanych bajek i filmów. 

Wszyscy przy dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie! Pełni pozytywnej energii 

pląsaliśmy w parach, kole oraz korowodach. Z uśmiechem na ustach śpiewaliśmy teksty 

słynnych hitów, skacząc i klaszcząc z radości. 

Animatorzy-Clowni urozmaicali zabawę ciekawymi konkursami, a zwycięzcy byli nagradzani 

przeróżnym nagrodami. Ponadto każdy uczestnik balu otrzymał watę cukrową i  skręcony 

balonik w wybranym kształcie.  

W czasie przerwy dzieci miały czas na słodki poczęstunek. Była to również okazja do 
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wykonania sobie pamiątkowych zdjęć w karnawałowych przebraniach. 

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych zapewne było też malowanie twarzy, które 

wykonywały  uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie 

 Niestety radosna zabawa musiała się w końcu skończyć. 

Po godzinie 14.00 zadowolone  i pełne wrażeń dzieci wróciły do swoich domów. 

Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa karnawałowa udała się 

– serdecznie dziękujemy! 

Ofiarodawcy,   którzy wsparli Bal Karnawałowy dla dzieci: 

- Aleksander Kozak – Piekarnia, 

- Paweł Wnuk – „ ABC –DOM ”, 

- Małgorzata Wnuk – Salon Fryzjerski „ Margaret”,- 

- Beata Wawrzeńczyk – Studio Urody 

- Andrzej Wódkowski – PPHU Wódkowski, 

- Leszek Macander – COLOR –BUD, 

- Zofia Puchała  - PHU „ POLKAR”, 

- Justyna Petrus  - P.H.U.  „ QWWIZ”, 

- Dorota Klimczyk – Firma Handlowo Usługowa, 

- Barbara Rogula – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługo 

- Elżbieta Sornat - Pizza Roza  

- Jacek Zaleśny - Pizza Roma 

- Agnieszka i Stanisław Iwanek – BA-GA Meble  

- Bożena i Wiesław Rowińscy – ROW-MET Firma Handlowa  

- PPHU Paszowski Paweł  

- Stanisław Bober – Apteka  

- Iwona i Mariusz Karendał  

- Joanna Pniewska – Sklep SABA 

- Emilia Wojda – Salon Fryzjerski  

- Bistro na rynku  

- Agnieszka Świerczewska – HORTENSJA  

- Monika Adamiec – P.P.H. MELON  

- Michał Perz – Delikatesy Centrum 

  

Kierownik GOSW 

Sławomir Stelmaszczyk 

 

 

 

 

 

 



FERIE ZIMOWE 2016 w Łopusznie 

Utworzono: środa, 03, luty 2016 11:38 | | | Odsłony: 2294 

Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci, 

dlatego jak co roku Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy wspólnie z Gminnym 

Ośrodkiem Kultury  zorganizował dla dzieci wiele ciekawych zajęć. 

 

Zajęcia odbywały się przez całe ferie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 14.00. 

Wzięło w nich udział pand 80 dzieci z terenu gminy Łopuszno, które były podzielone na dwie 

grupy. 

Celem zajęć było: 

-    wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, 

-    kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, 

-    ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia fizycznego i 

psychicznego, 

-    kształtowanie postawy asertywnej, 

-    wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, 

-    ukazywanie destrukcyjnego wpływu palenia i picia alkoholu na zdrowie, 

-    rozwijanie umiejętności porozumiewania się w grupach rówieśniczych, 

-    ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań, koleżeństwa i 

przyjaźni, 

-    kształtowanie zdolności organizacyjnych, 

-    rozładowywanie napięć i stresów życia szkolnego, wprowadzenie pogodnego nastroju, 

-    wspieranie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, 

-    wyrabianie postawy wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu. 

Program był bardzo bogaty w wiele różnorodnych zajęć m.in.  plastyczno-manualne, 

sportowe, muzyczne, taneczne, kulinarne, profilaktyczne, gry, zabawy  i wiele innych.  

W trakcie każdego tygodnia odbyły się też dwa wyjazdy, a mianowicie pierwszy to wyjazd na 

basen do Strawczyna, gdzie dzieci poza zabawami w wodzie miały zajęcia z ratownikiem 

panem Michałem Dziurą. Drugi wyjazd to wycieczka do Centrum Geoedukacji - Geopark w 

Kielcach,  gdzie na dzieci czekało wiele niespodzianek: zwiedzanie obiektu, warsztaty 

szlifowania kamieni a główną atrakcją była „Kapsuła Czasu”, która przeniosła nas do wnętrza 

Ziemi.  

Ponadto wesoła zabaw i wiele radości dla dzieci sprawiły zimowe harce  na śniegu, gdzie 

wspólnie lepiliśmy bałwana, zjeżdżaliśmy z górki na sankach czy też rzucaliśmy się 

śnieżkami.   

Ciekawą formą zajęć było też  spotkanie z panem policjantem  p.o. st. post. Michałem 

Goluchowskim, który przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w różnych 

sytuacjach.  
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Szczególne podziękowania kierujemy do Wójta Gminy Łopuszno pani Ireny Marcisz oraz do 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za okazane wsparcie finansowe. 

Był to bardzo miły czas spędzony w aktywny i bezpieczny sposób. 

    Marszalik Justyna 

    Jeleń Agnieszka 

  

 

 

 

Wycieczka do Odessy i Zatoki ( UKRAINA) 

Utworzono: poniedziałek, 01, luty 2016 16:52 | | | Odsłony: 1300 

Wycieczka do Odessy i Zatoki  

( UKRAINA) 

8 dni 

WYJAZD W TERMINIE 2-9 czerwiec 2016 r. 

cena: 570,00 zł 

Program wycieczki: 

Dzień 1 ( 2 czerwiec) 

Łopuszno, zbiórka uczestników na parkingu koło Remizy Strażackiej wyjazd o godz. 6.00 

autokarem do Kowla (Ukraina).ok. godz. 17.00 wyjazd z Kowla pociągiem( kuszetki) do 

Odessy.  

Dzień 2 (3 czerwiec) 

ODESSA,-ok.9.00-dalsza część podróży-wyjazd do kurortu nad Morzem Czarnym-Zatoki. 

Ok.10.00-zakwaterowanie w hotelu, śniadania. Po śniadaniu czas wolny na wypoczynek i 

plażowanie.  

Ok.godz.14.00 –obiad. Dla chętnych wyjazd do pobliskiej miejscowości Szabo ( koszt 
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przejazdu we własnym zakresie). Czas wolny na ewentualne zwiedzanie wytwórni win i 

koniaków wraz z degustacją oraz zakupy w sklepie firmowym Szabo.  Godz.19.00 – kolacja. 

Dzień 3 (4 czerwiec) 

- Godz. 9.00 – śniadanie. Po śniadaniu wycieczka do BIAŁOGRODU 

DNIESTROWSKIEGO. Zwiedzanie Twierdzy Akermańskiej (koszt przejazdu we własnym 

zakresie)  

- Godz.14.00 –obiad. Po obiedzie czas wolny na zwiedzanie Zatoki i plażowanie. 

- Godz. 19.00 – kolacja. 

Dzień 4 (5 czerwiec) 

- Godz. 9.00- śniadanie. Czas wolny na relaks nad morzem. 

- Godz. 14.00- obiad. Czas wolny na relaks nad morzem. 

- Godz. 19.00 - kolacja. 

Dzień 5 (6 czerwiec) WYJAZD DO ODESSY 

- Godz. 9.00 śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd do ODESSY, zakwaterowanie w hotelu 

nadmorskim. Zwiedzanie centrum miasta, obiad i kolacja we własnym zakresie. Nocleg (w 

hotelu do dyspozycji kuchnia, w której można przygotować posiłki). 

Dzień 6 (7 czerwiec ) 

- Czas wolny na zwiedzanie Odessy.( Posiłki we własnym zakresie) Nocleg. 

Polecane wieczorem – wycieczka statkiem  po Zatoce Odesskiej (we własnym zakresie -ok.12 

EUR);  lub spektakl  w Operze wg  bieżącego repertuaru (we własnym zakresie  – 

ok.5  EUR;) Posiłki                                                 

Dzień 7 ( 8 czerwiec) 

- Ostatni dzień  pobytu w Odessie. Czas wolny do godz.16.00. Ok. godz.17.00 wyjazd 

pociągiem (kuszetki)do Kowla. 

Dzień 8 (9 czerwiec) 

- Przyjazd do Kowla-ok.9.00. Czas wolny do godz.11.00. Przyjazd do Łopuszna 

ok.godz.20.00 

Program może ulec niewielkim zmianom. 

Cena wycieczki zawiera ubezpieczenie 

Granica 

Przy przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej wymagany jest paszport. 

Zapisy i wpłaty w formie zaliczki w wysokości 150,00 zł. przyjmujemy do 29-ego lutego w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie. 

  

Bliższe informacje: Barbara Pawelczyk, tel.600 036 875. 

 

 



Festiwal Piosenki Łopuszno 2016 

Utworzono: poniedziałek, 01, luty 2016 15:50 | | | Odsłony: 2039 

30 stycznia 2016 roku odbył się pierwszy 

Gminny Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno”. Uczestnicy, przybyli goście oraz 

mieszkańcy spotkali się w Gminnym Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym. Organizatorem 

Festiwalu była Irena Marcisz Wójt Gminy Łopuszno.  

Gminny Festiwal Piosenki rozpoczął występ Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca 

Ziemi Łopuszańskiej pod kierownictwem Agnieszki Jeleń oraz występ najmłodszych jego 

uczestników, dwulatków ze Żłobka Gminnego w Łopusznie.  

Do udziału w Festiwalu przystąpiło 59 uczestników w trzech kategoriach: dzieci ze szkół 

podstawowych z terenu Gminy Łopuszno, gimnazjum oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz osoby dorosłe. 

W kategorii pierwszej zmierzyło się 37 uczniów szkół podstawowych, a oceniała ich komisja 

w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie Krzysztof Kumański, 

Kierownik Filii w Lasocinie Agnieszka Przepióra oraz Mirosława Głowala. Jury miało trudny 

wybór, ponieważ spośród 37 utalentowanych uczniów musieli wybrać tylko jednego 

zwycięzce i przyznać dwa wyróżnienia. I miejsce zajęła Katarzyna Soboń, wyróżnienia 

przyznano Bogusławie Krzyżyk, Kindze Frączek, a specjalne wyróżnienie trafiło do Wioletty 

Frączek. 

Nagrody dzieciom wręczył Starosta Kielecki Michał Godowski, w obecności którego Wójt 

Gminy Łopuszno Irena Marcisz wzruszająco i pięknie wykonała utwór Bernarda Ładysza 

„Matko Moja Ja Wiem”. 

W II kategorii: gimnazjum i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łopusznie udział 

wzięło 7 uczniów, z których I miejsce zajęła Dominika Gorzelak, a wyróżnienia trafiły do 

Faustyny Kaliszewskiej, Urszuli Stachury. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii przyznano 

Jakubowi Pichecie. Osoby dorosłe zmierzyły się w III kategorii. W tej kategorii stanęli na 

scenie również podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie oraz 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Fanisławicach, których występy chwyciły za serce i 

wzruszyły publiczność. Do tej ostatniej kategorii stanęło 15 osób. I miejsce przyznano pani 

Monice Walas, a wyróżnienie specjalne otrzymała pani Alicja Borowska. Zarówno 

uczestników II jak i III kategorii oceniała komisja w składzie: Dyrektor Zespołu Szkół w 

Gnieździskach Małgorzata Trela, kierownik Filii Zespołu Szkół Łopuszno w Sarbicach 

Małgorzata Najmrodzka, kierownik Filii Zespołu Szkół Łopuszno w Grabownicy Ewa 

Janowska-Dzwonek.  

Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podczas Gminnego Festiwalu Piosenki postanowiła 

przyznać i ufundować nagrodę „Grand Prix”, a otrzymała ją Aleksandra Dudzińska, która 

urzekła panią Irenę Marcisz niezwykłą lekkością z jaką zaśpiewała i z jaką poruszała się na 

scenie. 

O siłę i dobre samopoczucie uczestników, gości i przybyłych na Festiwal mieszkańców 

zadbali pracownicy Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, którzy przygotowali 
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poczęstunek. Na osłodę każdy mógł skosztować pysznych ciast od Aleksandra Kozaka. 

Nagrody w Gminnym Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno” ufundowali: 

Wójt Gminy Łopuszno, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Radny Powiatu Kieleckiego 

Krzysztof Smolarczyk, Przewodnicząca Rady Gminy oraz Radni Rady Gminy Łopuszno, 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Łopusznie Ewelina Bernat, Kierownik Gminnego Ośrodka 

Kultury Barbara Pawelczyk, Kierownik Gminnego Biblioteki Publicznej w Łopusznie 

Zuzanna Woś, p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Sławomir 

Stelmaszczyk, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie Mariusz 

Łuszczyński oraz F.H.U. EL-Majster Michał Adamiec. 

Gminny Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno” był pierwszym jak do tej pory festiwalem 

piosenki, ale nie ostatnim. Organizator tegorocznego ma nadzieję, że za rok nie będzie to 

gminny a powiatowy festiwal piosenki w Łopusznie. 

 

Kochana Babcia… 

Utworzono: środa, 27, styczeń 2016 10:05 | | | Odsłony: 2162 

21 stycznia br. w Świetlicy Wiejskiej w 

Piotrowcu odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Na uroczystość przybyła dość 

liczna grupa seniorów. Gości powitała gospodarz Świetlicy –Anna Gad i zaprosiła  na piękny 

program artystyczny  w wykonaniu dzieci i młodzieży.  Składał się on z wierszyków i 

piosenek w wykonaniu najmłodszych, natomiast młodzież wykonała pełną humoru scenkę 

kabaretową. 

 

Po występie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały: Radna Rady 

Gminy Łopuszno –Pani Danuta Łukasik, sołtys Piotrowca  równocześnie Gospodarz 

Świetlicy – Pani Anna Gad oraz panie uczestniczące w  spotkaniu. Życzenia długich lat w 

zdrowiu i pociechy  z wnuków, wszystkim obecnym babciom i dziadkom złożyły: Wójt 

Gminy Łopuszno-Pani Irena Marcisz, Radna Rady Gminy Łopuszno-Pani Danuta Łukasik  i 

Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie - Barbara Pawelczyk. Spotkanie 

przebiegło w wyjątkowo miłej atmosferze, przy biesiadnych piosenkach w asyście 

akompaniamentu akordeonisty,  pana Tadeusza Czupryńskiego. 

  

Barbara Pawelczyk 
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Zabawa choinkowa 

Utworzono: piątek, 22, styczeń 2016 16:55 | | | Odsłony: 690 

 

Świetlica Wiejska w Gnieździskach 

zaprasza 26.01.2016 (wtorek) 

na Zabawę Choinkową dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

programie: 

• poczęstunek, 

• konkursy i zabawy. 

  

Zabawa Choinkowa odbędzie się w godzinach od 15:00 do 17:00. 

Mile widziane przebranie. 
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Na lodowisku 

Utworzono: czwartek, 21, styczeń 2016 10:47 | | | Odsłony: 692 

W nagrodę za aktywny udział w II Orszaku 

Trzech Króli, 36-cio osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu gminy Łopuszno, wyjechała 

na lodowisko do Kielc. Organizatorem wyjazdu  był Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

Wycieczka miała miejsce 20 stycznia br. Większość  uczestników, po raz pierwszy zakładała 

łyżwy na nogi. Nie obyło się bez upadków, na szczęście nie groźnych. Roześmiane buzie 

rekompensowały troskę opiekunów o bezpieczną zabawę na lodzie. 

Niektóre dzieci korzystały również z dodatkowych atrakcji, oferowanych przez lodowisko, 

gdzie można było za niewielką kwotę wylosować  jakąś maskotkę.  

Serdeczne podziękowania składamy hojnym sponsorom wyjazdu:  

Panu Wiesławowi Mazurowi i Panu Andrzejowi Hajdukowi – przedstawicielom Izby 

Rolniczej w Kielcach. 

  

Barbara Pawelczyk 
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FERIE ZIMOWE w Snochowicach, Pitotrowcu, 

Rudnikch, Lasocinie i Gnieździskach 

Utworzono: poniedziałek, 18, styczeń 2016 10:30 | | | Odsłony: 792 

FERIE ZIMOWE w Snochowicach, Pitotrowcu i 

Rudnikch 
ZAPRASZAMY!!!:) 

  

Ferie zimowe w Snochowicach 

 
Ferie zimowe w Piotrowcu 
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Ferie zimowe w Rudnikach 
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Ferie zimowe w Lasocinie 
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Ferie zimowe w Gnieździskach 
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Bal Karnawałowy-Ostatki 

Utworzono: sobota, 16, styczeń 2016 07:26 | | | Odsłony: 1758 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zaprasza na Bal Karnawałowy-Ostatki. 

6 luty, 2016 r., godz.20.00-3.00 dnia następnego. Snochowice.  

  

Menu: 

2 posiłki gorące, przekąski, kawa , herbata, domowe wypieki. 

Na pierwsze 10 osób, które dokonają rezerwacji i wpłaty do 25 stycznia czekają ciekawe 

upominki..  

  

Wstęp-70,00 zł./osoba. 

  

W trakcie zabawy gwarantujemy ciekawe atrakcje! 

  

Rezerwacja: GOK, Świetlice w terenie, tel. 600 036 875 

 

Gminny Festiwal Piosenki „MUZYKALNE ŁOPUSZNO” 

Utworzono: środa, 13, styczeń 2016 16:08 | | | Odsłony: 1819 

R E G U L A M I N  

http://gok-lopuszno.eu/116-bal-karnawałowy-ostatki.html
http://gok-lopuszno.eu/115-gminny-festiwal-piosenki-
http://gok-lopuszno.eu/116-bal-karnawałowy-ostatki.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=ae5ff54cc1fa830144b18bdfbb9b38f61bd1ad33
http://gok-lopuszno.eu/115-gminny-festiwal-piosenki-„muzykalne-łopuszno”.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=8b0a8d58eb908940680aba39b9995f383812cbfb


  

1. Celem konkursu jest: 

• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, 
• promocja twórczości, 
• popularyzacja piosenek, 
• rozwijanie talentów estradowych, 
• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

  

2. Organizatorem Gminnego Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno” jest Wójt 

Gminy Łopuszno. 

  

3. Uczestnikami mogą być mieszkańcy Gminy Łopuszno.   

  

4. W Festiwalu biorą udział tylko soliści. 

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach: 

• I kategoria: uczniowie klas 0-VI, 
• II kategoria: uczniowie gimnazjum i liceum, 
• III kategoria: dorośli. 

Przewidziane są nagrody rzeczowe dla 3 pierwszych miejsc w każdej z wyżej wymienionych 

kategorii wiekowych oraz nagroda Wójta Gminy Łopuszno „Grand Prix Gminnego Festiwalu 

Piosenki”. 

 

5.  W konkursie mogą być wykonywane dowolne utwory. Powinny być one dostosowane 

do wieku i możliwości wykonawczych Uczestników.  

Każdy Uczestnik wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może  

przekraczać 5 minut. 

Dopuszcza się wykonanie utworów: 

• a cappella, 
• z podkładem muzycznym, 
• akompaniament własny. 

W przypadku podkładu muzycznego Uczestnik Gminnego Festiwalu Piosenki jest 

zobowiązany dostarczyć podkładu wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 26.01.2016. 

Podkłady muzyczne powinny zostać zapisane w formacie MP3 na urządzeniu PENDRIVE. 

Nie można zmieniać podanych wcześniej utworów! 

6. Zgłoszenie udziału w Gminnym Festiwalu Piosenki należy dokonać do dnia 26.01.2016 

r.  



Uczestnictwo w konkursie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i liceum 

należy  potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeniową u dyrektorów i kierowników placówek 

oświaty. 

Uczestnictwo w konkursie przez osoby dorosłe należy potwierdzić wypełniając kartę 

zgłoszeniową w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40 od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie można również przesłać na 

adres: goklopuszno@gmail.com  lub telefonicznie po numerem  

41 39 14 136, 600 036 875.          

  

7. Zgłoszenie na karcie powinno zawierać: 

• imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika, 
• tytuł wykonywanej piosenki, 
• telefon kontaktowy. 

  

8.  Gminny Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno” odbędzie się dnia 30.01.2016 

(sobota) o godzinie 12:00 na teranie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w 

Łopusznie. 

9. Występy oceniać będzie Jury Festiwalu, powołane przez Organizatora. 

 

Organizator          

Wójt Gminy Łopuszno 
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FERIE ZIMOWE 2016 - program zajęć 

Utworzono: poniedziałek, 11, styczeń 2016 10:42 | | | Odsłony: 2981 

program zajęć FERII ZIMOWYCH 

2016 

18.01.2016 r. Poniedziałek                                         

9.00   Spotkanie organizacyjne 

DZIEŃ NA SPORTOWO – „Zdrowo, bo na sportowo”  

•    Tory przeszkód 

•    Zabawy z piłką 

•    „Zbijak” 

•    Zabawy przy muzyce 

12.00 Bezpieczne dziecko – spójrz inaczej – zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień wg 

scenariusza zajęć (praca z tekstem, praca w grupach, praca na szablonach) 

13.00  Zajęcia ruchowe – Fitness dla dzieci 

 

19.01.2016 r. Wtorek 

Wyjazd na basen – Strawczyn  -  Wejście godz. 10.00 

Warsztaty z ratownikiem na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie 

podczas pływania. 

 

20.01.2016 r. Środa 

DZIEŃ PLASTYCZNO-MANUALNY 

Zima w tęczowych kolorach - zajęcia literacko-plastyczne. Dzieci wysłuchają zimowych 

baśni, opowiadań, fragmentów wybranych książek i  wykonają ilustrację do jednej z  nich. 

Ciekawe, dlaczego … – potyczki z wiedzy o przyrodzie – rywalizacja drużynowa o tytuł 

OMNIBUSA 
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Kochamy naszych Dziadków- zajęcia plastyczne, przygotowywanie laurek, kwiatów z bibuły 

dla babci i dziadka. Twórcza wyobraźnia – układanie życzeń. 

Malowany świat – zajęcia plastyczne. Własnoręczne wykonywanie ozdób karnawałowych, 

masek, czapeczek, kolorowych kotylionów, tworzenie kolorowych masek zwierząt i 

bohaterów bajkowych i ozdabianie ich według własnego pomysłu 

A zima wciąż trwa… – przygotowywanie zimowych ozdób i dekoracji 

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele zdrowy duch 

 

21.01.2016 r. Czwartek 

Wycieczka – Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji  

Wejście godz. 12.00 

Warsztaty z geologii. 

 

22.01.2016 r.  Piątek 

9.00  Poranek filmowy dla dzieci  

9.30  Projekcja filmu profilaktycznego 

10.00 „Kogel –mogel i coś jeszcze” – zabawy kulinarne „okraszone” ciekawymi 

informacjami o tym co i jak wykonywać, jakich zasad przestrzegać w kuchennym 

świecie.  Sposób na pyszna zabawę – wspólne przygotowywanie posiłków, dekoracji potraw i 

stołów.  

Wspólny posiłek. 

W trakcie zajęć dzieci będą edukowane pod kątem zdrowego odżywiania oraz o skutkach 

spożywania używek, alkoholu i narkotyków. 

13. 00  Pod Znakiem Zapytania - zgaduj – zgadula ze znajomości świata bajek, zadania z 

wylosowanych dziedzin, pytania o różnym stopniu trudności w zróżnicowanej punktacji, 

prawda czy fałsz, kalambury i inne zadania dla rywalizujących drużyn. 

Podsumowanie tygodnia zajęć 

 

25.01.2016 r. Poniedziałek                          

9.00   Spotkanie organizacyjne 

DZIEŃ NA SPORTOWO – „Zdrowo, bo na sportowo”  

•    Tory przeszkód 

•    Zabawy z piłką 

•    „Zbijak” 

•    Zabawy przy muzyce 



12.00 Bezpieczne dziecko – spójrz inaczej – zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień wg 

scenariusza zajęć (praca z tekstem, praca w grupach, praca na szablonach) 

13.00  Zajęcia ruchowe – Fitness dla dzieci 

 

26.01.2016 r. Wtorek 

Wyjazd na basen – Strawczyn -  Wejście godz. 10.00  

Warsztaty z ratownikiem na temat bezpiecznego zachowania się nad wodą i w wodzie 

podczas pływania. 

 

27.01.2016 r. Środa 

Wycieczka – Geopark Kielce – Centrum Geoedukacji  

Wejście o godz. 13.00    Warsztaty z geologii. 

 

28.01.2016 r. Czwartek 

DZIEŃ PLASTYCZNO-MANUALNY 

Zima w tęczowych kolorach - zajęcia literacko-plastyczne. Dzieci wysłuchają zimowych 

baśni, opowiadań, fragmentów wybranych książek i  wykonają ilustrację do jednej z  nich. 

Malowany świat – zajęcia plastyczne. Własnoręczne wykonywanie ozdób karnawałowych, 

masek, czapeczek, kolorowych kotylionów, tworzenie kolorowych masek zwierząt i 

bohaterów bajkowych i ozdabianie ich według własnego pomysłu 

Ciekawe, dlaczego… – potyczki z wiedzy o przyrodzie – rywalizacja drużynowa o tytuł 

OMNIBUSA 

A zima wciąż trwa… – przygotowywanie zimowych ozdób i dekoracji 

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele zdrowy duch 

 

29.01.2016 r.  Piątek 

9.00    Poranek filmowy dla dzieci  

9.30   Projekcja filmu profilaktycznego 

10.00 „Kogel –mogel i coś jeszcze” – zabawy kulinarne „okraszone” ciekawymi 

informacjami o tym co i jak wykonywać, jakich zasad przestrzegać w kuchennym świecie. 

Sposób na pyszna zabawę – wspólne przygotowywanie posiłków, dekoracji potraw i stołów.  

Wspólny posiłek. 



W trakcie zajęć dzieci będą edukowane pod kątem zdrowego odżywiania oraz o skutkach 

spożywania używek, alkoholu i narkotyków. 

13. 00  Pod Znakiem Zapytania - zgaduj – zgadula ze znajomości świata bajek, zadania z 

wylosowanych dziedzin, pytania o różnym stopniu trudności w zróżnicowanej punktacji, 

prawda czy fałsz, kalambury i inne zadania dla rywalizujących drużyn. 

Podsumowanie tygodnia zajęć 

 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 

Utworzono: poniedziałek, 11, styczeń 2016 10:26 | | | Odsłony: 1771 

Gminy Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy i 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zapraszają na 

BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI 

6 luty 2016 r.  

  Start godz.: 10.00 

  Koniec godz.: 14.00 

W programie: 

- zabawa przy muzyce mechanicznej, 

- konkursy (m.in. na najciekawsze przebranie),  

- wybór miss i mistera balu 

- malowanie twarzy (płatne 5 zł) 

- zabawy z wodzirejem, 

- słodki poczęstunek,  

- niespodzianka      

Wstęp: 10,00 zł 

Kontakt i zapisy: 

    508 -106 - 435 

    734- 419 – 978 
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II Orszak Trzech Króli 2016 

Utworzono: piątek, 08, styczeń 2016 17:14 | | | Odsłony: 2539 

6 stycznia 2016 roku w Łopusznie odbył się II 

Orszak Trzech Króli. Jego organizatorami byli Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz oraz 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie 

Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik. 

    Pomimo ujemnej temperatury Organizatorzy jadący bryczką powożoną przez pana 

Zbigniewa Kowalczyka poprowadzili II Orszak Trzech Króli przez centrum Łopuszna, a wraz 

z nimi w Orszaku przeszli kolędnicy i mieszkańcy.  

Wszyscy zgromadzeni na rynku zostali radośnie przywitani przez panią Irenę Marcisz, 

obdarowani słodkimi upominkami.  Młodzi kolędnicy natomiast za swoje piękne przebrania 

zostali nagrodzeni wyjazdem w okresie ferii zimowych na lodowisko, ufundowanym przez 

Wójta, Radnych Powiatowych i Radnych Gminnych oraz przedstawicieli Izby Rolnej z terenu 

Gminy Łopuszno pana Wiesława Mazura  

i pana Andrzeja Hajduka. 

    Orszak Trzech Króli to nie tylko przejście przez ulice miast i miasteczek, ale jest to 

również wspólne radowanie się i kolędowanie, a tego nie zabrakło też i u nas. Mieszkańcy 

mogli wysłuchać pięknie wykonanych kolęd przez zdobywców I miejsc w konkursie Kolęd i 

Pastorałek „Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”, którego finał odbył się 20 grudnia 2015 roku. 

Wystąpili soliści klas 0-III i IV-VI: Filip Pniewski, Zuzanna Pięta, Diana Wijas, Asia, Dawid 

i Patrycja Szymanowscy, Kasia Soboń,  

i Aleksandra Pięta. Swoim występem zauroczyli nas również uczniowie Szkoły Podstawowej 

z Dobrzeszowa, a do wspólnego kolędowania zachęcił mieszkańców Gminy Łopuszno Zespół 

Pieśni i Tańca Łopuszno pod kierownictwem Andrzeja Kmiecika. Po wspólnym kolędowaniu 

przyszła pora na konkursy dla dzieci. Dzieci mogły zmierzyć w konkursach śpiewania kolęd, 

wiedzy o Trzech Królach oraz znajomości przysłów związanych z Trzema Królami. 

W pierwszym konkursie I miejsce równorzędnie wyśpiewały sobie: Karolina Wawrzeńczyk z 

Dobrzeszowa, Julia Świercz z Józefiny, Monika Mączyńska  

z Łopuszna i Angelika Joszko z Grabownicy, a wyróżnienie otrzymała Wiktoria Brzdąk z 

Wielebnowa,  a uczestniczki oceniała komisja w składzie: Wójt Gminy Łopuszno Irena 

Marcisz, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w 

Łopusznie Ksiądz Dziekan Ireneusz Jakusik oraz Radny Powiatu Kieleckiego Krzysztof 

Soboń. Do zwycięzców trafiły tablety ufundowane przez Radnych Rady Powiatu Kieleckiego 

oraz Radnych Rady Gminy Łopuszno.  

W konkursie wiedzy o Trzech Królach zwyciężyli Jakub Picheta i Jakub Szymkiewicz, którzy 

również zostali nagrodzeni tabletami ufundowanymi przez Radnych Powiatowych i 

Gminnych. Do ostatniego konkursu znajomości przysłów związanych z Trzema Królami wraz 

z dziećmi zmierzyli się radni Krzysztof Błachucki z Gnieździsk Kazimierz Bernat z Rudy 

Zajączkowskiej. Zostali pokonani przez najmłodszych uczestników konkursu, ale wybronili 

się słodkimi upominkami, którymi nagrodzili dzieci.  
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    Przez cały czas trwania II Orszaku Trzech Króli mieszkańcy mogli rozgrzać się gorącymi 

posiłkami, kawą, herbatą i skosztować pysznych ciast przygotowanych przez pracowników 

Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. 

    To drugie już spotkanie z okazji Święta Objawienia Pańskiego będzie kontynuacją 

zapoczątkowanej w ubiegłym roku tradycji naszej gminy i z pewnością przyszłoroczny III 

Orszak Trzech Króli raz jeszcze przejdzie ulicami Łopuszna i raz jeszcze wszyscy się 

spotkamy w tym samym gronie, aby radować się, kolędować  

i wspólnie tworzyć historię Gminy Łopuszno. 

  

Anna Adamiec 

 


