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Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

 

 

Rozwiązanie konkursu „Najpiękniejsza Kartka 

Bożonarodzeniowa”. 

Utworzono: środa, 23, grudzień 2015 14:10 | | | Odsłony: 1687 

Rozwiązanie konkursu „Najpiękniejsza Kartka 
Bożonarodzeniowa”. 
Konkurs został ogłoszony 16.11.2015 roku. W konkursie mogły brać udział dzieci  

w wieku od 7 do 12 lat. Tworzenie kartek bożonarodzeniowych odbywało się pod okiem Opiekunów 
Świetlic Wiejskich z terenu Gminy Łopuszno. Kartki wykonane przez dzieci były pracochłonne i 
zawierały wszystkie potrzebne elementy nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia.  

Dnia 22.12.2015 komisja w składzie: Halina Pela – malarka z Kielc, Mieczysław Pela – malarz z Kielc, 
Barbara Pawelczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury wybrała trzy najpiękniejsze kartki 
bożonarodzeniowe. 

Przyznano następujące miejsca: 

I miejsce – Martyna Stelmaszczyk – Świetlica Wiejska w Snochowicach 

II miejsca – Laura Strojewska – Świetlica Wiejska w Lasocinie 

III miejsce – Dawid Nowek – Świetlica Wiejska w Gnieździskach 

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie i informujemy, że nagrody dla zwycięzców 
będą do odebrania po Świętach Bożego Narodzenia o czym poinformujemy na naszym profilu na 
facebook.com oraz na stronie gok-lopuszno.eu. 
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III Przegląd Kolęd i Pastorałek - grudzień 2015 

Utworzono: środa, 23, grudzień 2015 13:29 | | | Odsłony: 1928 

                Okres Bożego Narodzenia to czas 
magiczny, pełny nadziei i miłości. Towarzyszy mu szereg tradycji i obrzędów, do których należy 
również śpiewanie kolęd i pastorałek przez domowników po wigilijnej wieczerzy. Chcąc przybliżyć 
tradycję śpiewania kolęd i połączyć pokolenia Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i 
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zorganizowali III Konkurs Kolęd i Pastorałek 
„Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”. W niedzielę 20.12.2015 roku o godzinie 13:30 na terenie GOSW 
zgromadzili się mieszkańcy Gminy Łopuszno, uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście, aby w 
świątecznej atmosferze wysłuchać kolęd i pastorałek wykonanych przez uczestników konkursu. 
Uczestnicy prezentowali się w dwóch kategoriach: soliści oraz zespoły i chóry.  

W grupie solistów można było wysłuchać kolęd w wykonaniu dzieci z klas 0-III, IV-VI oraz gimnazjum 
ze szkół z Gminy Łopuszno, natomiast w kategorii drugiej prezentowały się zespoły i chóry działające 
na terenie Gminy Łopuszno. Zarówno soliści jak i zespoły oraz chóry prezentowali się znakomicie a 
poziom wykonywanych kolęd i pastorałek był wysoki. Komisja miała trudny orzech do zgryzienia i 
postanowiła nagrodzić każdego  

z uczestników. W skład komisji weszli Sekretarz Gminy Łopuszno Małgorzata Barcicka, kierownik 
Gminnego Ośrodka Kultury Barbara Pawelczyk, p. o. kierownika Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego Sławomir Stelmaszczyk oraz Małgorzata Soboń. Każdy z uczestników konkursu 
stanął na podium zajmując I i II miejsca i każdy z nich otrzymał również nagrody ufundowane przez 
Radnego Powiatowego Krzysztofa Sobonia oraz Radnego Powiatowego Krzysztofa Smolarczyka. 
Nagrodę specjalną ufundowaną przez Radnego Gminy Łopuszno Andrzeja Cieślickiego otrzymał Chór 
Gloria. Ponadto Zespół Wokalny z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, Chór Szkolny ze Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy i Wielopokoleniowy Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej zostali 
nagrodzeni wspólną wycieczką do Zatorlandu ufundowaną przez Organizatorów. Nie zabrakło 
również życzeń, które zostały złożone przez Wójta Gminy Łopuszno Irenę Marcisz wszystkim 
obecnym podczas konkursu gościom mieszkańcom  

i uczestnikom. Każdy mógł również przełamać się opłatkiem przy wigilijnym poczęstunku 
zorganizowanym przez pracowników GOSW, a na deser skosztować pyszne ciasta od Aleksandra 
Kozaka. Zorganizowany został również kiermasz stroików świątecznych wykonanych przez 
pracowników GOK oraz Opiekunów Świetlic Wiejskich z terenu Gminy Łopuszno, który cieszył się 
ogromnym powodzeniem, a piękne stroiki zagoszczą na wigilijnych stołach mieszkańców. 

                III Konkurs Kolęd i Pastorałek „Łopuszno Kolędami Rozśpiewane” zakończył się  
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w przyjemnej, rozśpiewanej atmosferze, tradycja została podtrzymana, a pokolenia kolędami 
połączone. 

Anna Adamiec 

 

SYLWESTER POD GWIAZDAMI 

Utworzono: wtorek, 15, grudzień 2015 17:09 | | | Odsłony: 715 

WÓJT  GMINY  ŁOPUSZNO I 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ŁOPUSZNO 

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW 

NA 

SYLWESTRA POD GWIAZDAMI 

31.12.2015,   GODZ.23.00-1.00  

Rynek w Łopusznie 

Bawić się będziemy  przy  muzyce  mechanicznej. 

Podczas spotkanie nie zabraknie słodkich niespodzianek. 

Ok.godz.23.45-mini recital w wykonaniu Ani Adamiec.   

O północy życzenia Noworoczne złożą: 

Wójt Gminy – Irena Marcisz i Przewodnicząca Rady Gminy - Zdzisława Zimna. 
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KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZA 

BOŻONARODZENIOWA POSESJA" 

Utworzono: poniedziałek, 14, grudzień 2015 07:15 | | | Odsłony: 1838 

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO I GMINNY 

OŚRODEK KULTURY W ŁOPUSZNIE OGŁASZAJĄ KONKURS 

„NAJPIĘKNIEJSZA BOŻONARODZENIOWA POSESJA" 

 

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, lub 41 39 14 136.  

3. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą w terminie od 17 grudnia 2015 r. do 30 

grudnia 2015 r. 

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

2016 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." 
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SPOTKANIE WIGILIJNE 

Utworzono: środa, 09, grudzień 2015 08:28 | | | Odsłony: 762 

ZAPROSZENIE 

WÓJT GMINY 

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY ŁOPUSZNO 

ZAPRASZAJĄ MIESZKAŃCÓW   

NA SPOTKANIE WIGILIJNE 

w dniu 20 grudnia o godz.13.30 

w sali Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie 

 

W PROGRAMIE: 

- KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK,  

- KIERMASZ ŚWIĄTECZNY, 

- KOLACJA WIGILIJNA 
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Spotkanie Mikołajkowe 2015 

Utworzono: środa, 09, grudzień 2015 08:09 | | | Odsłony: 1842 

Święty Mikołaj odwiedził Gminę Łopuszno. 5 

grudnia 2015r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego odbyło się 

Spotkanie Mikołajkowe dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy i nie tylko. Spotkanie 

otworzyły Wójt Gminy Łopuszno - Irena Marcisz i kierownik Gminnego Ośrodka Kultury- 

Barbara Pawelczyk. Po powitaniu około 140 dzieci mogło spotkać się ze Świętym Mikołajem, 

który dla każdego dziecka miał paczkę oraz duży, kolorowy balonik. Dzieci przywitały 

Mikołaja pięknie wykonanymi piosenkami oraz melodiami wygranymi na instrumentach 

muzycznych. Zanim jednak przeszedł do nagradzania grzecznych dzieci paczkami, zaprosił 

do siebie Panią Irenę Marcisz, która też otrzymała od Mikołaja prezent, a w zamian za to 

pięknie wyrecytowała wiersz. Po otrzymaniu prezentów dzieci mogły udać się na słodki 

http://gok-lopuszno.eu/104-spotkanie-mikołajkowe-2015.html
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poczęstunek przygotowany przez pracowników GOSW, po którym czekała na nie zabawa z 

udziałem Wójta Gminy Łopuszno i Świętego Mikołaja. Każde dziecko mogło również zrobić 

sobie zdjęcie  

z Mikołajem na pamiątkę. Dzieci oprócz pląsów mogły skorzystać z malowania twarzy i z 

pięknymi wzorami na twarzy bawić się na całego, a o bezpieczeństwo  

i dobrą zabawę zadbali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. 

Rodzice  natomiast mieli możliwość zakupu pięknych ozdób i stroików świątecznych 

przygotowanych przez Świetlicę Wiejską w Snochowicach. 

Organizatorzy dziękują wszystkim przybyłym na Spotkanie Mikołajkowe za wspólną zabawę, 

a spotkanie to zorganizowane zostało przez Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek 

Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie. 

Anna Adamiec 

 

Sztuka Makijażu Wieczorowego 

Utworzono: piątek, 20, listopad 2015 18:40 | | | Odsłony: 1916 

Świetlica Wiejska w Gnieździskach 

zaprasza 

25.11.2015 (środa) 

o godzinie 19:00 

na pokaz 

Sztuka Makijażu Wieczorowego  

Podczas pokazu będzie można również dowiedzieć się 

jak odpowiednio pielęgnować skórę twarzy. 

Prowadząca kosmetolog Karolina Bełtowska. 

Zapraszamy! 
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ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE 

Utworzono: czwartek, 19, listopad 2015 17:17 | | | Odsłony: 2141 

III KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

„ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE” 19.12.2015 r. 

  

REGULAMIN 

  

ORGANIZATOR: 

Wójt Gminy Łopuszno, 

Gminny Ośrodek Kultury  w Łopusznie, 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie.            

CELE KONKURSU: 

Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek oraz wymiana 

doświadczeń  artystycznych w atmosferze  Świąt Bożego Narodzenia. 

- Prezentacja kolęd i pastorałek.- Integracja pokoleń. 

MIEJSCE I CZAS:  Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie.  19 grudnia 

2015 r. (sobota),  godz. 11:00 

  

KATEGORIE WYKONAWCÓW: 

I – soliści  

KATEGORIE: 

- klasy 0 –III, 

- klasy IV –VI, 

- gimnazja. 

Poszczególne szkoły gminy Łopuszno zobowiązane są do wyłonienia (w ramach eliminacji 

szkolnych) reprezentantów biorących udział w konkursie. Liczba uczestników jest określona 

dla każdej ze szkół.  

Liczba reprezentantów szkół: 
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Klasy ZS 
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0 - III 2 1 1 1 1 1 7 

IV-VI 2 1 1 - - - 4 

gimnazju

m 

2 1 - - - - 3 

Ogółem             14 

  

II – zespoły i chóry. 

  

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

Każdy z uczestników śpiewa jedną dowolnie wybraną kolędę lub pastorałkę. Utwór można 

wykonywać a cappella lub z akompaniamentem. 

Akompaniament zapewnia wykonawca. 

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 5  minut. 

PROGRAM KONKURSU: 

11:00 – 11:15 – Otwarcie konkursu przez Wójta Gminy p. Irenę Marcisz.  

11:15 – 14:30 – Prezentacje konkursowe.         . 

14:30 – 14:45 – Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. 

14:45 – 15:30 – Kolacja wigilijna. 

  

ORGANIZATOR  ZAPEWNIA:  sprzęt nagłaśniający, odtwarzacz CD i USB. 

Nagrody: (trzy nagrody główne w kategorii soliści, nagrody główne w kategorii zespoły  i 

chóry oraz wyróżnienia). 

JURY OCENIAĆ BĘDZIE: 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- oryginalność prezentacji,  

- umiejętność wykorzystania naturalnych predyspozycji wykonawcy.    

  

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU 

Udział w konkursie należy zgłaszać do dnia 15 grudnia 2015r. do GOK (siedziba – Ośrodek 



Sportowo-Wypoczynkowy), tel. 600-036-875. 

Należy sporządzić listy imienne uczestników. 

 

Jesienne zajęcia z świetlicach GOK 

Utworzono: środa, 11, listopad 2015 09:39 | | | Odsłony: 2630 

 

Jesienne zajęcia w Świetlicach GOSW 

ZAPRASZAMY!!! 

 

Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach. 

Świetlica Wiejska w Rudnikach jest czynna od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału w proponowanych jesiennych zajęciach: 

–        Warsztaty z florystyki nagrobnej- 29 10.2015 (czwartek), godzina 16.00. 

–       Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji jesiennych – 

11.11.2015-13.11.2015, godzina 16:00. 

–       Warsztaty manualne dla dzieci – tworzenie biżuterii z filcu dekoracyjnego – 19.11.2015 

(czwartek), godzina 16:00. 

–        „Ozdoby choinkowe” - zajęcia manualne z udziałem pracowników GOK – 17.12.2015, 

godzina 16:00. 

–       Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych 

– 22.12.2015 (wtorek), godzina 16:00. 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Rudnikach 

Jolanta Serafin 
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Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu. 

Świetlica Wiejska w Piotrowcu jest czynna od wtorku do soboty 

w godzinach od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału w proponowanych jesiennych zajęciach: 

–         Bezpłatne zajęcia taneczne dla dzieci w każdą środę o godzinie 16:30. 

–         Florystyka Nagrobna - 28.10.2015 (środa), godzina 16:30. 

–         Warsztaty plastyczne dla dzieci – tworzenie kartek świątecznych – 17.11.2015 (wtorek). 

–         Warsztaty manualne dla dorosłych – tworzenie kompozycji jesiennych. 18.11.2015 

(środa), godzina 16:30. 

–     Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – bombki bożonarodzeniowe (karczochy) – 

8.12.2015 (wtorek) i 9.12.2015 (środa), godzina 16:30. 

–         Warsztaty manualne dla dzieci – ozdoby choinkowe i dekoracja świąteczna – 

15.12.2015 (wtorek), godzina 16:30 

–      Warsztaty manualne dla dorosłych - tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych (stroiki) 

– 16.12.2015 (środa), godzina 16:30. 

–        Spotkanie opłatkowe dla dorosłych – 19.12.2015 (środa), godzina 16:30. 

–        Zabawa Choinkowa dla dzieci – 29.12.2015 (wtorek), godzina 16:30. 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Piotrowcu 

Anna Gad 

 

  

Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. 

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 7-12 w każdy wtorek o godzinie 15:00. 

–      Sportowe Piątki - co tydzień inny zestaw ćwiczeń na ujędrnienie i wysmuklenie ciała, m. in. w 
oparciu o treningi Ewy Chodakowskiej. Start o godzinie 17:00. 

–        Warsztaty Florystyki Nagrobnej - 28.10.2015 r. (środa), godzina 15:00. 



–       Warsztaty tworzenia biżuterii z filcu dekoracyjnego - 18.11.2015 (środa), godzina 15:00 i 
25.11.2015 (środa), godzina 15:00. 

–         Zabawa Andrzejkowa dla dzieci - 27.11.2015 (piątek) godzina 16:00 – 19:00. 

–         Warsztaty Decoupage 2.12.2015 (środa), godzina 15:00 i 9.12.2015 (środa), godzina 15:00. 

–         „Ozdoby Choinkowe” - warsztaty manualne z udziałem pracowników GOK - 8.12.2015 (wtorek), 
godzina 16:00 i 15.12.2015 (środa), godzina 16:00. 

–        Warsztaty manualne – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych - 16.12.2015 (środa) godzina 
15:00. 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach 

Jolanta Pięta 

 

  

Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach. 

Świetlica Wiejska w Gnieździskach jest czynna w poniedziałki od 15:00 do 19:00, wtorki od 16:00 do 
20:00, środy, czwartki, piątki od 15:00 do 19:00 i zaprasza do udziału w proponowanych jesiennych 
zajęciach: 

–        Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat 

w każdą środę o godzinie 16:00. 

–        Warsztaty manualne dla dzieci - kompozycje jesienne – 29.10.2015 (czwartek), godzina 15:00. 

–      Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie biżuterii z filcu dekoracyjnego – 6.11.2015 
(piątek), godzina 16:00 i 13.11.2015 (piątek), godzina 16:00. 

–       Zajęcia taneczne dla dzieci – 5.11.2015 (czwartek), godzina 16:00 i 26.11.2015 (czwartek), 
godzina 16:00 oraz 10.12.2015 (czwartek), godzina 16:00. 

–      Warsztaty Decoupage dla dzieci i dorosłych – 12.11.2015 (czwartek), godzina 16:00 i 3.12.2015 
(czwartek), godzina 16:00. 

–         Pokaz makijażu wieczorowego dla kobiet – 18.11.2015 (środa), godzina 17:00. 

–         Warsztaty plastyczne dla dzieci – Kolorowa Jesień – 24.11.2015 (wtorek), godzina 16:00. 

–         Zabawa Andrzejkowa dla dzieci – 30.11.2015 (poniedziałek), godzina 16:00. 

–        Zajęcia manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji oraz kartek 
bożonarodzeniowych – 11.12.2015 (piątek), godzina 16:00. 



–         Zajęcia manualne dla dzieci i dorosłych – ozdoby choinkowe – 18.12.2015 (piątek), godzina 
16:00. 

–         Spotkanie Opłatkowe dla dzieci – 22.12.2015 (wtorek), godzina 16:00. 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Gnieździskach 

Anna Adamiec 

 

  

Jesienne zajęcia w Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie. 

Świetlica Wiejska w Lasocinie jest czynna w poniedziałki od 15:30 do 19:30 oraz od środy do 

soboty od 15:30 do 19:30 i zaprasza do udziału w proponowanych jesiennych zajęciach: 

–         Florystyka Nagrobna – 29.10.2015 (czwartek), godzina 16:00. 

–         Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji jesiennych – 

9.11.2015 (poniedziałek), godzina 16:00. 

–         Warsztaty plastyczne dla dzieci – Zaczarowana Jesień – 18.11.2015 (środa), godzina 

16:00. 

–         „Ozdoby Choinkowe” - zajęcia manualne z udziałem pracowników GOK – 16.12.2015 

(środa), godzina 16:00. 

–    Warsztaty manualne dla dzieci i dorosłych – tworzenie kompozycji bożonarodzeniowych 

– 21.12.2015 (poniedziałek), godzina 16:00. 

Opiekun Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie 

Henryk Łapot 

 

 

 

 

 

 



Regulamin Konkursu „Najpiękniejsza Kartka 

Bożonarodzeniowa” 

Utworzono: środa, 11, listopad 2015 09:27 | | | Odsłony: 2049 

Regulamin Konkursu 

„Najpiękniejsza Kartka Bożonarodzeniowa” 

1. Organizatorami konkursu są Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Świetlice Wiejskie z ternu 
Gminy Łopuszno.  

2. Celem konkursu jest: 

−        kultywowanie tradycji, 

−        wrażliwości artystycznej dzieci, 

−        popularyzowanie prac dzieci, 

−        wymiana do świadczeń artystycznych.  

3. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7–12 lat. 

4. Zadaniem uczestników jest indywidualne wykonanie kartki bożonarodzeniowej wraz z życzeniami 
w Świetlicy Wiejskiej pod okiem Opiekuna Świetlicy i z jego pomocą: 

−        karta bożonarodzeniowa w formacie A6, w formie płaskiej, 

−        dowolna technika wykonania pracy zgodnie z tradycją: wyklejanie, malowanie, wyszywanie, 
kolaż zdjęć własnych i obrazów, itp., 

−        życzenia powinny zawierać nie więcej niż 800 znaków,  

−        kartka nie powinna zawierać żadnych gotowych elementów cudzego autorstwa, takich jak np. 
kliparty lub zeskanowane ilustracje 

−        kartka musi być wykonana samodzielnie. 

5. Każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę w terminie od 16.11.2015  

do 11.12.2015. 

http://gok-lopuszno.eu/99-regulamin-konkursu-
http://gok-lopuszno.eu/99-regulamin-konkursu-
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6. Każda praca powinna być złożona w kopercie formatu C6 (114mm × 162mm). Kopertę należy 
podpisać: imię, nazwisko, adres i numer telefonu. 

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 czterech wyróżnień. 

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

10. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu. 

11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 18 grudnia 2015 roku w Świetlicach Wiejskich z terenu 
Gminy Łopuszno, na stronie internetowej gok-lopuszno.eu oraz  

na profilu Gminnego Ośrodka Kultury na facebook.com. 

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 u Opiekunów Świetlic Wiejskich z terenu Gminy Łopuszno. 
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. 
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MIKOŁAJKI 2015 

Utworzono: poniedziałek, 09, listopad 2015 16:18 | | | Odsłony: 1911 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

zapraszają na SPOTKANIE  MIKOŁAJKOWE  

  

W programie: 

-pląsy, zabawy, 

-konkursy z nagrodami, 

-spotkanie ze Świętym Mikołajem, 

-słodki poczęstunek. 

  

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, 

5 grudnia w godz.11.00 - 13.00  

zapisy w GOK, GOSW i świetlicach wiejskich  

w terminie do 1 grudnia br., odpłatność 7 zł., 

tel. 41/39 14 010 lub 600 036 875 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

 

Jesienne zajęcia w GOK i GOSW 

Utworzono: czwartek, 05, listopad 2015 08:04 | | | Odsłony: 2108 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

http://gok-lopuszno.eu/98-mikołajki-2015.html
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zapraszają 

do udziału w proponowanych jesiennych zajęciach: 

  

Poniedziałki: - godz. 14.00-18.00 zajęcia muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk, 

- godz. 15.00-16.30 -próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, 

- godz.18.00-19.00- fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik 

  

Wtorki: - godz. 15.00 -16.00 - zajęcia wokalne, prowadząca: Agnieszka Jeleń, 

- godz.13.30 -14.30 -zajęcia taneczne w grupie mażoretek, prowadząca: Małgorzata Soboń. 

  

Środy:  - godz. 19.00-20.00-ZUMBA, prowadząca: Magdalena Błachut. 

  

Czwartki: - godz. - godz. 14.00-18.00 zajęcia muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk, 

- godz. 14.00-14.45 jęz. angielski nieodpłatnie, grupa 7-12 lat. Prowadząca Anna Adamiec, 

- godz.18.00-19.00- fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik, 

- godz.15.00-18.00 Babskie Czwartki, prowadząca Agnieszka Jeleń. 

  

Piątki: - godz.15.00-17.00 -zajęcia plastyczne, prowadzące: Justyna Marszalik i Agnieszka 

Jeleń, 

- godz.17.00-18.00 -gry i zabawy świetlicowe dla dzieci. 

  

Soboty:    - godz. 10.00-12.00 -próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, prowadzące: Agnieszka 

Jeleń i Małgorzata Soboń. 

 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ 

NICZYM ZNANE WSZYSTKIM MAZOWSZE 

Utworzono: poniedziałek, 26, październik 2015 17:05 | | | Odsłony: 1691 

Dołącz do zespołu i zakochaj się w folklorze! 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej działa zaledwie od kilku miesięcy przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Łopusznie. 

Powstał w br. roku z inicjatywy p. Wójt – Ireny Marcisz. Jak sama nazwa wskazuje jest 

zespołem o charakterze wokalno – tanecznym, którego priorytetowym celem jest 

propagowanie i kształtowanie folkloru naszej polskiej ziemi. Poza istotną kwestią jaką są na 

pewno piękne barwne stroje, które zespół posiada jest jego stale powiększający się i 

urozmaicony repertuar. Ów zespół tworzą nie tylko dzieci ale również młodzież oraz osoby 

dorosłe, a zatem jest to zespół wielopokoleniowy. Na co dzień każdy z uczestników 

podejmuje bardzo zróżnicowane aktywności zawodowe, społeczne, jednakże cechą wspólną 

łączącą wszystkich jest zamiłowanie oraz pasja do muzyki, tańca i śpiewu. Przynależność do 

takiej grupy buduje patriotyczne wzorce, postawy oraz poczucie własnej tożsamości. 

Z dotychczasowych osiągnięć niniejszego zespołu należy w pierwszej kolejności 

wymienić  debiut, który rozpoczął nowy rozdział w ich działaniach. Miało to miejsce podczas 

Święta Ludowego 14 czerwca tego roku. Pozytywna reakcja publiczności stała się motywacją 

do jeszcze solidniejszej i prężnej pracy zespołu. 

Dla bliższego poznania się członków zespołu i ich integracji, w czasie wakacji w lipcu  na 

terenie Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego odbył się biwak. Podczas tego dwudniowego 

spotkania przeprowadzone zostały warsztaty wokalno - taneczne. Oczywiście nie mogło 

zabraknąć ogniska i zabaw przy nim a także pysznych kiełbasek. Dużym uznaniem cieszyło 

się wieczorne karaoke podczas którego dzieci prezentowały nie tylko swoje zdolności 

wokalne ale również aktorskie. Atrakcją biwaku był również nocleg w domkach 

campingowych pod czujnym okiem pracowników GOK. 

W podziękowaniu za sumienność i rzetelność, a także za dobrą frekwencję dla uczestników 

zespołu zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego. Pomimo męczących 

upałów,  wyjazd  okazał się radosnym przeżyciem. 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej o którym mowa wystąpił również podczas 

dwudniowej imprezy pn. ,,Impresje Łopuszańskie" Kolejny popis umiejętności odbył się w 

dniu tegorocznego Święta Plonów, a mianowicie podczas Dożynek Gminnych w Łopusznie. 

Następnie 25 września po raz czwarty z kolei swoją obecnością uświetnił uroczystość z okazji 

110 ROCZNICY POWSTANIA ZWIĄZKÓW NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO w 

Domu Rzemieślnika w Kielcach. Będziemy dokładać wszelkich starań aby Zespół Pieśni i 

Tańca Ziemi Łopuszańskiej  stawał się coraz lepszy. 

Zapraszamy zdolne dzieci o przyłączenie się do zespołu i pokochania tego co nasze... 
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Agnieszka Jeleń 

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej z p. Wójt - Ireną Marcisz w Domu 

Rzemieślnika  w Kielcach. 

  

 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej z p. Markiem Gosem Posłem na Sejm RP w 

Domu Rzemieślnika w Kielcach. 
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ZABAWA ANDRZEJKOWA Z DJ-em 

Utworzono: środa, 21, październik 2015 13:56 | | | Odsłony: 813 

GMINNY OŚRODEK SPORTOWO-

WYPOCZYNKOWY  

I 

GMINNY OŚRODEK KULTURY w Łopusznie  

zapraszają na 

ZABAWĘ ANDRZEJKOWĄ Z DJ-em 

28.11.2015 

MENU: 

TRZY CIEPŁE DANIA 

- flaki 

- barszcz czerwony z krokietem 

- pierogi                                               

PRZEKĄSKI 

- deska wędlin 

- galareta drobiowa 

- sałatka jarzynowa     

- sałatka brokułowa     

- wrap z łososiem 

- minikanapeczki 

- jajka faszerowane 

- mocarella z pomidorem 

- pieczywo 

KĄCIK SŁODKOŚCI 

KAWA, HERBATA 

ZIMNE NAPOJE   

WODA Z CYTRYNĄ I MIĘTĄ 

Informacje i rezerwacja: 

Tel. 734419978, 413914010 

www.gosw-lopuszno.pl 

Email: gosw-lopuszno@wp.pl 

 

 

 

http://gok-lopuszno.eu/94-zabawa-andrzejkowa-z-dj-em.html
mailto:gosw-lopuszno@wp.pl
http://gok-lopuszno.eu/94-zabawa-andrzejkowa-z-dj-em.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=c9f2623b34321cd6bc996b78b516a202c7df8c08


Kurs biżuterii sutasz 

Utworzono: czwartek, 15, październik 2015 16:48 | | | Odsłony: 1939 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

zapraszająna 

kurs biżuterii sutasz. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5.11.2015 (czwartek) o godzinie 16.00 w sali 

weselnej Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. 

  

Kurs prowadzony będzie w dniach 12 i 19 listopada 2015 r. 

Zapisy pod numerem telefonu 600 036 875. 

 

Warsztaty ”Florystyka nagrobna” 

Utworzono: czwartek, 15, październik 2015 16:30 | | | Odsłony: 1876 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

zapraszają na 

warsztaty ”Florystyka nagrobna”. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się dnia 21.10.2015 (środa) o godzinie 16.00 w sali 

weselnej Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. 
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Warsztaty odbędą się w dniach: 27 i 29 października 2015. 

  

Zapisy pod numerem telefonu 600 036 875. 

 

Jesienne zajęcia w GOK i GOSW w Łopusznie 

Utworzono: czwartek, 15, październik 2015 16:12 | | | Odsłony: 1843 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

zapraszają 

do udziału w proponowanych jesiennych zajęciach: 

Poniedziałki:    - godz. 14.00-18.00 zajęcia  muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk,  

        - godz. 15.00-16.30 -próba ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, 

        - godz.18.00-19.00-   fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik. 

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

            - godz.13.30 -14.30 –zajęcia taneczne w grupie mażoretek, prowadząca: Małgorzata 

Soboń. 

Środy :    - godz. 19.00-20.00-ZUMBA, prowadząca: Magdalena Błachut. 

Czwartki:    - godz. - godz. 14.00-18.00 zajęcia  muzyczne, prowadzący Piotr Pawelczyk, 

        - godz. 14.00-14.45 jęz. angielski nieodpłatnie, grupa 7 – 12 lat. Prowadząca Anna 

Adamiec, 

        - godz.18.00-19.00-   fitness-aerobik, prowadząca Justyna Marszalik, 

        - godz.15.00-18.00 Babskie Czwartki, prowadząca Agnieszka Jeleń. 

Piątki:    - godz.15.00-17.00 –zajęcia plastyczne, prowadzące: Justyna 

Marszalik  i   Agnieszka Jeleń, 

        - godz.17.00-18.00 – gry i zabawy świetlicowe dla dzieci.     

Soboty:    - godz.  12.00-13.30 –próba  ZPiT Ziemi Łopuszańskiej, prowadzące: Agnieszka 

Jeleń i Małgorzata Soboń. 
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DOŻYNKI GMINNE 2015 

Utworzono: czwartek, 03, wrzesień 2015 12:55 | | | Odsłony: 2516 

W niedzielę, 13 września 2015r. w Łopusznie 

odbyły się Dożynki Gminne. Gospodarzem Święta Plonów była Pani Wójt - Irena Marcisz, 

natomiast Starostami dożynek byli p. Ewa Wawrzoła z Olszówki, oraz p. Janusz Paszowski z 

Czartoszów. 

Po uroczystościach kościelnych barwny korowód dożynkowy przeszedł na teren Ośrodka 

Sportowo - Wypoczynkowego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  

Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością m.inn.: Grzegorz Schetyna -Minister 

Spraw Zagranicznych, Marek Gos - Poseł na Sejm, Beata Oczkowicz -Podsekretarz Stanu w 

MON, Senator RP- Krzysztof Słoń. 

Hymnem Polskim rozpoczęły się uroczystości. Zgodnie z tradycją najpierw miał miejsce 

obrzęd chleba i ośpiewanie wieńców dożynkowych. 

Chleb upieczony z tegorocznych zbiorów wręczyli Gospodarzowi Starostowie dożynek. Jak 

nakazuje tradycja w następnej kolejności odbyło się ośpiewanie wieńców. 

Wśród ośpiewujących wieńce dożynkowe były: Chór ,,Gloria", Zespół śpiewaczy 

„Snochowianki" ze Snochowic, Zespół śpiewaczy KGW z Lasocina, a także Zespół Pieśni i 

Tańca Gnieździska. Na koniec części obrzędowej Gospodarz dożynek podziękował rolnikom 

za ich pracę i trud. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie szkół z terenu gminy , 

Chór Gloria, Centrum Wspierania Rodziny „ z Uśmiechem" w Józefinie, zespoły ludowe: 

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, Zespół Pieśni i Tańca ,,Gnieździska, Zespół 

,,Wiernianki", Zespół ,,Snochowianki", Zespół Pieśni i Tańca „Łopuszno" Swoje 

umiejętności zaprezentowała również Edyta Piwowarczyk , Zespół Muzyczny z Pałacu 

,,TACY A NIE INNI", konferansjerka uroczystości dożynkowych- Anna Adamiec . 

Podczas święta plonów rozstrzygnięto konkurs na ,, Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy", w 

którym pierwsze miejsce otrzymał wieniec z Gnieździsk wyłoniony spośród 20 wieńców. W 

konkursie na ,, Najczystsze sołectwo" pierwsze miejsce otrzymało również sołectwo 

Gnieździska. W kolejnym konkursie kulinarnym na ,,Najsmaczniejsze tradycyjne potrawy" 

wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za najlepszą potrawę spośród trzech przygotowanych 

na konkurs. 

Podczas Dożynek odbyły się również Zawody Sportowo-Pożarnicze ,wręczono nagrody w VI 

Turnieju o Puchar Wójta Gminy Łopuszno. Nagrodzeni zostali również uczestnicy 

konkursów: 1. ,,Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku'' organizowanym na 

terenie gminy Łopuszno w 2015 r. oraz 2. ,,Najładniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne ‘' w 

2015 r. w gminie Łopuszno. 

W trakcie uroczystości okazale prezentowały się stoły z wiejskim jadłem gdzie każdy mógł 

znaleźć coś dla siebie. 

Przygotowano wspaniałe stoiska kulinarne z pysznymi potrawami, które można było 

degustować - jeść, pić i bawić się "na całego". W konkursie wzięło udział 12 stoisk 
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gastronomicznych, przygotowanych przez sołectwa: Rudniki, Wielebnów, Piotrowiec, 

Snochowice, Fanisławiczki, Eustachów, Grabownica i Sarbie Drugie. Ponadto swe stoiska 

prezentowali Zespół Pieśni i Tańca Łopuszno, Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach, 

Przedstawicielki KGW w Lasocinie oraz Centrum Wspierania Rodziny z „Uśmiechem" w 

Józefinie. 

Wszystkim sołectwom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniom, serdecznie 

dziękujemy za ogromne zaangażowanie. 

Jesień to czas zbiorów ziemniaków, dlatego tegoroczne święto plonów połączono również ze 

wspólnym pieczeniem ziemniaka przy ognisku. Dzięki temu mieszKańcy mieli doskonałą 

okazje do wspólnej zabawy, w której chętnie wzięli udział i zajadali się ziemniakami prosto z 

ogniska. 

A. Jeleń i J. Marszalik 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie i przebieg 

uroczystości dożynkowych: sponsorom i pojedynczym ludziom za ofiarowanie nagród, oraz 

rolnikom za wystawę płodów rolnych, strażakom za zabezpieczenie dożynek, młodzieży wraz 

z nauczycielami za przygotowanie programu artystycznego, oraz nagłośnieniowcu. 

Dożynki to czas szczególny kiedy swe myśli kierujemy w stronę rolników. Pamiętajmy 

jednak przez cały rok o ich ciężkim trudzie podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka 

chleba, to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: 

Szczęść Boże! 

http://lopuszno.pl/index.php?option=27&gal_id=68  
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Fotorelacja z wycieczki do Dinozatorlandu 

Utworzono: poniedziałek, 31, sierpień 2015 17:06 | | | Odsłony: 739 

Fotorelacja z wycieczki do Dinozatorlandu 
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Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec 

dożynkowy 

Utworzono: niedziela, 23, sierpień 2015 19:30 | | | Odsłony: 2503 

Celem konkursu  jest    

 1.Wybór najpiękniejszego wieńca wykonanego zgodnie z miejscową tradycją 

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

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

obchodów święta plonów.  

UCZESTNICTWO: 

1. Każda wieś z terenu Łopuszno może zgłosić do konkursu 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. Warunkiem uzyskania punktowanego (nominowanego do nagrody) miejsca w konkursie 

jest zgłoszenie udziału do dnia 8 września 2015r. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie 

lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Łopusznie ( tel. 41/39 14 255) lub w  Gminnym 

Ośrodku Kultury (tel. 600 036 875) 

KOMISJA KONKURSOWA: 

1.Oceny wieńców dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łopuszno 
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2 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

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

 

KRYTERIA OCENY: 

1.Oceniane będą wyłącznie prace nawiązujące formą do tradycyjnych wieńców dożynkowych 

(max.10 pkt): 

- w kształcie kopuły najczęściej o kolistej podstawie i krzyżujących się u szczytu ramionach 

- szkielet konstrukcyjny wieńca (wiklina lub drewniane listewki) 

2. Użycie jako podstawowych materiałów związanych ze świętem plonów, tj.: kłosów, ziaren, 

owoców, warzyw, kwiatów naturalnych lub bibułek, ziół. (max. 10 pkt) 

3. Walory estetyczne, wykonanie (kompozycja, bryła, dobór barw, technika itp.) max. 10 pkt 

4. Użycie materiałów plastikowych, styropianowych, metalowych, sztucznych kwiatów (5 

punktów ujemnych) 

5. Wykorzystanie roślin będących pod ochroną (5 punktów ujemnych) 

6. Za wielkość dodatkowe 10 pkt. 

NAGRODY 

1. Organizatorzy zapewniają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy. 

2. Komisja konkursowa przyzna I główne miejsce oraz wyróżnienia w konkursie. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z 

organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych. 

 

XXXV Ogólnopolski Plener Plastyczny 

Utworzono: sobota, 22, sierpień 2015 16:43 | | | Odsłony: 2444 

Trwa XXXV Ogólnopolski Plener Plastyczny 

- Łopuszno 2015. Wystawa malarstwa sztalugowego w rynku, 23 sierpnia, niedziela, w 

godz.9.00-13.30. 
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Serdecznie zapraszamy. 

 Wernisaż prac poplenerowych 26.08.2015 w sali Gminnego Ośrodka Sportowo-

Wypoczynkowego w Łopusznie, godz. 17.30. 

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 

Konkurs na najsmaczniejszą potrawę tradycyjną 

Utworzono: piątek, 21, sierpień 2015 14:29 | | | Odsłony: 1807 

GMINNY OŚRODEK KULTURY W 

ŁOPUSZNIE zaprasza do wzięcia udziału w konkursie kulinarnym na najsmaczniejsze 

tradycyjne potrawy.  

 

Wycieczka do Kazimierza Dolnego 

Utworzono: poniedziałek, 03, sierpień 2015 14:54 | | | Odsłony: 832 

Lista uczestników wycieczki do Kazimierza 

Dolnego dn. 12.08.2015 

1. Aleksandra Dudek 

2. Wiktoria Mazur 

3. Emilia Mazur 

4. Marysia Mazur  

5. Natalia Paszowska 

6. Lucyna Paszowska 

7. Maja Kowalska 

8. Klaudia Palacz 

9. Patrycja Kałuża 
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10.Maria Picheta 

11.Kuba Picheta 

12.Oliwier Stefański 

13.Edyta Stefańska 

14.Konrad Sztandera 

15.Kamil Sztandera 

16.Oliwia Robak 

17.Laura Mogielska 

18.Natalia Kramarczuk 

19.Klaudia Ciszek 

20.Julia Ciszek 

21.Aleksandra Bienias 

22.Szymon Wawrzoła 

23.Magdalena Biały 

24.Natalia Rogula 

25.Bożena Picheta 

26.Jolanta Pięta 

27.Kamila Perz                                                                                 

28.Magdalena Picheta 

29.Natalia Pniewska,                                                                                   

30.Magdalena Serafin 

31. Julia Świercz 

Wyjazd o godz.6.00 –Remiza Strażacka w Łopusznie.  

Kontakt w sprawie wyjazdu: Barbara Pawelczyk, tel.: 600 036 875 

 

WYBORY MISS ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ 

Utworzono: środa, 29, lipiec 2015 08:39 | | | Odsłony: 2546 

Podczas „ Impresji Łopuszańskich” w dniu 26 

lipca br. po raz pierwszy w Łopusznie odbyły się wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej. Na 

scenie zaprezentowało się 7 kandydatek. Piękne dziewczyny prezentowały się w strojach 

sportowych oraz w strojach wieczorowych. 

W komisji oceniającej kandydatki zasiedli: 

1.Wójt Gminy Łopuszno-Irena Marcisz, 

2.Poseł na Sejm RP-Marek Gos, 

3.Wójt Gminy Piekoszów-Piątek, 

4.Pracownik Urzędu Marszałkowskiego- Rafał Kosiński 

5.Wicewójt Gminy Łopuszno- Wiesław Gałka  
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 Tytuły Miss otrzymały: 

1.Miss Publiczności: kandydatka Nr 4 –Klaudia Stańczyk, 

2.Miss Fotoreporterów: kandydatka Nr6 –Katarzyna Jarząbek, 

3.Miss Gracji: kandydatka Nr 5 – Karolina Zimna, 

4. Miss Elegancji: kandydatka Nr 3 – Weronika Kowalczyk, 

5.Wicemiss Ziemi łopuszańskiej kandydatka Nr 2 - Aleksandra Wychowaniec, 

6.Królowa Impresji Łopuszańskich: kandydatka Nr1 -Karolina Kowalczyk,             

7.Miss Ziemi Łopuszańskiej: kandydatka Nr 7-Magdalena Barańska 

.                                                 

Sponsorem nagrody głównej, ufundowanej dla Miss Ziemi Łopuszańskiej był Poseł na Sejm 

RP-Marek Gos. Ufundował on piękny rower. 

Pozostali sponsorzy w konkursie Miss to: Wójt Gminy Łopuszno-Irena Marcisz, Anna i 

Michał Perzowie  oraz Krzysztof Błachucki. 

Składamy wyrazy wdzięczności wszystkim sponsorom. 

 

 

Turniej Sołectw z Gminy Łopuszno o puchar Wójta 

Gminy 

Utworzono: środa, 29, lipiec 2015 08:07 | | | Odsłony: 2100 

W dniu 26 lipca 2015 roku w trakcie festynu 

pn. „Impresje Łopuszańskie" odbył się turniej sołectw z Gminy Łopuszno, do którego zgłosiło 

się 9 sołectw. Drużyny startowały w 4 osobowych zespołach z zachowaniem równowagi 

damsko-męskiej, a odwagą do wspólnej zabawy ze sportową rywalizacją wykazały się 

sołectwa: Rudniki, Lasocin, Czartoszowy, Olszówka, Antonielów, Grabownica, Ruda 
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Zajączkowska, Snochowice, Gnieździska (kolejność przypadkowa).  

Turniej przeprowadziła komisja sędziowska złożona z pracowników Gminnego Ośrodka 

Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie (Sławomir Stelmaszczyk, Justyna Marszalik, 

Wiesław Krzesimowski), których wsparł Karol Soboń - trener sportowy. 

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

zgromadzona publiczność jak na prawdziwych zawodach sportowych dopingowała swoje 

drużyny.  

Zawody przeprowadzono w konkurencjach, które należało wykonać w jak najkrótszym czasie 

i nazwano je zabawowo: 

Wykopki czas zacząć - obranie i utarcie na tarce kuchennej 1 kg ziemniaków.  

Tańcowała igła z nitką - przyszycie do poszewki 3 guzików. 

Lanie wody - z wiaderka należało przelać wodę do 1,5 litrowej butelki kubkiem o poj. 0,30 l. 

Mądra głowa - guiz tematyczny polegający na odpowiedzi na pytania dotyczące gminy 

Łopuszno wczoraj i dziś. 

Gwóźdź programu - wbicie 3 gwoździ w deskę. 

Przeciąganie liny - przeciągnięcie na swoją stronę drużyny przeciwnej.  

   

Ponadto sołectwa mogły się zaprezentować poprzez stoisko informacyjno-kulinarne, z czego 

skorzystało 4 sołectwa: Czartoszowy, Grabownica, Olszówka, Snochowice. Z tytułu 

prezentacji sołectwa uzyskały dodatkowe punkty do klasyfikacji ogólnej.  

W wyniku podsumowania punktacji poszczególnych konkurencji najwięcej punktów uzyskało 

sołectwo Czartoszowy, które wygrało rywalizacje. Dalsze miejsca na podium zajęły sołectwo 

Olszówka i sołectwo Gnieździska, pozostałe uplasowały się poza podium.  

Sołectwo, które wygrało rywalizacje otrzymało puchar ufundowany przez Wójta Gminy 

Łopuszno.  

   

Sołectwa, które zajęły miejsca na przysłowiowym podium otrzymały nagrody ufundowane 

przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Gminny Ośrodek Sportowo-

Wypoczynkowy w Łopusznie.  

   

Ponadto wszystkie sołectwa uczestniczące we wspólnej zabawie otrzymały upominki 

ufundowane przez Wójta Gminy Łopuszno. 

Organizatorzy oraz Wójt Gminy Łopuszno dziękują wszystkim sołtysom, którzy 

zmobilizowali mieszkańców do wspólnej zabawy połączonej ze sportowa rywalizacją. 

Dziękujemy uczestnikom biorącym udział w zawodach, a że było czasami śmiesznie ... 

przecież to tylko wspólna zabawa i zapraszamy na następną w tym stylu.  

         

Uczestnicy Turnieju Sołectw 

1. Sołectwo Lasocin 

- Mirosław Śliwka – Sołtys  

- Małgorzata Bałasińska  

- Zdzisława Wertka 

- Rafał Cygan 

2. Sołectwo Snochowice  

- Zbigniew Nowacki – Sołtys  

- Andzelika Sójka  



- Bogumiła Stelmaszczyk  

- Zbigniew Bańbura 

3. Sołectwo Gnieździska  

- Michał Kowalski – Sołtys  

- Jowita Jakubowska  

- Natalia Jakubowska  

- Piotr Piekacz 

4. Sołectwo Rudniki  

 - Kazimierz Sadowski – Sołtys  

- Krzysztof Klimczak  - członek rady  

- Jolanta Serafin  

- Marianna Kita 

5. Sołectwo Grabownica 

- Agnieszka Dłubała 

 - Bernadetta Jarząbek – Woś 

- Krzysztof Dłubała  

- Andrzej Podgórski 

6. Sołectwo Olszówka  

- Sławomir Pięta  - Sołtys  

- Wawrzoła Zbigniew  - członek rady soleckiej  

- Wawrzoła Ewa 

- Kowalczyk Iwona  

- Będkowska Mirosława  -  stoisko 

7. Sołectwo Antonielów 

- Edyta Malaga  

- Katarzyna Tkacz 

- Tomasz Bąk  

- Piotr Malaga 

8. Sołectwo Czartoszowy  

- Paweł Palacz  - Sołtys  

- Marcin Sobczyk  - członek rady 

- Aleksandra Ogonowska  

- Iwona Dudek 

9.  Sołectwo Ruda Zajączkowska  

- Paweł Kolasa  - Sołtys 

- Magdalena Kolasa  

- Bernadetta Krzysztofik 

- Sylwester Krzysztofik 

 

 



Relacja z Impresji Łopuszańskich 

Utworzono: środa, 29, lipiec 2015 07:52 | | | Odsłony: 2097 

W dniach 25 i 26 lipca br. odbyła się w 

Łopusznie dwudniowa impreza plenerowa, pn. Impresje Łopuszańskie. Nazwa imprezy 

wyłoniona została w ramach ogłoszonego wcześniej konkursu. Autorem nazwy imprezy jest 

Pan Szymon Kowalczyk ze Snochowic. Organizatorzy: Wójt Gminy Łopuszno, Gminny 

Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy i Gminna Biblioteka Publiczna 

w Łopusznie 

zaplanowali liczne atrakcje. Inauguracją Impresji łopuszańskich25-egolipca, w sobotę  był 

rajd rowerowy. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych pasjonaci turystyki 

rowerowej wyruszyli w wyznaczoną przez Organizatorów trasę. Na powracających z 

wyprawy rowerowej czekało ognisko z kiełbaskami.  Zaplanowany na ten dzień Festiwal 

Biegów zrealizowano jednak drugiego dnia imprezy, tj.26 lipca. Mimo padającego deszczu na 

płycie głównej boiska zmagali się w meczu piłkarskim ŁKS Łopuszno-Top-Spin Promnik. 

Wynik meczu to 8:1 dla Łopuszna. W sobotę wieczorem młodzież obejrzała w ramach kina 

letniego komedię romantyczną a potem do godz. 1-ej dnia następnego bawiła się na 

dyskotece. 

Na mieszkańców gminy czekało w niedzielne popołudnie, 26-ego lipca, szereg atrakcji na 

terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego. Jedną z nich była inscenizacja 

wydarzeń z okresu II wojny światowej, mająca związek z działaniami na terenie gminy 

Łopuszno i jej okolic. Inscenizacja przygotowana była przez Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznych „Jodła". 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również występy na scenie. Były to: Koncert Orkiestry 

Dętej OSP w Łopusznie, Koncert kabaretu Pigwa Show, pokaz walk Świętokrzyskiego Klubu 

Muay Tai, występ przedszkolaków z grupy „Kasztaniaków”, Występ Wielopokoleniowego 

Zespołu Pieśni i Tańca, wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej.                           

Dość liczną publiczność zgromadził Turniej sołectw o puchar Wójta Gminy Łopuszno. W 

turnieju wzięło udział 9 sołectw w czteroosobowych drużynach. 

Dla najmłodszych Organizatorzy przygotowali loterię fantową, program „Łopuszno w 

cyrkowym kalejdoskopie” z udziałem szczudlarzy z Krakowskiego Teatru Ulicznego, oraz 

liczne atrakcje  wesołego miasteczka, m.inn chodzenie po wodzie w specjalnych kulach. Na 

specjalnym stanowisku edukacyjnym dla dzieci (Nadleśnictwo Kielce), najmłodsi mogli 

wziąć udział w ciekawych grach i zabawach edukacyjnych. Dla najmłodszych przygotowano 

również loterię fantową a także stoisko z malowaniem twarzy. Przygotowano również 

warsztaty malarskie w technice „kawarella”, czyli malowanie kawą. Przeprowadzono również 

akcję „Podziel się kroplą życia”. Było to stoisko Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa. Przez dwa dni imprezy Stowarzyszenie Drużyna Rycerska Ziemi 

Chęcińskiej „Chorągiew Ferro Aquilae” prezentowało walki rycerskie, strzelanie z łuku, tańce 

http://gok-lopuszno.eu/78-relacja-z-impresji-łopuszańskich.html
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oraz gry i zabawy średniowieczne. 

Dużą atrakcją był lot akrobacji paralotniarzy Świętokrzyskiego Stowarzyszenia 

Paralotniowego „Bielik”. Odbył sie także pokaz strażacki przygotowany przez OSP 

Łopuszno. 

Dla wszystkich uczestników niedzielnego popołudnia była serwowana pyszna grochówka 

oraz leczo. 

Finałem dwudniowej imprezy była dyskoteka pod gwiazdami. 

 

Łopuszno w cyrkowym kalejdoskopie 

Utworzono: wtorek, 14, lipiec 2015 13:12 | | | Odsłony: 2187 

 

26 lipca podczas Impresji Łopuszańskich zapraszamy na: 

„Łopuszno w cyrkowym kalejdoskopie” 

 

Interakcje szczudlarskie  

Gigantyczna skakanka (konkurs prowadzony przez szczudlarzy) 

Mydlane Chmury (pokaz gigantycznych baniek mydlanych) 

Warsztaty Bańkarskie (warsztaty baniek XXXL) 

Warsztaty szczudlarskie 

 

Magiczna Obręcz (konkurs prowadzony przez szczudlarzy) 

Rola Bola (animacje zręcznościowe, 2 stanowiska równoważni) Realizatorzy programu to 

artyści Krakowskiego Teatru Ulicznego  „Scena Kalejdoskop”. 

  

www.scenakalejdoskop.krakow.pl 

 

 

 

 

http://gok-lopuszno.eu/77-łopuszno-w-cyrkowym-kalejdoskopie.html
http://gok-lopuszno.eu/77-łopuszno-w-cyrkowym-kalejdoskopie.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=26c710688175ed2290c43f56d5283256ce46cd12


UWAGA! PRÓBA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI 

ŁOPUSZAŃSKIEJ 

Utworzono: poniedziałek, 13, lipiec 2015 12:18 | | | Odsłony: 1935 

W ZWIĄZKU Z ZAPLANOWANYM 

WYSTĘPEM ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ W DNIU (26. 07. 

2015), PROSIMY O OBOWIĄZKOWY  UDZIAŁ  UCZESTNIKÓW ZESPOŁU W 

DODATKOWEJ PRÓBIE W NAJBLIŻSZY WTOREK (14.07.2015 ) O GODZ.11.00. 

ORAZ W SOBOTĘ O GODZ. 12.00. 

 

Rekostrukcja historyczna 

Utworzono: piątek, 10, lipiec 2015 16:21 | | | Odsłony: 811 

Stowarzyszenie GENIUS oraz Starostwo 

Powiatowe zapraszają na: Rekostrukcję historyczną 

,,Nasza historia z okupacji - zajęcie Łopuszna przez Sergiusza" 

26 lipca 2015 godz. 15.20 Teren GOS-W. 

 

ZAPRASZAMY 
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REGULAMIN GMINNEGO TURNIEJU SOŁECTW 

Utworzono: poniedziałek, 06, lipiec 2015 15:39 | | | Odsłony: 3289 

GMINNY TURNIEJ  SOŁECTW  

O PUCHAR WÓJTA 

Łopuszno 2015 r. 

 

26 lipca 2015 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy  

w Łopusznie 
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ORGANIZATOR: 

Wójt Gminy Łopuszno  

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy 

Gminny Ośrodek Kultury     

     

REGULAMIN  GMINNEGO  TURNIEJU  SOŁECTW O PUCHAR WÓJTA - 

ŁOPUSZNO 2015  

1.Cele 

  - Popularyzacja dziedzictwa kulturowego w gminie Łopuszno,  

  - Kultywowanie tradycji i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców;     

  - Integracja społeczności Gminy Łopuszno. 

2.Organizator 

 Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy i Gminny Ośrodek 

Kultury w Łopusznie.  

3.Miejsce i termin 

  - 26.07.2015r.   Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

 - Termin składania zgłoszeń do 22.07.2015r w biurze GOSW i GOK 

4.Uczestnicy 

- W turnieju sołectw mogą wziąć udział drużyny reprezentujące Sołectwa z terenu gminy 

Łopuszno; 

 - W skład drużyny mogą wchodzić: członkowie Rady Sołeckiej, Sołtys, , mieszkańcy 

sołectw; 

 - Za obecność Sołtysa w turnieju drużyna otrzymuje dodatkowe 5 pkt. doliczane do 

wszystkich zdobytych punktów w turnieju przez drużynę; 

- Za stoisko prezentujące sołectwo drużyna otrzymuje do 5 pkt. dodatkowych doliczanych do 

wszystkich zdobytych punktów w turnieju przez drużynę; 

 - Drużyna powinna liczyć  4  osoby w tym dwie  kobiety- obowiązkowo. 

- Członkowie drużyny są mieszkańcami danego sołectwa, które reprezentują. Spełnienie tego 

warunku jest wymagane pod rygorem wykluczenia drużyny z turnieju. 

5.Zasady rozegrania turnieju. 

- Drużyny powinny stawić się pół godziny przed rozpoczęciem turnieju  w celu rozlosowania 

kolejności startu w konkurencjach; 

 - O ilości konkurencji decydują organizatorzy 

- Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie komisja wyłoniona przez 

Organizatora; 

- W razie złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo do zmiany 

konkurencji; 

- Przystępując do turnieju, drużyna nieodwołalnie przyjmuje zasady regulaminu, bez 

możliwości zmian podczas trwania turnieju pod rygorem dyskwalifikacji. 

6.Punktacja 

- Punkty będą przyznawane według zajmowania miejsc.  

Za pierwsze miejsce drużyna otrzyma tyle punktów ile drużyn bierze udział w turnieju  

np. w przypadku 10 drużyn punktacja będzie wyglądała następująco: 

I miejsce- 10 pkt 

II miejsce- 9 pkt 



III miejsce- 8 pkt 

i tak dalej aż do ostatniego miejsca. 

- w konkurencjach artystycznych komisja może zastosować inną punktację; 

- w przypadku remisu zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja zaproponowana 

przez organizatora. 

7.    Konkurencje 

- Wykopki czas zacząć  

Konkurencja polega na tarciu przygotowanego kilograma ziemniaków. Zawodnicy otrzymują 

ziemniaki w łupinach, nóż do obierania tarkę i miskę.  

- Tańcowała igła z nitką  

 Konkurencja polega na przyszyciu kilku guzików do koszuli, kamizelki. Zawodnik otrzyma 

garderobę, guziki  i przybornik. W konkurencji bierze udział jeden zawodnik.  

- Mądra głowa    

 Konkurencja polega na poprawnym udzieleniu odpowiedzi na wylosowane pytanie dotyczące 

historii wiedzy ogólnej o gminie Łopuszno. Za każdą dobrą odpowiedź przyznawane są 2 

punkty. 

- Z dzieła poznaje się człowieka  

 Konkurencja polega  na stworzeniu stoiska prezentującego dane sołectwo. Sposób prezentacji 

dowolny. Konkurencja nie jest obowiązkowa. Sołectwo, które przygotuje swoje stoisko 

otrzyma dodatkowo 5 pkt. do ogólnej klasyfikacji.   

-  Przeciąganie liny. 

W tej konkurencji bierze udział cała drużyna. Wcześniej zostaną wylosowani przeciwnicy.  

 Każda zwycięska drużyna otrzymuje 2 punkty.  

- Bieg z wodą w stumilowych butach  

Konkurencja polega na biegu w gumofilcach a przy tym zawodnicy muszą napełnić butelkę 

1,5 l wodą nosząc ją plastikowym kubkiem z wiadra. Nie wolno kubka przykrywać ręką. 

Wszyscy zawodnicy startują jednocześnie. Wygrywa ta drużyna, która najszybciej napełni 

butelkę.  

- Gwóźdź programu  

Konkurencja polega na wbijaniu przez 1 zawodnika z drużyny gwoździ w deskę. 

8.Nagrody: 

Puchar, pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe, drobne upominki. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ 

Utworzono: sobota, 04, lipiec 2015 19:50 | | | Odsłony: 2749 

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI 

ŁOPUSZAŃSKIEJ MIAŁ JUŻ SWÓJ DEBIUT 14-EGO CZERWCA PODCZAS 

OBCHODÓW ŚWIĘTA LUDOWEGO W ŁOPUSZNIE. KOLEJNE PRÓBY ZESPOŁU 

ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ: 7-EGO O GODZ.13.00 I od 11-EGO LIPCA W KAŻDĄ SOBOTĘ 

W GODZ. 11.30-13.00.. 

NABÓR DO ZESPOŁU WCIĄŻ OTWARTY. ZAPRASZAMY! 

  

 

 

IMPIMPIMPRESJE Łopuszańskie 

Utworzono: piątek, 03, lipiec 2015 19:49 | | | Odsłony: 2734 

Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek 

Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo—Wypoczynkowy oraz Gminna Biblioteka 

Publiczna w Łopusznie  

zapraszają wszystkich  mieszkańców gminy na   

IMPIMPIMPRESJE Łopuszańskie 

25-26 Lipca 2015 
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KONKURS MISS ŁOPUSZNA 2015 

Utworzono: czwartek, 02, lipiec 2015 17:29 | | | Odsłony: 3408 

 

KONKURS MISS ZIEMI ŁOPUSZAŃSKIEJ 2015 
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Regulamin Konkursu  

            I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 

1. Organizatorami Konkursu Miss Ziemi Łopuszańskiej 2015 są: 

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

        w Łopusznie. 

2. Z organizatorami konkursu mogą współpracować osoby fizyczne.  

3. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym 
trybie. 

         Organizatorzy konkursu są obowiązani zapoznać uczestniczki konkursu z 
niniejszym  

        regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w 
formie  

         pisemnej.  

  

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU. 

1. Konkurs Miss Ziemi Łopuszańskiej ma charakter konkursu otwartego dla 
wszystkich  

        zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym w 
niniejszym  

        regulaminie. 

2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:  

MISS Ziemi Łopuszańskiej 2015, I Wicemiss, II Wicemiss oraz 

MISS PUBLICZNOŚCI. 

3.Wyboru kandydatek, kwalifikacji i konkursów dokonuje Jury.  

4. Skład jury ustala organizator konkursu.  

5. Udział w pracach Jury jest honorowy.  



6. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury. 

        III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU.  

1. Kandydatka zgłaszająca się do Konkursu Miss Ziemi Łopuszańskiej 2015 musi 
spełniać 

        następujące warunki:  

   a. Mieszkać na terenie Gminy Łopuszno co najmniej od roku, 

   b. Mieć ukończone 16 lat, 
            c. Być bezdzietną panną, 

   d. Złożyć pisemną deklarację udziału, 2 fotografie (twarzy i całej postaci), 
wraz  

       z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku. Zgłoszenia należy dokonać do 
dnia  

                15 lipca 2015r. osobiście w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w budynku  

      Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie).  

   e. zapewnić swoje stroje do prezentacji takie jak (strój plażowy, strój 
sportowy, strój  
      wieczorowy). 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Konkurs odbędzie się podczas festynu Impresje Łopuszańskie, 26 lipca na terenie  

Gminnego Ośrodka Sportowo–Wypoczynkowego w Łopusznie.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kochanej mamie… 

Utworzono: wtorek, 30, czerwiec 2015 16:41 | | | Odsłony: 3416 

    ,,Nie ma jak u mamy – ciepły piec, cichy kąt. 

    Nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, robi błąd” 

                          Wojciech Młynarski 

Sposoby świętowania Dnia Matki można obchodzić na wiele sposobów. Jednym z nich jest 

uroczystość w formie prezentacji artystycznej, która  to miała miejsce 26 maja 2015r. w 

Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym w Łopusznie. 

 

Obecnością podczas tego święta zaszczyciły nas Wójt Gminy Łopuszno – p. Irena Marcisz, 

Przewodnicząca Rady Gminy p. Zdzisława Zimna, a także liczne grono mam, dla których 

przygotowana została niniejsza niespodzianka. Młodzi aktorzy w kolorowych strojach w 

niecodziennej scenerii łąki dali popis swoich niezwykłych umiejętności. W przygotowanym 

bogatym programie mogliśmy usłyszeć piosenki polskich wokalistów. Były to przede 

wszystkim piosenki z mamami w rolach głównych. Pokazy taneczne kilku grup tanecznych, 

pokazy instrumentalne,  instrumentalno – wokalne, a także gra aktorska. Niezwykłych wrażeń 

dostarczyła nam w pięknym popisie niezwykłych umiejętności tanecznych Zuzanna Łukasik 

wykonując  ,,Taniec motyla”  oraz ,, Flamenco” . Można było zauważyć ogromne wzruszenie 

widowni podczas występu wszystkich dzieci, jednakże piosenka Wioletty Willas  ,, List do 

matki” w wykonaniu Wiktorii Mazur spowodowała, że nie jednej mamie zakręciła się w oku 

łza. Na koniec uroczystości wszystkie mamy otrzymały od swoich pociech kwiaty polne 

zebrane własnoręcznie przez swoje dzieci. 

Uwieńczeniem tej przepięknej uroczystości była piosenka ,, Matko maja ja wiem” wraz z 

życzeniami i piękną dedykacją wykonaną przez p. Wójt – Irenę Marcisz. Ta wymowna 

piosenka w pięknym wykonaniu dodała doniosłości niniejszemu jakże ważnemu wydarzeniu, 

jakim jest Święto Matki. 
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Taniec Flamenco w wykonaniu Zuzanny Łukasik 

 

Piosenka finałowa w wykonaniu wszystkich uczestników. 

 

WAKACJE 2015 W GOK 

Utworzono: poniedziałek, 29, czerwiec 2015 17:38 | | | Odsłony: 1366 

Lipiec  

Poniedziałek: Zajęcia taneczne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie, 

godz. 11.00-12.00. 

Wtorek: Zajęcia manualne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie 

godz. 10.00 – 12.00, 

http://gok-lopuszno.eu/68-wakacje-2015-w-gok.html
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Próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej godz. 13.00 – 14.00 , miejsce:Ośrodek 

Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie ( 07.07. br.) 

  

 

Środa: Zabawa z piosenką, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie godz. 

10.00 – 12.00. 

Czwartek: Zajęcia taneczne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie 

11.00-12.00. 

Piątek: Zajęcia kulinarne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie godz. 

10.00-13.00. 

Sobota: Próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  (11.07.2015r.od 11 lipca w 

każdą sobotę) miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy  w Łopusznie godz. 12.00 - 

13.00 

 

Ponadto w miesiącu lipcu: dwudniowe warsztaty w dniach 29.07 - 30.07 2015r.  dla członków 

Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy 

w Łopusznie w godz. 10.00 – 12.00. 

 

Sierpień 

Poniedziałek: Zajęcia muzyczne gry na gitarze i keyboardzie,  miejsce: Ośrodek Sportowo – 

Wypoczynkowy  w Łopusznie, godz. 9.00-13.00. 

Wtorek: Zajęcia manualne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie 

godz. 10.00  – 12.00 

Środa: Zabawa z piosenką, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie godz. 

10.00  – 12.00. 

Czwartek: Zajęcia muzyczne gry na gitarze i keyboardzie miejsce: Ośrodek Sportowo – 

Wypoczynkowy  w Łopusznie, godz. 9.00-13.00. 

Piątek: Zajęcia kulinarne, miejsce: Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie 1000-

1300. 

Sobota: Próba Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej  miejsce: Ośrodek Sportowo – 

Wypoczynkowy  w Łopusznie godz. 12.00 - 13.00 

 

Ponadto w miesiącu sierpniu dla członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łopuszańskiej, w 

dniu 09.08.2015r. odbędzie się jednodniowa wycieczka do Kazimierza Dolnego, oraz w 

dniach 26 - 27 sierpnia br. dwudniowy biwak.  

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w ofercie wakacyjnej. 

 

 

 

 

 

 



Impresje Łopuszańskie 

Utworzono: piątek, 19, czerwiec 2015 18:30 | | | Odsłony: 4797 

Rozstrzygnięto konkurs na nazwę dwudniowej 

imprezy plenerowej w Łopusznie. Zwycięzcą konkursu jest Pan Szymon Kowalczyk ze 

Snochowic. Zaproponował on nazwę "Impresje Łopuszańskie". 

Serdecznie gratulujemy. Pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział."Impresje 

Łopuszańskie" w tym roku odbędą się 25 i 26 lipca. 

 

 

Dzień dziecka 2015 

Utworzono: piątek, 22, maj 2015 06:00 | | | Odsłony: 3902 

Wójt Gminy  Łopuszno, Gminny Ośrodek 

Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie         

ZAPRASZAJĄ WSZYSTKIE DZIECI NA DZIEŃ DZIECKA                   

31 MAJ 2015, GODZINA 16.00 (Ośrodek Wypoczynkowy w Łopusznie) 

 

W programie: 

Godz.16.00-rozpoczęcie festynu  i życzenia,      

- Festiwal Piosenki Dziecięcej, 

- konkurs na miss i mistera  festynu, 

- otwarty konkurs na najciekawsze przebranie ,, Jaka to postać z bajki?” 

- występy taneczne, konkursy z nagrodami, profilaktyka uzależnień 

- rozstrzygnięcie konkursu stracha na wróble, 

- taniec pary bohaterów ze znanej bajki, 
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- konkurencje sportowe, gry i zabawy animacyjne, 

- dziecięcy turniej piłki nożnej. 

Ponadto: 

stoiska kulinarne, stoiska z rękodziełem, darmowa wata cukrowa i popcorn, stoiska z 

zabawkami, darmowe ciasteczka dla dzieci: ”wesołe buźki”, nieodpłatne malowanie twarzy, 

stoiska z zabawkami na zakończenie nieodpłatna zabawa taneczna z wodzirejem dla 

najmłodszych. 

 

Wycieczka - Ogród na rozstajach 

Utworzono: czwartek, 14, maj 2015 11:29 | | | Odsłony: 3595 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zaprasza wszystkich chętnych na jednodniową wycieczkę  do trzypoziomowego ,,Ogrodu na 

Rozstajach” w Młodzawach Małych. Wycieczka odbędzie się 14 czerwca br. 

Koszt wyjazdu -  27zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury 

do dnia 05. czerwca br.(tel. kontaktowy: 41/3914010). 

 

 

 

VII Europejski Tygodzień Sportu 

Utworzono: środa, 13, maj 2015 18:28 | | | Odsłony: 4275 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w 

organizację wydarzeń sportowych odbywających się w ramach VII Europejskiego Tygodnia 

Sportu dla Wszystkich oraz XXI Sportowy Turniej Miast i Gmin. 
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Tegoroczna edycja potrwa od 26 maja do 1 czerwca 2015r. 

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa obecność podczas organizacji wydarzeń 

sportowych, rekreacyjnych i turystycznych. 

Celem programu jest promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania 

wolnego czasu i zdrowego stylu życia, uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u 

osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w 

każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również 

niepełnosprawnych, rozbudzenie postaw prospołecznych zmierzające do angażowania 

zaktywizowanie jak największej liczby stowarzyszeń, instytucji, przedsiębiorców, osób 

prywatnych – po prostu każdego – do organizacji lub uczestnictwa w imprezach sportowo – 

rekreacyjnych. 

W Sportowym Turnieju Miast i Gmin startować mogą wszyscy mieszkańcy danego miasta 

lub gminy - osoby dorosłe, przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających 

tam firm, żołnierze, strażacy, policjanci, harcerze, wczasowicze itp. Warunkiem zaliczenia 

uczestnictwa w Turnieju jest udział w zorganizowanych imprezach turniejowych: grach 

sportowych, zawodach, turystyce, zajęciach rekreacyjnych i innych formach 

aktywności  ruchowej. 

Program imprez będzie wkrótce dostępny na stronie www.gosw-lopuszno.pl 

Koordynatorem akcji jest Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy w Łopusznie. 

  

 

 

  

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH 

XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 

26 maja – 1 czerwca 2015 r. 
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KALENDARZ PLANOWANYCH IMPREZ TURNIEJOWYCH 

Nazwa miasta / gminy:  Łopuszno 

Data 

imprezy 
Nazwa imprezy 

Organizator imprezy 

(telefon kontaktowy do 

organizatora) 

Miejsce przeprowadzenia 

imprezy 
Godzina 

26.05.2015 r. „Tańczyć każdy umie” M. Soboń – tel. 668-402-278 Gminny Ośrodek Kultury  13.30 –14.30 

  Zajęcia na basenie  M. Olearczyk  Strawczyn – „Olimpic” 13.30 – 15.30  

  
„Mamo zagraj ze mną” – 

spotkanie rekreacyjne  
B. Pawelczyk, A. Jeleń  

Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy - Łopuszno 
16.00 – 18.00 

  Rozgrywki bilardowe J. Pięta tel. 605-558-857 
Świetlica wiejska w 

Snochowicach 
14.30 – 15.30 

  „Maszerujmy” - Nordic walking R. Kumańska tel.  Ścieżki leśne i nie tylko Łopuszno 16.00– 17.00 

  „Tańczyć każdy umie” M. Soboń – tel. 668-402-278 Świetlica Wiejska w Piotrowcu 17.00– 18.00 

  „Maszerujmy” - Nordic walking J. Domagała  Gnieździska 19.00 – 20.00 

  
„Strzelmy gola” – amatorski 

turniej   piłki nożnej  
K. Soboń tel. 660-519-067  Orlik – Łopuszno  18.00 – 22.00 

27.05.2015 r. 
Ruch to zdrowie - Siłownia na 

powietrzu 

J. Marszalik tel. 508-106-435 

A. Gad  

Łopuszno – Gminny Ośrodek 
Sportowo Wypoczynkowy 

Piotrowiec – Świetlica wiejska 

10.00– 11.00 

  
Ruch to zdrowie - siłownia na 

powietrzu 
H. Łapot Lasocin – Świetlica wiejska 10.00 – 11.00 

  

Piłka siatkowa dla każdego J. Ciszek  Boisko przy ZSP Nr 5 w Łopusznie 11.00 – 12.00 

Jazda na rolkach B Picheta 
Plac przy świetlicy wiejskiej w 

Snochowicach 
15.00 – 16.00 

  Zajęcia na basenie  M. Olearczyk  Strawczyn – „Olimpic” 15.30 – 17.30  

  Zajęcia taneczne  M. Soboń – tel. 668-402-278 
Sala gimnastyczna w SP 

Łopuszno  
13.30 –14.30  

  Rowerem przez Gminę  
M. Łuszczyński - Stowarzyszenie 

START – tel. 600-188-463 

Łopuszno – Józefina – Olszówka 

–Sarbice - Huta – Jasień – 

Łopuszno  
15.00– 17.30  

  Zumba  Magdalena Błachut – tel.  
Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy - Łopuszno 
18.00– 19.00 

  Zumba  Magdalena Błachut – tel. 
Świetlica wiejska w 

Gnieździskach 
20.00 – 21.00 

  
„Piłka w grze” - mini turniej piłki 

nożnej  
P. Wilk tel. 600 – 951 - 843 Orlik - Łopuszno 18.00 – 22.00 

28.05.2015 r.  
Zabawy rekreacyjno-ruchowe 

dla przedszkolaków  
W. Król, R. Doroszko, M. 

Wójtowicz  
Plac zabaw przy szkole Łopuszno 10.00– 11.00 



  
Zabawy rekreacyjno-ruchowe 

dla przedszkolaków i rodziców  
E. Janowska  

Plac zabaw przy szkole 

Grabownica  
10.00 - 11.00  

  Zajęcia na siłowni  Bożena Picheta  
Świetlica wiejska w 

Snochowicach  
14.30 - 15.30  

  Taniec dobry na wszystko  M. Soboń – tel. 668-402-278 Świetlica wiejska w Piotrowcu  17.00– 18.00  

  Aerobik rekreacyjny  J. Marszalik tel. 508-106-435  
Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy -   Łopuszno  
18.00– 19.00  

  Zajęcia sportowe na hali W. Klimczak  Zespół Szkół w Gnieździskach  16.30 – 20.00 

  „Maszerujmy” - Nordic walking J. Domagała  Gnieździska 19.30 – 20.30 

  
„Strzelmy gola” – amatorski 

turniej   piłki nożnej  
K. Soboń tel. 660-519-067 Orlik – Łopuszno  18.00 – 22.00 

29.05.2015 r. Piknik Europejski  T. Pasowska  Zespół Szkół nr 5 w Łopusznie  9.00 – 13.00  

  Fitness dla dzieci  J. Marszalik tel. 508-106-435 
Szkoła Podstawowa w 

Grabownicy  
10.00 - 11.00 

  Turniej „ piątek” J .Picheta, K. Soboń - ŁKS Gminny Ośrodek Sportowo 
Wypoczynkowy - Stadion 

16.00 – 18.00 

  Sprawdź się - Test Coopera  
K. Soboń tel.660-519-067 

Stadion Sportowy Łopuszno  

GOSW 

11.00 – 12.00 

  Pieszy rajd dla kl. II – III  A. Sobierajska  Dobrzeszów - Nowek  12.00 – 15.00  

  
Gry i zabawy dla dzieci i 

młodzieży na świeżym powietrzu 
B. Picheta, J. Pięta 

Świetlica wiejska w 

Snochowicach 
15.00 – 18.00 

  „Maszerujmy” - Nordic walking R. Kumańska  Ścieżki leśne i nie tylko Łopuszno 17.00– 18.00 

  Taniec dobry na wszystko  M. Soboń tel. 668-402-278 
Świetlica wiejska w 

Gnieździskach  
16.00– 17.00  

  Rowerem przez Gminę  
M. Łuszczyński - Stowarzyszenie 

START– tel. 600-188-463 
Łopuszno – Barycz - Antonielów 

– Jedle – Łopuszno  
17.00– 19.00 

30.05.2015 r.  
Pieszy rajd turystyczny 

zakończony ogniskiem  
R. Gad  Gmina Łopuszno  10.00 - 14.00  

  Podchody – gra terenowa  J. Stępień - KSM Łopuszno  Łopuszno  11.00 – 14.00 

  „Maszerujmy” - Nordic walking J. Domagała  Gnieździska 19.00 – 20.00 

31.05.2015 r.  
„Wesołe popołudnie” - gry i 

zabawy   z okazji Dnia Dziecka  

B. Pawelczyk tel. 600-036-875 

S. Stelmaszczyk tel. 734-419-978 

Gminny Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy -   Łopuszno  
15.00 – 18.00  

  

Zajęcia sportowe na hali W. Klimczak  Zespół Szkół w Gnieździskach  17.00 – 20.00 

„Maszerujmy ” - Nordic walking B Picheta , M.Będkowska Snochowice - Las 18.00 – 19.00 

01.06.2015 r.  Dzień dziecka na sportowo  K. Kumański tel. 604-632-990 
Zespół Szkół im Jana Pawła II w 

Łopusznie  
8.00 – 13.00  



  

Rodzinny Dzień Sportu 

dla           kl. 0 - VI – zawody, 

turnieje, rozgrywki gier 

zespołowych, grill 

A. Adydan 
Szkoła Podstawowa w 

Dobrzeszowie  
8.00 – 14.00  

  Dzień dziecka – turniej sportowy  M. Krzysztofik  Plac przy szkole w Sarbicach  11.00 – 15.00 

  Aerobik rekreacyjny  J. Marszalik tel. 508-106-435  
Ośrodek Sportowo 

Wypoczynkowy - Łopuszno 
18.00– 19.00 

  Warsztaty tańca ludowego  M. Soboń tel. 668-402-278 Świetlica Wiejska w Lasocinie 15.00 – 16.00 

  
„Piłka w grze” - mini turniej piłki 

nożnej  
P. Wilk tel. 600 – 951 - 843 Orlik - Łopuszno  18.00 – 22.00  

  „Maszerujmy” - Nordic walking J. Domagała  Gnieździska 19.30 – 20.30 

  
Gry i zabawy rekreacyjne  

( Turniej siłowania na rękę) 

A. Adamiec 
Świetlica Wiejska w 

Gnieździskach 
16.00 – 18.00 

 

 

X JUBILEUSZOWY JARMARK ŚWIĘTOKRZYSKI 

Utworzono: wtorek, 12, maj 2015 09:42 | | | Odsłony: 3972 

X JUBILEUSZOWY JARMARK 

ŚWIĘTOKRZYSKI 

,,WEHIKÓŁ CZASU" 

  

ZAPRASZAMY!!! 

17 maja 2015 roku 

Święty Krzyż 

 

szczegóły na plakacie 
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KONKURS ,,STRACH NA WRÓBLE" 

Utworzono: wtorek, 12, maj 2015 08:56 | | | Odsłony: 4035 

Regulamin konkursu 

„STRACH NA WRÓBLE” 

§ 1 

ORGANIZATORZY 

1. Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośro0dek Sportowo-

Wypoczynkowy w Łopusznie. 

 

§ 2 

IDEA KONKURSU 

1. Konkurs pt. strach na wróble promuje region ziemi łopuszańskiej oraz aktywizuje lokalną 

społeczność.  

2. Uczestnicy w trakcie konkursu zaprezentują stracha na wróble nawiązującego do tradycji 

polskiej. 

§ 3 

WARUNKI KONKURSU 

1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w trzech kategoriach wiekowych: 

http://gok-lopuszno.eu/60-konkurs-,,strach-na-wróble.html
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Grupa I: uczniowie szkół podstawowych, 

Grupa II: uczniowie szkół gimnazjalnych, 

Grupa III: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 26 maja 2015 roku, w siedzibie 

GOK, Łopuszno, ul. Włoszczowska 40 (Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy) 

§ 4 

KWESTIE ORGANIZACYJNE 

1. Organizator konkursu zapewnia wystawienie każdej pracy na wydarzeniu plenerowym, 

zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka w dniu 31.05.2015 roku w Łopusznie (GOSW). 

2. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu materiałów i innych 

produktów do przygotowania stracha. 

4. Maksymalna wysokość stracha może wynieść 1,7 metra, minimalna-1.5 metra, zaś 

szerokość 1 metr. 

Technika wykonania i dekoracji jest dowolna. 

§ 5 

ZASADY KONKURSU 

2. Każdy strach na wróble powinien być opisany (imię i nazwisko uczestnika konkursu, 

nazwa stracha, tel. kontaktowy, wiek uczestnika, adres zamieszkania) 

3. Każdy uczestnik konkursu, może przedstawić do konkursu tylko jednego stracha na wróble. 

4. Członkowie Komisji zostaną powołani przez Organizatora konkursu. 

5. Kryteria oceny zgłoszonych strachów na wróble: (0-30 punktów): 

a) wykorzystanie naturalnych materiałów: (0-10 punktów), 

b) oryginalność stracha: (0-10 punktów), 

c) nawiązanie stracha o tradycji i kultury polskiej: (0-10 punktów), 

6. Członkowie Komisji w poszczególnych kryteriach oceny mogą przyznać jedynie całkowite 

punkty. 

7. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II, i III miejsca oraz trzech wyróżnień w 

każdej grupie wiekowej.  Za najpiękniejsze prace wręczone zostaną ciekawe nagrody 

rzeczowe. 

8. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie przez uczestnika oznacza jego akceptację 

regulaminu i warunków konkursu. 

§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, filmów strachów na 

wróble wykonanych w trakcie wydarzenia a wykorzystanych w przedsięwzięciach 

promocyjnych i innych działaniach GOK. 

2. Prace nagrodzone stanowić będą własność GOK. 

Wszelkie pytania kierować proszę do: Barbara Pawelczyk - tel. 600 036 875. 

 

 

 

 

 



Festiwal Piosenki Dziecięcej - ŁOPUSZNO 2015 

Utworzono: wtorek, 12, maj 2015 08:33 | | | Odsłony: 3513 

31.05.2015 Gminny Ośrodek Sportowo-

Wypoczynkowy w Łopusznie 

R E G U L A M I N 

§ 1 

 

Celem konkursu jest: 

• propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, 

• promocja dziecięcej twórczości,  

• popularyzacja piosenek,  

• rozwijanie talentów estradowych,  

• kształtowanie umiejętności współzawodnictwa. 

§ 2  

Organizatorami konkursu są: Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy 

w Łopusznie. 

§ 3  

Festiwal ma zasięg regionalny. Jego uczestnikami mogą być dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych.  

§ 4  

1.W Festiwalu biorą udział tylko soliści. 

Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:  

I kategoria: dzieci do 6 – ciu lat (przedszkola)  

II kategoria: dzieci kl. I-III szkoły podstawowej  

III kategoria: dzieci kl. IV-VI szkoły podstawowej  

2. Przewidziane są nagrody dla 3 pierwszych miejsc w każdej  
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z w/w kategorii wiekowej oraz nagroda główna Wójta Gminy Łopuszno „Grand Prix Festiwalu”.  

§ 5  

1.W konkursie mogą być wykonywane piosenki z repertuaru dziecięcego i młodzieżowego.  

2.We wszystkich kategoriach piosenki powinny być dostosowane do wieku i możliwości wykonawczych uczestników.  

3.Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może przekraczać 4 minut.  

§ 6  

1. Zgłoszenia do konkursu należy dokonać do dnia: 22.05.2015 r.  

2. Uczestnictwo w konkursie należy potwierdzić na karcie zgłoszeniowej stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu na 

adres: Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40 lub elektronicznie na adres: goklopuszno@gmail.com 

3. Zgłoszenie powinno zawierać:  

• imię i nazwisko oraz wiek uczestnika oraz nazwisko opiekuna  

• tytuł wykonywanej piosenki  

• telefon kontaktowy do opiekuna wykonawcy  

§ 7  

Festiwal Piosenki Dziecięcej odbędzie się 31 maja 2015 r. podczas imprezy plenerowej z okazji Dnia Dziecka.  

§ 8  

Występy oceniać będzie Jury Festiwalu, powołane przez organizatorów. 
 

CYRK POMPONI Z UKRAINY 

Utworzono: czwartek, 07, maj 2015 07:43 | | | Odsłony: 6523 

W programie : 

• Tresowane pudelki, 

• Egzotyczny taniec z wężem, 

• Akrobacje na linie pod kopułą cyrku, 

• Iluzja hula –hoop, 

• Magiczne stroje – tranformery, 

• Balans na głowie i zonglerka, 

mailto:goklopuszno@gmail.com
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Wesoły klaun pomponik  

ŁOPUSZNO 

Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy 

Niedziela 10 maja 

Godzina 15:00 

Ceny biletów: 

Dzieci – 10zł,  młodzież – 15 zł, dorośli – 20zł 

 

 

 

NA MAJÓWKĘ CZAS” 

Utworzono: czwartek, 07, maj 2015 07:27 | | | Odsłony: 3490 

W sobotę 2 maja  2015 roku odbył się  Piknik 

„Na Majówkę Czas”. Piękna pogoda  i wiele atrakcji sprawiły, że na terenie  Gminnego 

Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Łopusznie   już od południa gromadziła się 

publiczność. Na przybyłych gości czekały liczne niespodzianki:  muzyczne i kulinarne. Na 

scenie wystąpili uczniowie klasy III „a” ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie im. Jana Pawła 

II w przedstawieniu proekologicznym pt.  „ Jaś i Małgosia” 

, które przygotowały wspólnie z wychowawczynią panią Wandą Nowak.  Nie zabrakło też 

występów Zespołu Muzycznego uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w 

Łopusznie, na scenie  zaprezentowali swój  program Koła Gospodyń Wiejskich  z Lasocina, 

Snochowic, Krasocina oraz Zespołu Pieśni i Tańca Łopuszno.  

http://gok-lopuszno.eu/56-
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Na scenie zaprezentowały się dzieci  uczestniczące w zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Łopusznie. W trakcie trwania Pikniku rozstrzygnięto wiele konkursów: na sołtysówkę, 

najsmaczniejsze ciasto, najpiękniejszy  kotylion oraz konkurs recytatorskiM .Konopnickiej. 

         Powodzeniem wśród najmłodszych cieszyły się  dmuchany plac zabaw oraz stragany z 

zabawkami, oblegane było również stoisko gdzie malowano twarze. Na głodnych przy 

ognisku  czekały pieczone kiełbaski i pyszna  kaszanka. Swoje stoiska prezentowali również 

Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy, Stowarzyszenie Geniusz,  Centrum Wspierania 

Rodziny w Józefinie, prace podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej w 

Fanisławicach  oraz pani  Lucyna Paszowska.  

Uczestnicy Pikniku mogli też podziwiać wystawę skamieniałości przygotowaną przez 

młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie pod opieką pana Romana Gada a 

także prace malarskie i rękodzieło.  

Jak zwykle nie zabrakło wystaw prac malarskich regionalnych twórców.  

Na zakończenie Pikniku odbyła się dyskoteka. 

Nie zabrakło również wsparcia ze strony sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy- 

WIR Łopuszno i Piekarnia Aleksander Kozak. 

 

B. Pawelczyk 

S. Stelmaszczyk 
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piknik „NA MAJÓWKĘ CZAS” 

Utworzono: środa, 15, kwiecień 2015 14:46 | | | Odsłony: 3833 

WÓJT GMINY ŁOPUSZNO 

GMINNY OŚRODEK SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY 

GMINNY OŚRODEK KULTURY 

W ŁOPUSZNIE 

ZAPRASZAJĄ 

na piknik majowy 

„NA MAJÓWKĘ CZAS” 

2 maj 2015 (sobota)  

Godz. 15.00 – 24.00 

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

Godz. 15.00  -  Otwarcie pikniku 

  

W programie: 

•    Część artystyczna w wykonaniu uczestników zajęć w GOK 

•    Konkursy i zwyczaje majowe 

•    Rozstrzygnięcie konkursu na najsmaczniejsze ciasto 

•    Występ zespołu muzycznego z ZSP nr 5 w Łopusznie 

•    Rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy kotylion 

•    Karaoke dla dzieci 

•    Konkurs taneczny dla dzieci 

•    Przegląd amatorskiej twórczości artystycznej dorosłych 

•    Rozstrzygnięcie konkursu na sołtysówkę 

•    Karaoke dla dorosłych 

•    Konkursy majowe dla dorosłych 

Ponadto: 

•    Wesołe miasteczko 

•    Stoiska z zabawkami, rękodziełem, wystawy  

•    Stoiska kulinarne 

•    Ogródek piwny 

•    Darmowe kiełbaski i kaszanki z grila  

•    Malowanie twarzy 
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Godz. 20.00- 24.00  Dyskoteka, którą poprowadzi DJ - wstęp  6,00 zł 

                                          

Konkurs na najładniejszy kotylion w barwach narodowych 

 

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Sportowo- Wypoczynkowy w Łopusznie.  

2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno. Uczestnicy nie będą 

podzieleni na kategorie wiekowe. 

3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas pikniku pt. „Na majówkę czas” tj. 2.05. 2015 r.  

4. Materiał oraz technika wykonania kotyliona jest dowolna, kotylion powinien być w 

barwach narodowych RP. 

8. Kotyliony należy oddawać w biurze GOSW ul. Włoszczowska 40 w  terminie do 

28.04.2015r. .  

9.  Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi:  (imię i 

nazwisko, nr tel.). 

10. Wszystkie kotyliony będą prezentowane na wystawie podczas pikniku „Na majówkę 

czas” tj. 2 maja 2015 r.  

10. Kotyliony będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez organizatora pikniku. 

11. Wręczenie nagród nastąpi  podczas pikniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZUMBA – taneczny program 

Utworzono: wtorek, 14, kwiecień 2015 12:37 | | | Odsłony: 3984 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I 

GMINNY OŚRODEK SPORTOWO-WYPOCZYNKOWY W ŁOPUSZNIE 

zapraszają wszystkich chętnych na ZUMBA – taneczny program, zainspirowany rytmami 

latynoskimi który powoduje spalanie ogromnej ilości kalorii. 

Zajęcia odbywać się będą od maja w każdą środę o godz. 18.00 w sali budynku weselnego 

Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

 

Koszt: 10zł/godz. 

Zapisy: tel. 41/39 14 010 lub 600 036 875 

 

Zespół Pieśni i Tańca „ Łopuszno” 

Utworzono: poniedziałek, 30, marzec 2015 10:09 | | | Odsłony: 5904 

Wykaz uczestników zakwalifikowanych do 

Zespołu Pieśni i Tańca Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. 

Dnia 28.03.2015r. o godz. 10.00 w Ośrodku Sportowo – Wypoczynkowym odbyło się 

przesłuchanie do Zespołu Pieśni i Tańca „Łopuszno”. 

 

Komisja w składzie: 

Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz, 

Elżbieta Barańska, 

Barbara Pawelczyk,  

Małgorzata Soboń,  

Agnieszka Jeleń  

zakwalifikowała do zespołu następujące osoby: 
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W kategorii taniec: 

1. Urszula Pałys, 

2. Anna Frączek, 

3. Katarzyna Soboń, 

4. Dagmara Ciszek, 

5. Natalia Lizurej, 

6. Patrycja Kałuża, 

7. Julia Jachimczyk 

W kategorii wokal: 

1.    Julia Wnuk 

2.    Maria Pichata, 

3.    Jakub Picheta, 

4.    Julia Ciszek, 

5.    Klaudia Ciszek, 

6.    Katarzyna Soboń, 

7.    Natalia Lizurej, 

8.    Wiktoria Mazur, 

9.    Emilia Mazur, 

10.    Aleksandra Bieniaś, 

11.    Julia Świercz, 

12.    Aleksandra Smolarczyk, 

13.    Dagmara Kowalska, 

14.    Patrycja Kałuża, 

15.    Oliwia Robak, 

16.    Dominika Stępień, 

17.    Aleksandra Pięta, 

18.    Klaudia Palacz, 

19.    Wiktoria Palacz, 

20.    Faustyna Kaliszewska,  

21.    Paulina Barwińska, 

22.    Natalia Paszowska, 

23.    Lucyna Paszowska, 

24.    Wiesława Ciszek, 

25.    Wiesława Barańska, 

26.    Maja Kowalska, 

27.    Weronika Sobczyk, 

28.    Aleksandra Dudek. 

W kategorii „ Małe formy teatralne” 

1.    Faustyna Kaliszewska, 

2.    Lucyna Paszowska, 

3.    Wiesława Ciszek, 

4.    Weronika Sobczyk, 

5.    Michalina Perz. 

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na pierwsze spotkanie w 

dniu 11.04.2015 r. o godz. 12.00 

 

 



 

Przesłuchania już w najbliższą sobotę!!! 

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2015 17:04 | | | Odsłony: 4963 

Jeżeli lubisz śpiewać, tańczyć lub masz 

zdolności aktorskie, chcesz podróżować i promować polską kulturę - weź udział w naborze do 

Wielopokoleniowego Zespołu Pieśni i Tańca Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. 

Przesłuchania już w najbliższą sobotę!!! 

Zapraszamy dzieci (od 7 roku życia), młodzież i dorosłych.  

Pierwsze spotkanie (przesłuchanie) odbędzie się w sobotę, 28 marca w sali weselnej 

Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, o godz. 10.00. Inauguracją działalności 

zespołu będzie wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego w czerwcu br. 

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie, e-mail: goklopuszno@gmail.com, lub telefonicznie: 

600 036 875 

  

ZAPRASZAMY! 

 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!!!!!!!!! 

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2015 11:03 | | | Odsłony: 5641 

W tym roku wyjątkowo bo już 18  marca  po 

raz drugi Gminny Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy w Łopusznie i Gminny Ośrodek 

Kultury zorganizowali dla najmłodszych imprezę plenerową pt.  „Pierwszy Dzień Wiosny”, 

czyli pożegnanie zimy. 

O godzinie 9.00 na teren Ośrodka  przybyli uczniowie ze szkół podstawowych z:  Łopuszna, 

Grabownicy, Gnieździsk i Dobrzeszowa, gdzie rozpaliliśmy duże ognisko, przy 

którym  dzieci piekły sobie kiełbasę. 
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  Każda klasa miała za zadanie  przygotować na konkurs Marzannę, ułożyć własną wiosenną 

piosenkę oraz najciekawsze przebranie Pani Wiosny.  Całą imprezę prowadzili Justyna 

Marszalik, Agnieszka Jeleń i Sławomir Stelmaszczyk. Podczas występów poszczególnych 

klas widownia bawiła się świetnie klaszcząc i pomagając w śpiewie występującym. 

Po części artystycznej przyszła kolej na zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dzieci. Dzieci 

zmagały się m.in. w konkurencjach takich jak  rzuty do wody, skoki po zajęczy przysmak, z 

wody do wody oraz wiosenny aerobik. Organizatorzy zadbali też o atrakcje dla nauczycieli 

przygotowując dla nich zagadki i rebusy aby  mogli się wykazać i tym sposobem zbierać 

punkty dla swojej klasy.  

Na koniec wszyscy uczestnicy w kolorowym korowodzie udali się nad staw w  celu 

pożegnania zimy poprzez utopienie przygotowanych  Marzann. Podczas topienia  Marzanny 

wykrzykiwaliśmy hasła związane z tym obrzędem.  

Impreza była bardzo udana uczniowie byli zadowoleni z tak spędzonego czasu. Gminny 

Ośrodek Sportowo Wypoczynkowy ufundował nagrody w poszczególnych konkursach oraz 

dla wszystkich uczestników przygotował pyszny poczęstunek w postaci domowej szarlotki a 

także każda klasa otrzymała paczkę ze słodkościami  co wywołało ogromną radość. 

  

Sławomir Stelmaszczyk 

Justyna Marszalik 

 

KIERMASZ WIELKANOCNY 

Utworzono: poniedziałek, 23, marzec 2015 08:44 | | | Odsłony: 4612 

 

Niedzielny  poranek 22-ego marca 2015 r. przywitał nas wręcz zimowym a nie wiosennym 

chłodem. Zaplanowany w tym dniu I Kiermasz Wielkanocny na Rynku Łopuszna obył się 

jednak zgodnie z planem od godz.10-ej. Wzięły w nim udział  świetlice wiejskie działające w 

strukturze GOK, Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocinie z Przewodniczącą Marią Krajewską 

Przewodnicząca KGW w Snochowicach - Alicja Borowska, przedstawicielki Babskich 

Czwartków przy GOK, Gminny Ośrodek Sportowo –Wypoczynkowy w Łopusznie, Centrum 

Wspierania Rodziny z Uśmiechem w Józefinie , Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo z Rudy Zajączkowskiej, rękodzielniczki z 

Kielc, Stowarzyszenie „Geniusz”, Lucyna Paszowska-gospodarstwo agroturystyczne 

„Gościniec” z miejscowości Czartoszowy. Stoiska obfitowały nie tylko w piękne wielkanocne 

wyroby rękodzielnicze ale również w tradycyjne wypieki i gorące posiłki. Odwiedzający 

kiermasz mogli zakupić domowy chleb, paszteciki, pierogi, wyroby cukiernicze. Smakowicie 
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prezentowały się na stoiskach babki, zajączki i mazurki. W trakcie kiermaszu 

przeprowadzono zgaduj- zgadulę dla najmłodszych o zwyczajach i tradycjach wielkanocnych.  

Pośrodku rynku ustawiono stół wielkanocny, który dekorowały piękne palmy i pisanki, 

przyniesione w dniu kiermaszu na ogłoszony wcześniej przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie, konkurs na najpiękniejsze palmy i pisanki wielkanocne. Prace te wykonane 

zostały przez uczniów szkół z terenu naszej gminy. 

W południe z najlepszymi życzeniami świątecznymi zwróciła się do zebranych mieszkańców, 

Wójt Gminy Łopuszno-Pani Irena Marcisz.  Po życzeniach świątecznych,  uczestnicy 

kiermaszu  zaproszeni zostali na gorący poczęstunek. Był nim gorący żurek wielkanocny z 

jajkiem - jednym z ważniejszych symboli wielkanocnych.   

 Pod koniec kiermaszu rozstrzygnięte zostały konkursy: na palmę i pisankę, najsmaczniejszą 

babę wielkanocną  i mazurka. 

Komisja konkursowa w składzie: Małgorzata Soboń, Agnieszka Jeleń i Barbara Komisarczyk, 

nagrodziła następujące prace: 

w kategorii palma wielkanocna: 

I miejsce – Julia Wychowaniec 

II miejsce – Dominika Nowak 

III miejsce – Marta Maciejewska 

w kategorii pisanka wielkanocna: 

I miejsce – Paulina Głowala 

Dwa równorzędne drugie miejsca- Klaudia Gutyter,  Aleksandra Kasprzyk 

Trzy równorzędne trzecie miejsca- Julia Rowińska Jakub Majos,  Mateusz Ogonowski 

oraz wyróżnienia: 

1. Justyna Picheta, 

2. Agnieszka Wawrzoła, 

3. Piotr Maligłówka,  

4. Angelika Czeszek, 

5. Kinga Ciszek, 

6. Adam Kurczyński, 

7. Karolina Zmijewska, 

8. Małgorzata Piec,  

9. Kinga Soboń 

W konkursie na najsmaczniejszą babę wielkanocną zwyciężyła Agnieszka Sztandera, II 

miejsce zajęła baba Bożeny Pichety a III miejsce przyznano Alicji Borowskiej. 

W kategorii mazurek przyznano nagrodę Lucynie Paszowskiej. 

Do degustacji wypieków konkursowych zachęcała osobiście pani Wójt. 

   Organizatorami I Kiermaszu Wielkanocnego byli: 

Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-

Wypoczynkowy w Łopusznie. 

  

Barbara Pawelczyk 

Sławomir Stelmaszczyk 

 

 



 

Widowisko „ Wielka Sobota” 

Utworzono: czwartek, 19, marzec 2015 10:11 | | | Odsłony: 4758 

Widowisko Wielka Sobota w wykonaniu 

KGW z Lasocin obejrzały dzieci, biorące udział w Powitaniu Wiosny dnia 18.03.2015 r. na 

terenie Gminnego Ośrodka Sportowo Wypoczynkowego w Łopusznie. 

Widowisko było wspaniałą lekcją etnograficzną. Podsumowaniem tej lekcji był 

przeprowadzony przez szefową KGW Lasocin 

– p. Marie Krajewską konkurs o zwyczajach i tradycjach przedstawionych w widowisku. 

Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i nagrody ufundowane przez KGW w 

Lasocinie. 

Dzieci w podziękowaniu za wspaniałą przygodę z tradycją na ręce p. Krajewskiej obraz 

olejny podarowany przez GOK w Łopusznie. 

 

Barbara Pawelczyk 
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widowisko ,,Wielka Sobota" 

Utworzono: piątek, 13, marzec 2015 11:37 | | | Odsłony: 4029 

8 lutego, o godz. 12.00, w sali Gminnego 

Ośrodka Sportowo-Wypocznkowego w Łopusznie, odbędzie się widowisko obrzędowe, pn. 

"Wielka Sobota". Do obejrzenia ciekawych opowieści, wierzeń i zwyczajów, związanych z 

Wielką Sobot,a zaprasza KGW z Lasocina .Atrakcją dodatkową, będącą integralną częścią 

widowiska będzie konkurs z nagrodami, przygotowany przez Panie z KGW. Zapraszamy 

serdecznie! 

 

W imieniu Przewodniczącej KGW-Marii Krajewskiej, 

Barbara Pawelczyk i Sławomir Stelmaszczyk. 

 

REGULAMIN KONKURSU „NAJCZYSTSZE 

SOŁECTWO” Gminy Łopuszno w 2015r. 

Utworzono: piątek, 13, marzec 2015 09:20 | | | Odsłony: 5786 

REGULAMIN KONKURSU 

„NAJCZYSTSZE SOŁECTWO” Gminy Łopuszno w 2015r. 

I.    Cele Konkursu: 

-        wspieranie działań integrujących lokalną społeczność, 

-        wspólne porządkowanie sołectwa, propagowanie czystości i porządku w Gminie, 

–     zmobilizowanie społeczności lokalnej do aktywnego udziału w życiu wsi, 

 

–     uwrażliwienie  mieszkańców na estetykę otoczenia i dbałość o środowisko, 

–     kształtowanie, rozwijanie i pielęgnowanie tożsamości lokalnej. 
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II.    Ocenie poddana będzie: 

             - uporządkowanie posesji mieszkańców i terenów do nich przyległych. 

             - pomysłowość w jak najlepszym ukazaniu wsi, a przez to jej promowaniu, 

             - ogólny wygląd, ład, porządek i estetyka miejsc publicznych (placów, przystanków, 

skwerów, szkół, dróg, tereny wokół sklepów, tablic informacyjnych, itp.), 

             - ogólna estetyka i czystość posesji (zwłaszcza widocznych z pozycji przechodnia 

               posesji, budynków mieszkalnych i gospodarczych, płotów, ogrodów, sadów). 

III. Organizatorzy Konkursu 

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie 

IV. Udział w Konkursie 

1. Sołectwo do konkursu pisemnie zgłasza sołtys lub rada sołecka, 

2. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji. 

3. Deklaracje zgłoszeniowe można składać do 06 czerwca 2015 r. w sekretariacie Urzędu 

Gminy Łopuszno 

4. Termin przeprowadzania konkursu do  17 czerwca br. 

V. Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatorów 

1 W przypadku niemożności uczestnictwa w pracach komisji konkursowej, uzupełniania 

składu dokonują Organizatorzy. 

2 Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie komisji na pierwszym posiedzeniu. 

VI. Ocena i punktacja 

1. Ocenę sołectwa Komisja przeprowadza  w terminie od 8-ego do 17 – ego czerwca. 

2. Komisja dokonuje obchodu sołectwa w obecności sołtysa lub wyznaczonego przez niego 

członka rady sołeckiej. 

3. Po wizycie w sołectwie Komisja sporządza protokół oceny punktowej wraz z 

wnioskami i uwagami. 

4. Każdy z członków Komisji ma do dyspozycji 10 punktów na każdą kategorię oceny, w 

każdym sołectwie. 

5. Oceną końcową jest ilość punktów otrzymanych podczas oceny. 

6. Szczegółowe kryteria oceny ustala komisja konkursowa. 

7. Decyzja Komisji o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

8. Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół, który zostanie udostępniony do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Łopuszno. 

9. Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Łopuszno i Gminnego Ośrodka Kultury w 

Łopusznie.                                                                                    

VII. Nagrody: 

1.  Zwycięzcy otrzymają  nagrody o następującej wartości pieniężnej: 

I miejsce - 1000 

II miejsce - 500 

III miejsce - 300I 

Dodatkową nagrodą dla Sołtysa i Rady Sołeckiej „Najczystszego Sołectwa” będzie udział w 

wycieczce do „Ogrodu na Rozstajach” w Młodzawach Małych, k. Pińczowa. 

Sołectwo może również otrzymać kostkę brukową na wyłożenie np. przystanków. 



4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany wartości puli nagród, ilości oraz 

wartości poszczególnych nagród. 

Wygrana może zostać przeznaczona wyłącznie na cele związane z działalnością statutową 

sołectwa. 

VIII. Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. 

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz kwestie sporne rozstrzyga Przewodniczący 

Komisji Konkursowej. 

 

Dzień Kobiet na ludowo 

Utworzono: piątek, 13, marzec 2015 09:01 | | | Odsłony: 21104 

Zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z Lasocina i 

Snochowic oraz zespół ludowy p. Kmiecika zaprezentowały piękne programy artystyczne 

podczas Gminnych obchodów Dnia Kobiet, zorganizowane przez PSL. Spotkanie miało 

miejsce w sali weselnej Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

Zespół KGW z Lsocina wystąpił z widowiskiem obrzędowym "Jako się Jaguś nie wydała". 

Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach zaprezentował widowisko "Prządki" Wszyscy 

występujący otrzymali gromkie brawa. 
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OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łopuszno i Gminnego 

Ośrodka Kultury 

Utworzono: piątek, 13, marzec 2015 08:07 | | | Odsłony: 5192 

Jeżeli lubisz śpiewać, tańczyć lub 

masz  zdolności  aktorskie, chcesz podróżować i  promować polską kulturę ludową– weź 

udział w naborze do Wielopokoleniowego Zespołu Ludowego Gminnego Ośrodka Kultury w 

Łopusznie. 

 

Zapraszamy dzieci (od 7 roku życia), młodzież i dorosłych. 

Pierwsze spotkanie (przesłuchanie) odbędzie się  w sobotę,  28 marca w sali weselnej 

Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego,  o godz. 10.00. Inauguracją działalności 

zespołu będzie wyjazd integracyjny do Kazimierza Dolnego w czerwcu br. 

Zgłoszenia przyjmujemy elektronicznie, e-mail: goklopuszno@gmail.com, lub telefonicznie: 

600 036 875. 

  

Zapraszamy! 
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WYDARZENIA KULTURALNO-REKREACYJNE W 

2015 ROKU 

Utworzono: środa, 11, marzec 2015 11:35 | | | Odsłony: 2930 

Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 

Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie zapraszają mieszkańców Gminy 

Łopuszno na zaplanowane wydarzenia kulturalno-rekreacyjne w 2015 roku. 

  

1.POWITANIE WIOSNY-impreza rekreacyjna z udziałem dzieci, 21 marzec, teren 

Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.  

2.KIERMASZ WIELKANOCNY ( wyroby rękodzielnicze wielkanocne, konkursy na wypieki 

wielkanocne, najpiękniejsze palmy i pisanki, poczęstunek)-22 marzec , Rynek Łopuszna. 

3.XI GMINNY KONKURS RECYTASTORSKI POEZJI MARII KONOPNICKIEJ -30 

kwietnia, miejsce: Gminny Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego  w Łopusznie. 

4.NA MAJÓWKĘ CZAS - majowe zwyczaje, zabawy( w programie m.in. majowe zwyczaje i 

zabawy dla dzieci, przegląd amatorskiej twórczości artystycznej,  dyskoteka -2 MAJ, miejsce: 

Gminny Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

5.KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI - 24 maj, miejsce: Gminny Ośrodek  Sportowo-

Wypoczynkowego w Łopusznie. 

6.DZIEŃ DZIECKA- 31 maj, impreza plenerowa na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-

Wypoczynkowego; w programie m. in. Festiwal Piosenki, konkursy, zabawy interaktywne, 

rozstrzygnięcie  konkursu plastycznego na najpiękniejsze strachy na wróble. 

7.WITAJ LATO –20 czerwiec, impreza rekreacyjna dla dzieci i młodzieży szkolnej, 

dyskoteka. 

8.WYCIECZKA DLA DOROSŁYCH DO OGRODU NA ROZSTAJACH  W 

MŁODZAWACH MAŁYCH – 14 czerwiec. 

9.DWUDNIOWA IMPREZA PLENEROWA( w programie: turniej sołectw, występy i 

pokazy artystyczne, targi natury, wyroby rękodzielnicze twórców z terenu Polski, wiele 

atrakcji dla dzieci  i dorosłych, dyskoteka) , 25-26 lipiec, miejsce: Gminny 

Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

10.AKCJA WAKACJE 2015-szereg różnorodnych atrakcji dla dzieci i młodzieży szkolnej , 

miejsce: Gminny Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego  w Łopusznie. 

11.PLENER PLASTYCZNY- 10-18 sierpień,  miejsce: Gminny Ośrodek  Sportowo-

Wypoczynkowego w Łopusznie. 

12.DOŻYNKI GMINNE -13 września, miejsce: Gminny Ośrodek  Sportowo-

Wypoczynkowego w Łopusznie. 

13.ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA -26 września, miejsce: Gminny 

Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

14.BAL ANDRZEJKOWY DLA DOROSŁYCH - 28 listopad , miejsce: Gminny 
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Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

15.SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA DZIECI- 5 grudzień, miejsce: Gminny 

Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego  w Łopusznie. 

16.PRZEGLĄD ZESPOŁÓW KOLĘDNICZYCH- 19 grudzień , miejsce: Gminny 

Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

17.SYLWESTER POD GWIAZDAMI-31 grudnia, Rynek Łopuszna, 

18.BAL SYLWESTROWY DLA DOROSŁYCH -31 grudzień, miejsce: Gminny 

Ośrodek  Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

  

Barbara Pawelczyk , Sławomir Stelmaszczyk 

 

REGULAMIN Konkursu Wielkanocnego „Na najlepsze 

wielkanocne wypieki ( Baba i Mazurek)” 

Utworzono: środa, 11, marzec 2015 07:27 | | | Odsłony: 5683 

REGULAMIN Konkursu Wielkanocnego 

„Na najlepsze wielkanocne wypieki ( Baba i Mazurek)” 

1.Organizator: 

Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, 

2.Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu: 

Prezentacja konkursowa i degustacja Bab Wielkanocnych odbędzie się 22 marca 2015 r. na 

rynku Łopuszna, podczas kiermaszu wielkanocnego  (przyjmowanie wypieków 

konkursowych w dniu kiermaszu, w godz. 11.00-13.00). 

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno.                                         

3.Cel konkursu:  

• Podtrzymanie tradycji domowego pieczenia tradycyjnych bab wielkanocnych  i mazurków.  

• Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 

• Ochrona kulinarnego dziedzictwa. 

4.W konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę i mazurka,  według domowego 

przepisu.  

5.Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem  i  dostarczeniem wypieku do 

Konkursu. 

6.Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 

8.Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe. 

9.Oceny babek Wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 
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• Każdy wypiek zostanie oceniony w następujących kategoriach: 

•Smak 

•Dekoracja 

10.Przy ocenie Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu; 

•Ogólne cechy potraw (smak, zapach,); 

•Szczególne elementy receptury. 

•Szczególne elementy dekoracyjne; 

•Oryginalność i pomysłowość  

11.Komisja wybiera głównego laureata, 

12.Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień. 

13.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

14.Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

15.Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób. 

16.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 

18.Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www: gok-lopuszno.eu i stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Łopusznie. 

19.W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa 

rodzina. 

20.W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy. 

21.Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

22.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

23.Uczestnik konkursu zgłasza swój udział telefonicznie: 600 036 875 lub e-mail 

:goklopuszno@gmail.com do dnia 19.03.2015 r. 

24.Do każdego wypieku dołączyć należy kartkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek, dokładny 

adres i numer telefonu) 

25.Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.03.2015, podczas kiermaszu wielkanocnego. 

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO ,,NA 

NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 

Utworzono: środa, 11, marzec 2015 07:19 | | | Odsłony: 5864 

REGULAMIN KONKURSU 

WIELKANOCNEGO  ,,NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
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ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

DATA I MIEJSCE ORGANIZACJI ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 

Konkurs  ,,Na najładniejszą palmę Wielkanocną” odbędzie się 22 marca 2015r. na rynku 

Łopuszna, podczas kiermaszu wielkanocnego. (Przyjmowanie palm konkursowych w dniu 

kiermaszu, w godz. 9.30 – 10.30).  

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas kiermaszu wielkanocnego, ok. 

godz.14.00                                       

CEL KONKURSU: 

- zachowanie i promowanie tradycji wykonywania palm  wielkanocnych, 

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki i tradycji kulturowej 

związanej  z obrzędami okresu Wielkiej Nocy, 

- propagowanie folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi oraz pogłębianie wiedzy na 

temat symboliki  i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, 

- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat 

zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia palm. 

WARUNKI KONKURSU: 

- każdy uczestnik może zgłosić jedną palmę, 

- palmy powinny nawiązywać zarówno formą jak i surowcem do tradycyjnych palm 

wielkanocnych, 

- wysokość prac – do 1 metra,  

- palma może być wykonana z materiałów typu suszki i rośliny oraz ozdoby z papieru, 

- palma musi być trwała ( sklejona lub spleciona), 

- sztuczne tworzywo i metalowe ozdoby będą dyskwalifikowane, 

- do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi (imię i 

nazwisko,  nr. tel.) 

UCZESTNICY: 

Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe. 

OCENA PRAC: 

Przy ocenie palm wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria : pomysłowość, 

wygląd, estetyka, staranność i dokładność wykonania. Decyzje Komisji Konkursowej są 

ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie 

sporządzony protokół. 

UWAGI KOŃCOWE: 

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac . Pozostałe prace będzie 

można odebrać w dniu kiermaszu. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 

konkursowego . 

  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 



 

 

REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO „NA 

NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”  

Utworzono: środa, 11, marzec 2015 07:11 | | | Odsłony: 4890 

REGULAMIN KONKURSU 

WIELKANOCNEGO „NA NAJŁADNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ”    

ORGANIZATOR:  

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

DATA I MIEJSCE ORGANIZACJI I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  

Konkurs na ,,Na najładniejszą pisankę Wielkanocną” odbędzie się 22 marca 2015r. na rynku 

Łopuszna, podczas kiermaszu wielkanocnego. 

(Przyjmowanie pisanek konkursowych w dniu kiermaszu,  w godz. 9.30 – 10.30). Konkurs 

skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno. 

Rozstrzygnięcie   konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu kiermaszu, ok. godz. 

14.00                                

CELE: 

-popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy, 

-doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego,  

-prezentacja możliwości twórczych. 

WARUNKI KONKURSU: 

-każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, 

styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału, 

-technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania barwienia, 

wyklejania itp.), 

-do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi:  (imię i 

nazwisko, nr. tel.). 

UCZESTNICY: 

Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe. 

OCENA PRAC: 

Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria : staranność i 

dokładność wykonania,  walory artystyczne . Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 

osób. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z 

posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 
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UWAGI KOŃCOWE: 

Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac . Pozostałe prace będzie 

można odebrać w dniu kiermaszu. Udział w konkursie jest jednoznacznym wyrażeniem zgody 

na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania 

konkursowego. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. 

 

SIĘ JEŹDZIŁO!!! 

Utworzono: niedziela, 08, marzec 2015 10:49 | | | Odsłony: 4137 

Tak wspominają wyjazd na lodowisko uczestnicy 

KONKURSU NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE W ORSZAKU TRZECH KRÓLI, który odbył się 6 stycznia br. 

Inicjatorką wyjazdu była pani Irena Marcisz-Wójt Gminy Łopuszno. Wycieczka na lodowisko do Kielc odbyła 

się 26 lutego br. Organizatorem wyjazdu był Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.  

Zabawie na lodowisku towarzyszyły niesamowite emocje. Większość naszej grupy po raz pierwszy zmierzyła 

się z próbą jazdy na lodzie. 

Pierwsze kroki były dość trudną sprawą ale po kilku próbach i „wywrotkach” co za miłe uczucie! Okrzyki 

radości i zdumienia na roześmianych buziach wynagradzały lekki stres opiekunom grupy. A byli nimi: Bożena 

Picheta –przedstawicielka rodziców, Agnieszka Jeleń-pracownik GOK, Barbara Pawelczyk-Kierownik GOK i w 

ramach współpracy – Sławomir Stelmaszczyk-Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w 

Łopusznie. 
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KIERMASZ WIELKANOCNY! 

Utworzono: czwartek, 05, marzec 2015 14:19 | | | Odsłony: 2853 

Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie 

zapraszają wszystkich na  

KIERMASZ WIELKANOCNY 

Zainteresowanych udziałem w prezentacji własnych wyrobów rękodzielniczych 

podczas  Kiermaszu Wielkanocnego, zaplanowanego na 22 marca 2015 r., na rynku w 

Łopusznie, 

prosimy o kontakt: tel. 600 036 875 lub e-mail: goklopuszno@gmail.com 

Podczas kiermaszu rozstawione będą stoiska z pisankami, palmami wielkanocnymi, stroikami świątecznymi, 

wyrobami z wikliny, wypiekami domowymi, rękodziełem i ozdobami. 

Podczas kiermaszu rozstrzygane będą konkursy na najlepsze baby i mazurki, najpiękniejsze pisanki, kraszanki i 

palmy wielkanocne. Dla dzieci organizatorzy przygotowali atrakcje w postaci zagadek i warsztatów. 
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Program imprezy 

• 10.00 - rozpoczęcie „Kiermaszu Wielkanocnego” 
• 10.00 - 15.00 - kramy handlowe: pisanki, palmy, ozdoby wielkanocne, rękodzieło,  
• 11.00 - 13.00 – przyjmowanie wypieków na konkurs - mazurki i baby wielkanocne, 
• ok. 11.30 - życzenia świąteczne Wójta Gminy Łopuszno - „dzielenie się jajkiem” i poczęstunek 

barszczem wielkanocnym. 
• 13.00 - ogłoszenie wyników konkursów wielkanocnych - Konkurs na Pisankę, Konkurs na Tradycyjną 

Palmę, wręczenie nagród, 
• 14.00 - ogłoszenie wyników konkursu na mazurek i babę wielkanocną, wręczenie nagród, degustacja 

wypieków konkursowych, 
• 15.00 - zakończenie Kiermaszu Wielkanocnego. 

  

W ciągu trwania całej imprezy prowadzone będą konkursy dla dzieci - „zagadki wielkanocne”. 

  

ZAPRASZAMY! 

.......................................................................................................................................................

...................... 

R E G U L A M I N 

Konkursu Wielkanocnego „Na najlepsze wielkanocne wypieki ( Baba i Mazurek)” 

  

1. Organizator: 

Organizatorem konkursu jest  Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie, 

2. Data i miejsce organizacji rozstrzygnięcia konkursu: 

Prezentacja konkursowa i degustacja Bab Wielkanocnych odbędzie się  

22 marca 2015 r. na rynku Łopuszna, podczas kiermaszu wielkanocnego ( przyjmowanie 

wypieków konkursowych w dniu kiermaszu, w godz. 11.00-13.00). 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno.                                         

3. Cel konkursu:                                      

• Podtrzymanie tradycji domowego pieczenia tradycyjnych bab wielkanocnych i 

mazurków. 

• Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami, 

• Ochrona kulinarnego dziedzictwa. 

4. W konkursie może wziąć udział każdy, kto upiecze babę i mazurka,  według domowego 

przepisu.  

5. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem  i  dostarczeniem wypieku do 

Konkursu. 

6. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu. 



8. Uczestnicy nie będą podzieleni na kategorie wiekowe. 

9. Oceny babek Wielkanocnych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora 

• Każdy wypiek zostanie oceniony w następujących kategoriach: 

• Smak 

• Dekoracja 

10. Przy ocenie Komisja Konkursowa kierować się będzie następującymi kryteriami: 

• Spełnienie wymogów określonych Regulaminem Konkursu; 

• Ogólne cechy potraw (smak, zapach,); 

• Szczególne elementy receptury. 

• Szczególne elementy dekoracyjne; 

• Oryginalność i pomysłowość 

11. Komisja wybiera głównego laureata, 

12. Komisja ma możliwość przyznania wyróżnień. 

13. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

14. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół. 

15. Komisja Konkursowa składa się z co najmniej 3 osób. 

16. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć 

fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach Konkursu. 

17. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie organizatora, a także na 

stronie internetowej www: gok-lopuszno.eu i stronie internetowej Urzędu Gminy w 

Łopusznie. 

18. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie komisji konkursowej oraz ich najbliższa 

rodzina. 

19. W konkursie nie mogą startować zawodowi cukiernicy. 

20. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. 

22. Uczestnik konkursu zgłasza swój udział telefonicznie: 600 036 875 lub e-mail 

:goklopuszno@gmail.com do dnia 19.03.2015 r. 

23. Do każdego wypieku dołączyć należy kartkę zawierającą: imię, nazwisko, wiek, dokładny 

adres i numer telefonu) 

24. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22.03.2015, podczas kiermaszu wielkanocnego. 
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Regulamin konkursu na nazwę dwudniowej imprezy 

plenerowej 

Utworzono: środa, 11, luty 2015 14:45 | | | Odsłony: 5743 

Regulamin konkursu  

na nazwę dwudniowej imprezy plenerowej. 

                                  

§ 1  

Organizator konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. 

§ 2 

Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest wyłonienie nazwy dla dwudniowego, plenerowego wydarzenia o 

charakterze kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, organizowanego w okresie wakacji. 

2. Nazwa nadana powinna być związana z charakterem imprezy, zachęcająca mieszkańców 

gminy do udziału w niej, kojarzyć się z gminą Łopuszno. 

§ 3 

Fundator nagrody: 

1. Fundatorem nagrody dla zwycięzcy jest Wójt Gminy-Irena Marcisz. Nagrodą jest tablet. 

§ 4 

Czas trwania konkursu: 

1. Konkurs trwa od 15 marca 2015r do 15 maja 2015 r. 

2. Termin ogłoszenia wyników konkursu: 20 maja 2015r. 

§ 5 

Warunku udziału w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział młodzież  w wieku powyżej 15 lat i osoby dorosłe, z terenu 

gminy Łopuszno. 

2. Uczestnicy konkursu poprzez fakt przystąpienia do konkursu wyrażają zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego konkursu na warunkach 

określonych w ustawie z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator 

zastrzega sobie prawo do opublikowania lub przedstawienia danych (imię, nazwisko, 

miejscowość zamieszkania) w mediach oraz podczas uroczystego nadania wybranych w 
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konkursie nazw. 

3. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

§ 6 

Przebieg konkursu: 

1. Konkursu polega na przesłaniu propozycji nazwy imprezy na adres email: 

goklopuszno@gmail.com 

2. Oceny formalnej dokona Komisja Konkursowa w składzie: Marek Gos-Poseł na Sejm RP, 

Irena Marcisz-Wójt Gminy Łopuszno, Grzegorz Piotrowski-właściciel tartaku z 

Krężołka,  Barbara Pawelczyk-Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, 

Sławomir Stelmaszczyk-Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w 

Łopusznie. 

3. Zgłoszenie, które pomyślnie przejdą ocenę formalną, zostaną dopuszczone do oceny 

merytorycznej. 

4. Osoba startująca w konkursie zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych: 

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ewentualnie adresu do korespondencji), numeru 

telefonu lub adresu e-mail. 

5. Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja  2015 r. 

6. Zgłaszający może zaproponować tylko jedną nazwę. 

7. Na podstawie zgłoszonych propozycji Komisja Konkursowa wyłoni 1 nazwę, 

8. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony 20 maja 2015 r. 

  

Zapraszamy do udziału 

 

OGŁOSZENIE 

Utworzono: wtorek, 27, styczeń 2015 12:34 | | | Odsłony: 4504 

Uczestnicy konkursu ”NA NAJLEPSZE PRZEBRANIE 
W ORSZAKU TRZECH KRÓLI” proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie, pod 
numerem telefonu 600 036 875, celem ustalenia szczegółów związanych z wyjazdem na lodowisko. 

Na zgłoszenia czekamy do 12.02.2015 (czwartek).  

Lista uczestników konkursu: 
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http://gok-lopuszno.eu/28-ogłoszenie.html
http://gok-lopuszno.eu/28-ogłoszenie.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=1cfc9ee76c59b438c4655f3c86808dff65f79789


Urszula Pałys 11 lat Wierna Rzeka 

Karol Młynarski 7 lat Grabownica 

Marcel Ciszek 7 lat Grabownica 

Katarzyna Soboń 11 lat Jasień 

Julia Telicka 10 lat Lasocin 

Daria Tomasik 11 lat Dobrzeszów 

Karolina Wawrzeńczyk 11 lat Huta Jabłonowa 

Kamila Molasy 11 lat Dobrzeszów 

Maria Mazur 3 lata Krężołek 

Wiktoria Mazur 10 lat Krężołek 

Asia Szymanowska 6 lat Kaliga 

Patrycja Szymanowska 9 lat Kaliga 

Zuzia Wychowaniec 5 lat Dobrzeszów 

Julia Wychowaniec 7 lat Dobrzeszów 

Bartłomiej Kaliszewski 9 lat Józefina 

Kinga Frączek 10 lat Piotrowiec 

Natalia Frączkowska 9 lat Grabownica 

Maciej Robak 9 lat Wierna Rzeka 

Weronika Będkowska 10 lat Czałczyn 

Kacper Gładzik 8 lat Antonielów 

Kinga Knap 8 lat Sarbice 

Bartosz Nyga 14 lat Wielebnów 

Maciej Ciułek 14 lat Łopuszno 

Kacper Mędrecki 14 lat Snochowice 

Maria Picheta 7 lat Łopuszno 

Karolina Szczerek 9 lat Łopuszno 

Izabela Dzwonek 10 lat Krężołek 

Faustyna Kaliszewska 14 lat Józefina 

Ania Podgórska 6 lat Grabownica 



Ilonka Podgórska 3 lata Grabownica 

Milena Wawrzeńczyk 8 lat Huta Jabłonowa 

 

 

Kiermasz Wielkanocny 

Utworzono: wtorek, 27, styczeń 2015 07:25 | | | Odsłony: 1516 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zaprasza wszystkich zainteresowanych do  wzięcia udziału w prezentacji własnych wyrobów 

rękodzielniczych podczas  Kiermaszu Wielkanocnego, zaplanowanego na 22 marca 2015 r., 

na rynku w Łopusznie. 

Podczas kiermaszu rozstawione będą stoiska z pisankami, palmami wielkanocnymi, stroikami 

świątecznymi, wyrobami z wikliny, wypiekami domowymi, rękodziełem i ozdobami. 

Podczas kiermaszu rozstrzygane będą konkursy na najlepsze baby i mazurki, najpiękniejsze 

pisanki, kraszanki i palmy wielkanocne.  

 Zatem już dziś rozpoczynajcie przygotowania do prezentacji świątecznego rękodzielnictwa. 

Tych, którzy zaczynają dopiero przygodę z rękodziełem zapraszamy na Świąteczne Warsztaty 

Rodzinne. Już 9, 12 i 16 lutego, w godz. 15.00-18.00 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na 

warsztaty wyplatania koszyczków wielkanocnych z wikliny przydrożnej i wierzby płaczącej. 

Natomiast 19, 23 i 26 lutego, w godz. 15.00-18.00, proponujemy rodzinne warsztaty 

tematycznie związane ze Świętami Wielkanocnymi. Będziemy zdobić pisanki technikami: 

decoupage, richelieu oraz techniką batikową- jedną z najstarszych technik tworzenia pisanek. 
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FERIE ZIMOWE 2015 (GOK Łopuszno) 
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FERIE ZIMOWE 2015 (GOK  Łopuszno) 

  Poniedziałek/16 luty 

10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice)  

10.00-15.00-indywidualne  lekcje gry na gitarze i keyboardzie(Snochowice, Łopuszno)  

11.00-12.00 w tanecznym  pląsie(Snochowice)  

 

12.00-14.00-malujemy, rysujemy, lepimy (Snochowice) 

14.00-17.00 – konkurs  z nagrodami „Robimy maski  karnawałowe” 

  Wtorek/17 luty 

10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice) 

12.00-14.00 – zajęcia  kulinarne (Snochowice) 

13.30-zaj. taneczne ( Łopuszno) 

15.00-17.00-jęz. angielski w dwóch  grupach  wiekowych(Snochowice) 

 Środa/18 luty 

10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice) 

13.30-zaj. taneczne ( Łopuszno) 

12.00-14.00 – zdobienia  techniką decoupage (Snochowice) 

15.00-17.00 –tworzymy 

biżuterię                                                                                                                    

 Czwartek/19 luty 

10.00-11.00-poranek  filmowy  dla  dzieci (Snochowice) 

10.00-15.00-indywidualne  lekcje  gry na gitarze  i  keyboardzie(Snochowice, Łopuszno) 

12.00-14.00 – zajęcia  kulinarne (Snochowice) 

15.00-16.00 – 

zajęcia   wokalne   (Snochowice)                                                                                            

 Piątek/20 luty 

10.00-11.00-poranek  filmowy  dla dzieci (Snochowice) 

12.00-14.00 – tworzymy obrazy w technice  decoupage (Snochowice) 

15.00-16.00 – spotkania  z  karaoke   (Snochowice) 

 Sobota/21 luty 

16.00 – Bal karnawałowy 

 Poniedziałek/22 luty   

10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice) 

10.00-15.00-indywidualne  lekcje gry na gitarze i keyboardzie(Snochowice, Łopuszno) 

11.00-12.00 w tanecznym  pląsie(Snochowice    

14.00-17.00 – konkurs  z nagrodami „tworzymy najpiękniejszą biżuterię” 

 Wtorek/23 luty 

http://gok-lopuszno.eu/26-ferie-zimowe-2015-gok-łopuszno.html
http://gok-lopuszno.eu/26-ferie-zimowe-2015-gok-łopuszno.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://gok-lopuszno.eu/component/mailto/?tmpl=component&template=gok_lopuszno&link=7f4b21e960ca4474f772b0cff21a4169d9b2761c


10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice) 

12.00-14.00 – zajęcia  kulinarne (Snochowice) 

13.30-zaj. taneczne ( Łopuszno) 

15.00-17.00-jęz. angielski w dwóch  grupach  wiekowych(Snochowice) 

 Środa/24 luty 

10.00-11.00-poranek filmowy dla dzieci (Snochowice) 

13.30-zaj. taneczne ( Łopuszno) 

12.00-14.00 – zdobienia techniką decoupage (Snochowice) 

15.00-17.00 –tworzymy biżuterię  

 Czwartek/25 luty 

10.00-11.00-poranek  filmowy  dla  dzieci (Snochowice) 

10.00-15.00-indywidualne  lekcje  gry na gitarze i keyboardzie(Snochowice, Łopuszno) 

12.00-14.00 – zajęcia  kulinarne (Snochowice) 

15.00-16.00 – zajęcia   wokalne   (Snochowice) 

 Piątek/26 luty 

10.00-11.00-poranek  filmowy  dla dzieci (Snochowice) 

12.00-14.00 – tworzymy obrazy w technice  decoupage (Snochowice) 

15.00-16.00 – spotkania  z  karaoke   (Snochowice) 

 Sobota/27 luty 

15.00-19.00 -dyskoteka 

 

 

Kurs tańca towarzyskiego 

Utworzono: czwartek, 22, styczeń 2015 11:35 | | | Odsłony: 3454 

 

OGŁOSZENIE 

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie zaprasza na nieodpłatny kurs tańca 

towarzyskiego dla dorosłych. 

Zajęcia odbywać się będą w każdą niedzielę w Świetlicy Wiejskiej w 

Snochowicach od 25.01.2015 do 15.02.2015, w godzinach od 15.00 do 16.00.  

 

Kurs  poprowadzi 

Małgorzata Soboń. 
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Zapraszamy! 

 

Zimowe Warsztaty malarskie w GOK 

Utworzono: czwartek, 22, styczeń 2015 10:23 | | | Odsłony: 1306 

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w 

Łopusznie miał zaszczyt gościć wspaniałych i utalentowanych artystów. 8 stycznia do 

Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach przybyło 14 osób, w tym 4 osoby z gminy Łopuszno, 

pozostali uczestnicy z miast: Kielce, Skarżysko Kamienna i Pińczów. Do 18 stycznia brali 

udział w Zimowych Warsztatach Malarskich. Nie zabrakło im ani zapału do twórczej pracy, 

ani wytrwałości, co uwieńczone zostało piękną wystawą na podsumowaniu Warsztatów, które 

miało miejsce 17 stycznia. 

Gościliśmy wówczas Wójta Gminy Łopuszno - panią Irenę Marcisz, Przewodniczącą Rady 

Gminy - panią Zdzisławę Zimną oraz innych znawców sztuki.  

Podczas zakończenia Zimowych Warsztatów Malarskich rozstrzygnięty został konkurs na 

"Najpiękniejszą Bożonarodzeniową Posesję". Pierwsze miejsce zajęła Lucyna Paszowska, 

trzy równoległe miejsca zajęli: Krzysztof Kumański z Łopuszna, Sławomir Płyta z Przegród 

oraz Małgorzata Piec z Lasocina. Nagrodami w konkursie były obrazy wykonane przez 

uczestników Warsztatów. Jak się później okazało oprócz talentu do malowania, dwóch 

panów, a mianowicie Czesław Góralski i Roman Kornecki oczarowali przybyłych gości 

swoimi zdolnościami wokalnymi i piękną grą na gitarze. Wykonane przez nich utwory 

wprowadziły niesamowitą atmosferę, idealną na zakończenie Zimowych Warsztatów 

Malarskich. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Zimowych Warsztatów Malarskich 2015. 
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OSTATKI 2015 w GOK 
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Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 

zaprasza na Ostatki, które odbędą się w Świetlicy Wiejskiej w 

Snochowicach, przy muzyce mechanicznej,  

14.02.2015 w godz. 19.00 –  4.00 dnia następnego. 

  

CENA BILETU: 50,00 zł. od osoby  

 

Menu: 

• 2 gorące posiłki 

• zimna płyta 

• ciasta 

• sałatka 

• napoje zimne i gorące (herbata i kawa) 
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Dla przybyłych Gości niespodzianki i zabawy walentynkowe.   

  

Rezerwacja następuje po wcześniejszym uzgodnieniu i wpłacie całej kwoty. 

Rezerwacja miejsc w Świetlicy w Snochowicach w godzinach:15.00 - 18.00, do dnia 

10.02.2015 (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). 

 

 

Tak szybko odszedł… 

Utworzono: piątek, 16, styczeń 2015 09:55 | | | Odsłony: 3886 

…Tu Ciebie nie ma, lecz jesteś przecież… 

i pozostaniesz w jasnym świecie, 

jest coś, co mrokom się opiera, 

jest pamięć. 

A ona nie umiera… 

  

Zasmuciła nas bardzo wiadomość o śmierci Pana Zygmunta Jakubowskiego z Rudy 

Zajączkowskiej, laureata wielu prestiżowych nagród, w kategoriach autentycznych 

kapel  ludowych. Pożegnaliśmy Go w poniedziałek, 8 grudnia 2014r.. Pogrzeb odbył się w 

kościele parafialnym p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Wiernej. Mszę żałobną odprawił ks. 

proboszcz  Wiktor Wałocha. Mowę pożegnalną wygłosiła Wójt Gminy Łopuszno-Pani Irena 

Marcisz. A oto jej treść: 
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Graj, skrzypku, graj! 

Niech miłosne serenady 

zawisną pod sklepieniem nieba. 

Łkaj, skrzypku, 

łkaj, 

póki daję radę przemilczeć to, 

czego mówić nie trzeba. 

Niech muzyka za serce chwyci, 

każda nuta na dno duszy spadnie, 

rozplącze myśli - skołtunione nici, 

z cieniem trosk raz na zawsze przepadnie. 

Graj więc, skrzypku, 

graj! 

Rzewne tony menuetów 

niech rozświetlą łzami oczy 

i łkaj ze mną, 

łkaj!  

Szanowni Zebrani! 

Z głębokim żalem żegnamy Pana Zygmunta Jakubowskiego – utalentowanego skrzypka, 

piewcę folkloru, miłośnika muzyki. Skrzypce, które Pan Zygmunt ukochał, są niezwykłym 

instrumentem. Ich dźwięki oddają patos boleści, moc radości, żar tęsknoty, akordy miłości i 

skargę rozpaczy. W rękach mistrza stają się głosem duszy. Na nich Pan Zygmunt wygrywał 

pragnienia życia, dążenia, nadzieje i życzenia serca. Z wirtuozerią grał cichą kołysankę 

matki, oberki, polki, walczyki, a także pieśni obrzędowe i nabożne. W 1996r. Pan Zygmunt 

Jakubowski założył kapelę ludową, która zdobywała laury na licznych przeglądach i 

ogólnopolskich festiwalach. W 2012r. został laureatem konkursu „Jawor - u źródeł 

kultury”. Śmierć Pana Zygmunta to nieodżałowana strata. Odszedł od nas samorodny 

talent muzyczny, strażnik ludowej tradycji, człowiek o wrażliwym sercu i wielkiej 

skromności.  

Cześć Jego pamięci! 

Jako wójt Gminy Łopuszno oraz prezes Stowarzyszenia „Geniusz” składam Rodzinie 

Zmarłego głębokie wyrazy współczucia. 

  

Po Mszy Świętej kondukt żałobny ruszył  w stronę cmentarza parafialnego, ostatnią drogę 

życia Pana Zygmunta. 
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                          Z wyrazami współczucia dla Rodziny: 

Barbara Pawelczyk - Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie  i zespół 

redakcyjny Wieści Łopuszna. 

 


