ARCHIWUM 2017
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE :)
Utworzono: wtorek, 19, grudzień 2017 08:28 |
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Tłumy na widowni zgromadził dzisiejszy
konkurs kolęd i pastorałek zorganizowany przez Wójta Gminy Łopuszno -Irenę Marcisz,
Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy. Przybyli młodzi
i starsi, aby przyglądać się, kibicować i wspierać występujących. Konkurs organizowany jest
cyklicznie i od początku cieszy się popularnością.
Występy oceniała komisja w skaładzie: przewodnicząca komisji - Barbara Chuda,
członkowie komisji: Małgorzata Barcicka - sekretarz gminy Łopuszno, Anna Skrzypczyk kierownik szkoły w Grabownicy, Aleksanadra Nyga - wolonatriusz GOK, Sławomir
Stelmaszczyk - kierownik GOSW. Główny zamysł jest taki aby upowszechnić tradycję
wspólnego śpiewania kolęd która w dobie internetu zaczyna powoli zanikać. Spotkanie było
również okazją aby rozstrzygnąć dwa świąteczne konkursy dla dzieci : ,, Aniołki
bożonarodzeniowe oraz ,,Najpiękniejsza bombka bożonarodzeniowa’’. Wręczono nagrody
oraz złożono gratulacje wszystkim biorącym udział w konkursie. Konkurs ,,Przegląd kolęd i
pastorałek’’ podzielony był na 5 kategorii: dzieci z klas 0-3,dzieci z klas IV –VII,
Gimnazjum, solo- dorośli oraz zespoły i chóry. I tak w kategorii klas 0-3 I miejsce zdobyła:
Magdalena Młynarska, II m-ce – Bartosz Ziernik, III m-ce- Martyna Stefańczyk, oraz
wyróżnienia: Filip Pniewski, Wiktoria Brząd oraz Weronika Wojda. Kategoria- klasa IV-VII:
I miejsce Katarzyna Twardowska, II miejsce- Diana Wijas, III miejsce – Patrycja Kałuża oraz
wyróżnienia: Izabela Dzwonek oraz Julia Świercz. Dwa równorzędne I miejsca w kategorii
Gimnazjum zajęły z kolei Aleksandra Pięta oraz Katarzyna Soboń. W kategorii solo- dorośli
na I miejscu uplasowały się równorzędnie Panie: Alicja Borowska, Monika Walas oraz
Eleonora Wertka. Kategoria Zespoły i Chóry została zdominowana przez młodzież, gdyż I
miejsce zajął tu Zespół Wokalno-Instrumentalny ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie. A
wszyscy pozostali uczestnicy zajęli sześć równorzędnych drugich miejsc. Wszystkim
nagrodzonym serdecznie gratulujemy a sponsorom dziękujemy. I już teraz zapraszamy do
udziału w konkursie w przyszłym roku.

Sylwester pod gwiazdami 2017-2018
Utworzono: czwartek, 14, grudzień 2017 07:27 |

|

| Odsłony: 512

Wójt Gminy Łopuszno
zaprasza na

Sylwestra pod gwiazdami 2017/2018
Zapraszamy na Rynek w Łopusznie od godz. 23.00

„Szlachetna Paczka” przekazana!
Utworzono: poniedziałek, 11, grudzień 2017 14:51 |
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9-10 grudnia 2017 r. swój finał miała
tegoroczna akcja „Szlachetnej Paczki”, do której przyłączyła się Gmina Łopuszno.
Pracownicy Urzędu Gminy Łopuszno i wszystkich jednostek organizacyjnych czyli Gminny
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy, Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek
Kultury, Żłobek Gminny, Biblioteka Gminna, Zakład Gospodarki Komunalnej, Gminny
Ośrodek Zdrowia
przygotowali w tym roku paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin z terenu gminy. Paczkę
wsparła też Pani Ewelina Młynarska – Firma Ubezpieczeniowa. W ramach tej akcji GOSW
zorganizował specjalne zajęcia fitness dochód z których także był przekazany na ten szczytny
cel.
„Szlachetna Paczka” jest ogólnopolskim projektem pomocy rodzinom żyjącym w trudnej
sytuacji materialnej. Każdego roku w akcję angażują tysiące ludzi. W tym roku pracę nad
zorganizowaniem paczki koordynował kierownik GOSW Sławomir Stelmaszczyk. Wszyscy
mocno zaangażowali się w zbiórkę rzeczy potrzebnych rodzinie wybranej z bazy „Szlachetnej
Paczki”. – rodzina którą wybraliśmy to małżeństwo z 24 letnim stażem. Zaraz po ślubie
zamieszkali u pana Macieja i jego rodziców. Od tego czasu utrzymywali się z pracy w
gospodarstwie rolnym. Nie było im dane zostać rodzicami. Nie dorobili się majątku, ale
zawsze wydawało im się, że to co mają i sami wypracują, w zupełności im wystarczy.
Niestety, wkrótce przyszły gorsze czasy a mianowicie choroby obojga małżonków co
spowodowało pogorszenie się sytuacji materialnej. Mimo trudności jakie ich spotkały, na
pierwszy rzut oka można zauważyć, że stanowią dla siebie olbrzymie wsparcie.
Serce nam rosło, kiedy patrzyliśmy w jak szybkim tempie rośnie stos prezentów
przygotowanych dla wybranej przez nas rodziny. Spełniając jej oczekiwania, przekazaliśmy
pralkę, garczki, pościel, koce, żywność, środki czystości, artykuły kosmetyczne, odzież, a
także inne prezenty – wymienia Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.
Trzeba przyznać, że ogromny stos prezentów dla potrzebującej rodziny robił wrażenie. –
Cieszymy się, że możemy umilić święta jednej z rodzin – podkreślali zgodnie
wszyscy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Łopuszno.
W sobotę, 9 grudnia, wolontariusze pojechali przekazać paczkę rodzinie. – Samochód był
wypełniony dosłownie po brzegi. Trudno opisać radość tych ludzi. Łezka w oku zakręciła się
wszystkim.- mówiły wolontariuszki Wiola i Joanna
- Bardzo bym chciała, aby z każdym rokiem coraz więcej osób włączało się w pomaganie, bo
przecież pomagać warto, a dobro wraca do nas podwójnie – przekonuje wójt Gminy Irena
Marcisz, zdaniem której bez wsparcia tylu zaangażowanych osób nie udałoby się
przygotować tak bogatej paczki. – Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna za
zaangażowanie i pomoc.
Wątpliwości nie ulega fakt, że „Szlachetna Paczka” łączy w całej Polsce tysiące osób w

mądrym pomaganiu. To właśnie dzięki nim, wiele rodzin, miało piękniejsze święta.
Pamiętajmy też, że warto pomagać, a kolejna akcja „Szlachetnej Paczki” już za rok!
S. Stelmaszczyk

Seans filmowy ,,WILK"
Utworzono: czwartek, 07, grudzień 2017 15:36 |
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Historia oddziału to gotowy scenariusz filmu
sensacyjnego o niezwykłych ludziach. Aby normalnie żyć musieli walczyć z Niemcami.
Dziś inni młodzi ludzie postanowili o tym opowiedzieć, zwyczajnie, z potrzeby serca.
ŁOPUSZNO
10 grudnia, godzina 17.00
Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej
WSTĘP BEZPŁATNY
SCENARIUSZ i REŻYSERIA: Dionizy Krawczyński, ZDJĘCIA: Krzysztof Dziewięcki,
GRAFIKA: Michał Mirosławski, Michał Janyst, MUZYKA: Plateau, Krzysztof Korban,

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
Utworzono: środa, 06, grudzień 2017 14:15 |
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WÓJT GMINY ŁOPUSZNO,
Gminny Ośrodek Kultury i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

serdecznie zapraszają na

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK
„ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE"
17 grudnia 2017r., godz. 15.00
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁKI
BOŻONARODZENIOWE
Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017 16:33 |
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KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁKI
BOŻONARODZENIOWE
REGULAMIN
1. Organizatorzy: Wójt Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

2. Temat: Przedmiotem konkursu jest wykonanie ANIOŁKA ŚWIĄTECZNEGO.

3. Cele konkursu:
- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia,
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
- pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, grupa wiekowa: klasy 0
– III z terenu gminy Łopuszno.
5. Zakres prac:
- Praca przestrzenna wykonana dowolną techniką.
6. Wymagania dotyczące prac:
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedna pracę,
- praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, nr tel.
kontaktowego, imię i nazwisko opiekuna,
- prace należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40, w
terminie do12.12.2017.
7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest
ostateczna.

8.Kryteria oceny:
- estetyka oraz pomysłowość wykonania aniołka,
- zgodność z tematem.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
O wynikach konkursu poinformowani zostaną Dyrektorzy i Kierownicy szkół a wręczenie
nagród odbędzie się 17 grudnia 2017r.o godz. 15.00 podczas KONKURSU KOLĘD I
PASTORAŁEK ,,ŁOPUSZNO KOLĘDAMI ROZŚPIEWANE".
10. Postanowienia końcowe:
Organizatorzy konkursu nie zwracają prac wykonanych na konkurs.
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu.
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.
Regulamin Konkursu, oraz bieżące informacje związane z konkursem, w tym również
informacje o wynikach będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora: goklopuszno.eu, na profilu Gminnego Ośrodka Kultury na facebook.com

KONKURS PLASTYCZNY ANIOŁ
BOZNONARODZENIOWY
Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017 16:19 |

|

| Odsłony: 1196

Wójt Gminy Łopuszno

i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
ogłaszają
KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży szkolnej
ANIOŁ BOZNONARODZENIOWY

Termin oddania prac: 12.12.2017r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród:
17 grudnia 2017r, o godz.15.00, podczas konkursu kolęd i pastorałek
”Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”
Regulamin dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury, na FB GOK
oraz stronie internetowej: www.gok-lopuszno.eu

ZAPRASZAMY!

KONKURS PLASTYCZNY BOMBKA CHOINKOWA
Utworzono: wtorek, 21, listopad 2017 16:08 |
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Wójt Gminy Łopuszno

i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

ogłaszają
KONKURS PLASTYCZNY dla dzieci i młodzieży szkolnej

BOMBKA CHOINKOWA

Termin oddania prac: 12.12.2017r.

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród:
17 grudnia 2017r, o godz.15.00, podczas konkursu kolęd i pastorałek
”Łopuszno Kolędami Rozśpiewane”
Regulamin dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury, na FB GOK
oraz stronie internetowej: www.gok-lopuszno.eu

ZAPRASZAMY!

Łopuszańskie czytanie
Utworzono: środa, 15, listopad 2017 11:18 |
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Serdecznie zapraszamy na wieczorek
literacko-muzyczny
22 listopada 2017 roku, godzina 18.00
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

w programie:
•
•
•
•

czytanie fragmentów książek
koncert smyczkowy
wystęk Filipa Pniewskiego
skecz kabaretu z SP

Święty Mikołaj w GOK
Utworzono: środa, 15, listopad 2017 11:12 |
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Wójt Gminy
oraz Gminny Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci
na spotkanie ze

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM

Ten niezwykły Gość zawita do nas 6 grudnia
na teren Gminnego Ośrodka Spotrowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.

Szczegóły oraz zapisy w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w godz. 8-16

IV Łopuszańska Konferencja Senioralna
Utworzono: czwartek, 05, październik 2017 15:29 |
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Dzięki wspaniałej współpracy Wójta Gminy
Łopuszno pani Ireny Marcisz oraz Stowarzyszenia ,, Kobiety Łopuszna” kolejna Łopuszańska
Konferencja Senioralna okazała się sukcesem. W dniu 4 października 2017 na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbyła się IV Konferencja , w której
uczestniczyło około 100 osób. Mieliśmy przyjemność gościć Radnego Powiatowego Pana
Krzysztofa Smolarczyka, Radnych Gminy, Dyrektorów Szkół, Kierowników Instytucji
Samorządowych, Członkinie Stowarzyszenia oraz seniorki i seniorów Gminy Łopuszno oraz
zaprzyjaźnionej gminy Radoszyce.
Podczas konferencji prelekcję na temat powstających problemów społecznych w naszych
rodzinach wygłosiła pani Teresa Jakubowska konsultant ds. współpracy z rodziną i dziećmi z
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
Niezwykłym wydarzeniem był pokaz mody, w którym udział wzięły członkinie
Stowarzyszenia z panią Wójt Ireną Marcisz na czele. Podczas pokazu wszyscy uczestnicy
zachwycali się modelkami występującymi w czerech równych stylizacjach. Każda modelka
otrzymała od widowi gromkie brawa i dużo miłych słów. Fryzurę oraz makijaż uczestniczki
pokazu zawdzięczają uczennicom Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, natomiast
podpowiedzi w kwestii idealnego poruszania się po czerwonym dywanie pani Małgorzacie
Soboń- pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie.
Salwy śmiechu dobiegały z widowni podczas występu młodych artystów z Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Łopusznie. Uczniowie zaprezentowali się w skeczu ,, Mariolka testuje leki”.
Ogromne wrażenie na uczestnikach zrobił występ niezwykle utalentowanej Anny Adamiec,
która zaśpiewała dwa utwory. Podczas konferencji ogłoszony również zostały wyniki
konkursu fotograficznego ,,Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś”.
Serdecznie zapraszamy na koleją Konferencję w przyszłym roku.

Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży
Utworzono: czwartek, 28, wrzesień 2017 09:34 |
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Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
zaprasza
na
Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży

REMIZA OSP ul. Strażacka

Zajęcia organizacyjne 2 października godz. 13.30

szczegółowe informacje 668 402 278

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Utworzono: wtorek, 19, wrzesień 2017 18:04 |
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Irena Marcisz-Wójt Gminy Łopuszno
Sławomir Staszczyk-Radny Rady Gminy
Mirosław Śliwka-Sołtys wsi Lasocin

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ NA PLENEROWĄ IMPREZĘ
ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
LASOCIN, 24 WRZEŚNIA 2017 R.
GODZ.15.00 (PRZY STAWIE)

W programie:
• WYSTĘPY ARTYSTYCZNE,
• WSPÓLNE OGNISKO,
• KONKURS NA NAJDŁUŻSZĄ OBIERKĘ Z ZIEMNIAKÓW,
• DEGUSTACJA POTRAW Z ZIEMNIAKIEM W ROLI GŁÓWNEJ,
• PIOSENKI BIESIADNE PRZY OGNISKU,
• GORĄCA KAWA I HERBATA,
• MECZ PIŁKI NOŻNEJ ŁKS ŁOPUSZNO-LZS LASOCIN (GODZ. 16: 00 BOISKO
PRZY STAREJ SZKOLE W LASOCINIE).

AKCJA WAKACJE 2017
Utworzono: piątek, 15, wrzesień 2017 11:09 |
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W dniach 21-25.08.2017r. Gminny Ośrodek
Kultury w Łopusznie gościł 10-cioro wspaniałych i kochanych dzieci z naszej gminy.
Każdego dnia, w godzinach 10:00-14:00, uczestnicy brali udział w zajęciach artystycznych,
kulinarnych oraz ruchowych. W środę tj. 23.08.2017r. odbyła się wycieczka na Basen w
Strawczynie, w której udział wzięły dzieci z Akcji Wakacje oraz uczestnicy Rewii Postaci
Bajkowych podczas Impresji Łopuszańskich 2017. W czasie spotkań dzieci uczyły się
współpracy w grupie, odpowiedzialności, tolerancji i szacunku do innych osób. Był to idealny
czas do rozwijania swoich umiejętności i pasji. Kolejną niezwykła atrakcją był spacer nad

Żabieniec oraz smaczne lody. Uczestnicy Akcji Wakacje z masy porcelanowej wykonali
upominki dla swoich bliskich. Podczas pożegnalnego ogniska każde dziecko otrzymało
pamiątkowy prezent oraz słodką niespodziankę.

XXXVII MIĘDZYNARODOWY PLENER
PLASTYCZNY
Utworzono: piątek, 15, wrzesień 2017 11:02 |
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W dniach 31.08-12.09.2017 r. na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbywał się XXXVII Międzynarodowy
Plener Plastyczny. Wzięło w nim udział 11 malarzy. Gościliśmy: Pana Czesława Góralskiego,
Pana Wacława Makockiego, Panią Halinę Gołąbczak-Pelę, Pana Mieczysława Pelę, Panią
Grażynę Muchę, Pana Alfreda Anioła, Panią Aleksandrę Nygę, Panią Marzannę StrużykWojdę, Panią Tamarę Denisową z Białorusi, Panią Oksanę Onyszczenko z Ukrainy oraz Pana
Romana Korneckiego. Artyści zainspirowani pięknymi zakątkami naszej ,,Małej Ojczyzny”
tworzyli niezwykłe dzieła sztuki przedstawiające m. in. Kościół Parafialny. Dzięki obecności
tak znakomitych gości Łopuszno stało się ,,Świętokrzyską Stolicą Malarstwa”.
W sobotę, 9-ego września miało miejsce niecodzienne wydarzenie kulturalne: Wernisaż
prac poplenerowych XXXVII Międzynarodowego Pleneru Plastycznego. Po przywitaniu
gości przed uczestnikami wernisażu w dwóch piosenkach zaprezentował się Filip Pniewski.
Niezwykle wrażenie na uczestnikach zrobił występ Anny Adamiec, która swoim pięknym i
mocnym głosem wykonała takie utwory jak: ,,Perłowa łódź” oraz ,,Kasztany”.
Wójt Gminy Łopuszno Irena Marcisz podziękowała artystom za przyjęcie zaproszenia
na plener i przeprowadzenie warsztatów malarskich w szkołach oraz pozostawienie pięknych
prac organizatorom. Miłe słowa skierowała również w stronę Pani Barbary Pawelczyk
Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie w których okazała wdzięczność za trud
i zaangażowanie w organizację pleneru.
W kolejnej części spotkania, uczestnicy zaproszeni zostali do podziwiania wystawy prac
naszych malarzy, które zachwyciły wszystkich wysokim poziomem artyzmu, różnorodnością
technik i tematów malarskich.
Organizatorami pleneru byli: Wójt Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Kultury i
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY Z GMINY ŁOPUSZNO
Utworzono: piątek, 15, wrzesień 2017 10:21 |

|

| Odsłony: 1369

W dniach 06-08.09.2017r. miały miejsce
warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z udziałem 11 malarzy z XXXVII
Międzynarodowego Pleneru Plastycznego. Zaproszeni artyści zaprezentowali swoje obrazy
oraz poprowadzili warsztaty plastyczne, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół w
Sarbicach, Dobrzeszowie, Gnieździskach, Lasocinie, Grabownicy i Łopuszna ( Szkoła
Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Powiatowy Zespół Szkół).
W warsztatach zainicjowanych przez Panią Wójt Irenę Marcisz wzięło udział około 140
dzieci.
Artyści na początku spotkań z młodymi malarzami opowiadali o sobie i swojej
twórczości, pokazywali swoje dzieła oraz dzielili się swoimi doświadczeniami, jakie nabyli
podczas długoletniej ,,pracy z pędzlem”. Uczestnicy mieli okazję zgłębić tajniki mieszania
barw oraz technik nakładania farb. Podczas warsztatów powstało wiele pięknych i
niepowtarzalnych prac, które mieliśmy okazję podziwiać podczas II Wernisażu prac
powarszatowych w dniu 08.09.2017r. na terenie Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w
Łopusznie. Wzięli w nim udział uczestnicy warsztatów, malarze, pod okiem których
powstawały prace, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Gościem specjalnym
wernisażu był Pan Wiesław Gałka-Zastępca Wójta Gminy Łopuszno.

Serdeczne podziękowania!!!
Utworzono: czwartek, 14, wrzesień 2017 11:10 |
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Organizatorzy Dożynek Gminnych 2017
składają serdeczne podziękowania niżej wymienionym sponsorom. Dzięki Państwa
wsparciu możliwe stało się zaoferowanie społeczeństwu atrakcyjnego, pełnego wrażeń i

niezapomnianego programu artystycznego. Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie
serce i dobrą wolę życzymy wielu sukcesów w realizowaniu planów zawodowych oraz
pomyślności w życiu osobistym.
Dziękujemy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panu Wiesławowi Gałce- Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno,
Panu Krzysztofowi Smolarczykowi- Radnemu Powiatu Kieleckiego,
Panu Krzysztofowi Soboniowi- Radnemu Powiatu Kieleckiego,
Panu Marianowi Płycie- Staroście Dożynek Gminnych 2017,
Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie,
Panu Aleksandrowi Kozakowi,
Panu Romanowi Wódkowskiemu,
Panu Andrzejowi Wódkowskiemu,
Pani Renacie Wódkowskiej-Tkacz,
Panu Adamowi Szymkiewiczowi,
Panu Stanisławowi Bober,
Pani Izabeli Jedynak,
Panu Leszkowi Macandrowi,
Panu Bonifacemu Sornatowi,
Szkole Językowej Future,
Panu Dariuszowi Germanowi,
Spółce BIS Cichoń,
Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu Soboń,
Panu Pawłowi Paszowskiemu,
Panu Andrzejowi Cieślickiemu,
Panu Robertowi Domagale,
Państwu Annie i Michałowi Rudzińskim,
Pizzerii Roza w Łopusznie,
Pani Beacie Wawrzeńczak,
Pani Dorocie Zasadzie ,
Panu Bogdanowi Jabłońskiemu,
Pani Renacie Popczyk,
Państwu Karolinie i Krzysztofowi Dudzic,
Panu Wojciechowi Kwaśniakowi,
Państwu Zofii i Grzegorzowi Puchała,
Panu Sławomirowi Kramarczukowi,
Firmie Trakpol z Marianowa,
Państwu Justynie i Mariuszowi Petrus,
Panu Cezaremu Królikowskiemu,
Panu Grzegorzowi Tkaczowi,
Państwu Agnieszce i Stanisławowi Iwanek,
Państwu Małgorzacie i Mariuszowi Woś,
Pani Dianie Kowalczyk,
Panu Michałowi Kaliszewskiemu,
Pani Apoloni Skrzypczyk,
Panu Mirosławowi Śliwce,
Wytwórni Przecinków,
Państwu Michałowi i Annie Perz,
Pani Lucynie Paszowskiej,
Zakładom Mięsnym WIR.

o

DOŻYNKI GMINNE 2017
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DOŻYNKI GMINNE 2017

10.09.2017
W programie:
12:00 - Msza Św. w Kościele Parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Łopusznie,
13:30 - Przemarsz korowodu dożynkowego na teren Ośrodka Sportowo- Wypoczynkowego w
Łopusznie,
14:00 - Rozpoczęcie uroczystości, Prezentacja wieńców dożynkowych,
14:10 - Obrzęd chleba,
14:40 - Przemówienia gości zaproszonych,
15:00 - Występy artystyczne - 1 część,
15:50 - Wręczenie nagród za prezentację wieńców dożynkowych,
16:00 - Występy artystyczne - II część,
17:00 - Wręczenie nagród za udział w konkursach dożynkowych,
19:00 - Występ Kapeli „Jędrusie” (uczestnicy programu Must Be The Musie), 20:00- Występ
zespołu disco-polo „Dejw” (twórcy hitów „Petarda”, ,Moja wariatka”, „Dołeczki”),
21:00 - 24:00 - Zabawa dożynkowa z muzyką na żywo.

Organizatorzy:
Wójt Gminy Łopuszno
Gminny Ośrodek Kultury
i Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy

ZAPRASZAMY!!!

Wycieczka - Park Miniatur w Krajnie
Utworzono: piątek, 28, lipiec 2017 15:14 |
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Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
organizuje wspólnie ze świetlicami wiejskimi w Snochowicach, Piotrowcu, Gnieździskach,
Lasocinie i Rudnikach wycieczkę do Parku Miniatur w Krajnie.

Cena wycieczki-53 zł. W drodze powrotnej, w Świetlicy w Snochowicach przystanek na
kiełbaskę z grila.

Termin wycieczki-28 sierpień 2017r.

Zapisy w GOK i u opiekunów wymienionych świetlic.

Zapisy i wpłaty przyjmujemy do 20.08.2017r.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy dzieci i rodziców!

Informacja - konkurs fotograficzny
Utworzono: czwartek, 27, lipiec 2017 16:19 |
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Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
informuje, iż termin rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego ,,Piękne zakątki Ziemi
Łopuszańskiej dawniej i dziś" zostaje przedłużony do 31.08.2017r.

IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE 2017 - podsumowanie
Utworzono: wtorek, 25, lipiec 2017 15:51 |
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Dwudniowe Impresje Łopuszańskie odbyły się w
dniach 22-23 lipca 2017 na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.
Imprezę zainaugurował punktualnie o godzinie 15.00 rajd rowerowy „Rowerem przez
gminę", w którym udział wzięło ponad 100 uczestników w tym Wójt Gminy Łopuszno Pani Irena
Marcisz. Uczestnikami rajdu byli również pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie i pracownicy
podległych jednostek oraz mieszkańcy Gminy Łopuszno. W tym roku wyznaczona trasa przebiegała
następująco:
Start GOSW – Barycz - Antonielów – Żabieniec – Jedle- Łopuszno – GOSW
Po pokonaniu pierwszego odcinka rowerzyści odpoczywali przy ognisku, zorganizowanym
przy altanie na Żabieńcu, gdzie każdy uczestnik otrzymał pieczoną kiełbaskę i kaszankę oraz wodę.

Najstarsza 61 letnia i najmłodszy uczestnik rajdu, który miał niespełna 7 miesięcy
oraz troje uczestników, którzy jako pierwsi przekroczyli linie mety zostali nagrodzeni przez
Panią Wójt Gminy Łopuszno Panią Irenę Marcisz pamiątkowymi szklanymi statuetkami.
Ponadto dla każdego uczestnika był zapewniony pamiątkowy buton.
Sponsorami rajdu byli kierownicy jednostek:
- Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Pan Sławomir Stelmaszczyk
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej- Pan Mariusz Łuszczyński
- Dyrektor Żłobka Gminnego Pani Ewelina Bernat.
Ponadto w sobotę o godzinie 16 odbył się niezwykle emocjonujący mecz piłki
nożnej Oldboy Łopuszno – Kielce. Na płycie bocznego boiska od godz. 17.00 miały miejsce
Gminne Zawody Gaśniczo-Pożarnicze, które przyciągnęły liczną widownie. W zawodach
tych rywalizowały wszystkie jednostki strażackie z Gminy Łopuszno. Najlepsza okazała się
jednostka z Sarbic Pierwszych, zajmując tym samym I miejsce.
W godzinach 14.00-17.00 na terenie Ośrodka znajdował się Ambulans do poboru
krwi, dzięki któremu mieszkańcy naszej Gminy mieli okazję wspierać Akcje Honorowego
Oddawania Krwi - „Krew darem Życia”.
W tym dniu przygotowano także pokaz bokserski zaprezentowany przez SK
KICKBOXING KIELCE. Klub ten został założony we wrześniu 2005 roku przez Marka
Sobonia. Kielczanin Marek Soboń to były reprezentant Polski w kick-boxingu, medalista
Mistrzostw Polski i Pucharów Świata.

W dalszej części sobotniego wieczoru gościliśmy niezwykłych artystów wśród
których byli.: gwiazda wieczoru - Halina Benedyk i Marco Antonelli, zespoły Kiss of Death
oraz Jagoda. Spotkanie w tym dniu zwieńczyła dyskoteka pod gwiazdami z DJ CLUBER.
Drugi dzień Impresji Łopuszańskich 2017 rozpoczął o godzinie 17.00 happening pt.
,,Przesłanie pokoju” zorganizowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Łopusznie. W wydarzeniu tym wzięło udział ponad 300 dzieci, które wypuściło w
gorę kilkaset biało-czerwonych balonów. W niebo pofrunęły też gołębie pokoju. Całość
uświetniła przepiękna przemowa Wójta Gminy Łopuszno Pani Ireny Marcisz. Był to apel
o pokój na świecie ,,[…]Nigdy więcej wojny.”
Część artystyczną rozpoczął występ dzieci z Gminnego Żłobka. Maluchy wraz
z ,,ciociami” urzekły widownię nie tylko tańcem ale również pięknymi strojami. Kolejną małą
artystką, która wystąpiła na scenie była Marysia Picheta w piosence ,,Chcę do Bodzia”.
Uśmiech na twarzach widzów wywołała Rewia postaci bajkowych, podczas której dzieci
prezentowały się w wybranych przez siebie strojach postaci z bajek. Bardzo dużym
zaangażowaniem wykazała się Pani Małgorzata Soboń, która przygotowała przyszłych modeli
do występu. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury
przygotowała Konkurs Wiedzy o Gminie Łopuszno. W teście współzawodniczyły dwie
drużyny ,,Czerwona” w składzie: Katarzyna Pniewska, Agnieszka Tkacz oraz Mariusz
Łuszczyński. Przeciwnikami byli ,,Żółci”: Barbara Nalepa, Lucyna Paszowska i Zbigniew
Bąk. Walkę, która była bardzo zacięta i pasjonująca wygrała drużyna ,,Czerwona”. Podczas
Impresji mieliśmy okazję gościć dziewczyny z My Way PDS w Kielcach. Katarzyna Busiek
oraz Maja Wojtyś zaprezentowały niezwykle trudny ale piękny pokaz Pole Dance.
Nie lada atrakcją były Wybory Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017. O tytuł
najpiękniejszej mieszkanki naszej gminy rywalizowało sześć kandydatek. Decyzją jury Miss
Ziemi Łopuszańskiej 2017 została Patrycja Kraskiewicz , Królową Impresji Łopuszańskich
2017- Daria Palacz, V-ce Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017- Sandra Kruszewska, Miss Foto
2017- Paulina Kokosińska, Miss Uśmiechu 2017 - Angelika Witkowska oraz Miss Elegancji
2017 – Angelika Joszko. Zgromadzeni za najpiękniejszą uznali Darię Palacz, która otrzymała
tytuł Miss Publiczności 2017. Choreografię dla dziewczyn przygotowała Pani Małgorzata
Soboń. Dzięki hojności sponsorów uczestniczki otrzymała wiele atrakcyjnych nagród.
Drugi dzień Impresji Łopuszańskich uświetnił występ niezwykłej gwiazdy Eleny
Rutkowskiej ,, Cygańskie czary”. Zespół przedstawił muzyczno-taneczne widowisko pełne
cygańskiego temperamentu. Na zakończenie dnia pełnego atrakcji zaśpiewała gwiazda discopolo ,,Karla”, która poderwała widownię do tańca.
Na mieszkańców Gminy Łopuszno czekało również wiele dodatkowych atrakcji t.j.
: wesołe miasteczko dla najmłodszych, stoiska handlowe, fotobudka, pokazy sprzętu
paralotniowego, miasteczko policyjne oraz stoiska lokalnych twórców rękodzieła
artystycznego.
To niezwykłe wydarzenie nie miałyby miejsca gdyby nie hojność sponsorów.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie finansowe oraz rzeczowe
1. Wójtowi Gminy Łopuszno Pani Irenie Marcisz
2. Zastępcy Wójta Gminy Łopuszno Panu Wiesławowi Gałce
3. Radnemu Powiatowemu Pani Krzysztofowi Smolarczykowi
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Przewodniczącej Rady Gminy Pani Zdzisławie Zimnej
Radnej rady Gminy Pani Bożenie Sochackiej
Radnej rady Gminy Pani Barbarze Fras
Radnej rady Gminy Pani Danucie Łukasik
Radnemu Rady Gminy Panu Andrzejowi Cieślickiemu
Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie
Pani Bożenie Pichecie- Sklep Be Active
Pani Izabeli Jedynak
Państwu Zofii i Grzegorzowi Puchała- sklep Polkar
Pani Małgorzacie Wnuk- Salon fryzjerski Margaret
Panu Pawłowi Wnukowi- sklep ACB Dom
Panu Sołtysowi Zbigniewowi Nowackiemu
Panu Sołtysowi Kaźmierzowi Sadowskiemu
Panu Romanowi Wódkowskiemu
Panu Andrzejowi Wódkowskiemu
Panu Wojciechowi Kwaśniakowi
Pani Dorocie Zasadzie
Panu Pawłowi Paszowskiemu
Panu Marcinowi Sztanderze
Pani Elżbiecie Sornat- Pizzeria ROZA
Panu Sołtysowi Jerzemu Domagale
Pani Jolancie Kozieł
Panu Michałowi Łuszczyńskiemu
Panu Leszkowi Macandrowi- firma Color Bud
Panu Michałowi Kryszczakowi
Panu Sołtysowi Aleksandrowi Drozdowskiemu
Firmie Ja Bis
Panu Aleksandrowi Kozakowi
Panu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie Panu Dariuszowi Germanowi
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panu Mariuszowi Łuszczyńskiemu
Dyrektorowi Gminnego Żłobka w Łopusznie Pani Ewelinie Bernat
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie Panu
Sławomirowi Stelmaszczykowi
Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej Panu Jackowi Palaczowi
Panu Szczepanowi Błaszczykiewiczowi
Państwu Ewelinie i Andrzejowi Laskowskim- firma Szperaczek
Panu Cezaremu Królikowskiemu- firma Eko Trak
Panu Sołtysowi Aleksandrowi Mrozowi
Pani Apoloni Skrzypczyk
Pani Justynie Dudzińskiej- Szkoła Językowa FUTURE
Panu Mariuszowi Woś – firma Elektro Woś
Panu Adamowi Szymkiewiczowi – firma ADAG
Pani Beacie Wawrzeńczyk – Studio Urody Beata Wawrzeńczyk
Pani Renacie Popczyk- firma Jabłonex
Panu Tadeuszowi Piotrowskiemu- Tartak Tadeusz Piotrowski
Panu Sołtysowi Sławomirowi Pięcie
Kieleckiemu Centrum Kultury
Targom Kielce
Pani Izabeli Kowalczyk- firmie Art Deco
Pani Dianie Kowalczyk- Kosmetyka Profesjonalna Diana Kowalczyk
Państwu Justynie i Mariuszowi Petrus
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70.
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Pani Agnieszce Świerczewskiej- Kwiaciarnia Aga
Pani Annie Perz- sklep Kuferek
Panu Michałowi Perz- Delikatesy Centrum
Pani Anicie Ziemnej
Pani Wioletcie Wódkowskiej-Tkacz – Salon Kosmetyczny
Państwu Annie i Michałowi Rudzińskim
Pani Katarzynie Kmicie- Restauracja Weranda
Państwu Karolinie i Mariuszowi Brelskim
Pani Lucynie Paszowkiej
Pani Marii Krajewskiej
Pani Sylwii Pichecie- Salon Kosmetyczny Laila Beauty
Panu Wojtkowi Pichecie- firma kamieniarska
Firmie Auto Medyk
Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu Paralotniowemu Bielik
Pani Paulinie Golańskiej
Państwu Katarzynie i Łukaszowi Uranek
Panu Witoldowi Szprochowi- Restauracja Markiz

Justyna Marszalik, Angelika Palacz

REGULAMIN Festynu „IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE”
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REGULAMIN
Festynu „IMPRESJE ŁOPUSZAŃSKIE”
§1
Postanowienia ogólne
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na
którym odbywa się festyn „Impresje Łopuszańskie”
3. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób
obecnych na spotkaniu i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także
znajdujących się na nim urządzeń.

5. Odpowiedzialni za imprezę: Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.
§2
Zasady porządkowe obowiązujące podczas FESTYNU:
1. Spotkanie ma charakter otwarty. Prawo wstępu mająwszyscy mieszkańcy Gminy Łopuszno i gmin
ościennych, goście zaproszeni.
2. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują
nad nimi pieczę.
4. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na jej terenie, obowiązani są
zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
5. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdujące się na jej terenie , muszą stosować się
do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz pracowników Ochrony, działających w imieniu
Organizatorów, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas FESTYNU.
6. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń
sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

i

b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów,
c) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,
d) wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów
pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
e) wprowadzania psów.
7. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom
zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku
niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy.
8. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić
organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
Organizator imprezy zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb
ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu
przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje Organizator.
9. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy
organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a
następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz
promocyjnych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się
zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest
niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą
stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń
dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz
państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających
wpływ na wykonanie zobowiązań.
15. Niniejszy regulamin jest dostępny na terenie imprezy w co najmniej czterech widocznych
punktach informacyjnych.
16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.07.2017 r.

IMPRESJE ŁOPUSZANSKIE 2017
Utworzono: poniedziałek, 03, lipiec 2017 17:09 |
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Impresje Łopuszańskie 22-23 lipca 2017

SOBOTA 22 lipca 2017 r.
15.00 Uroczyste otwarcie Impresji Łopuszańskich 2017 15.10 Rajd „ROWEREM PRZEZ
GMINĘ”
16.00 Mecz piłki nożnej Oldboy-ów
17.00 Gminne zawody Gaśniczo-Pożarnicze
19.00 Wręczenie upominków i nagród 19.40 Pokazy bokserskie
20.00 Gwiazda Wieczoru
HALINA BENEDYKT I MARCO ANTONELLI
21.15 Koncert zespołu KISS OF DEATH
22.00 Koncert zespołu Disco-polo JAGODA
23.00 Dyskoteka pod gwiazdami - DJ CLUBER

NIEDZIELA 23 lipca 2017 r.

17.00 Happening "Przekaz pokoju”
17.30 Występny artystyczne dzieci i młodzieży
17.40 Miss Ziemi Łopuszańskiej- pokaz pierwszy 17.50 Konkurs wiedzy o Łopusznie
18.10 Miss Ziemi Łopuszańskiej- pokaz drugi
18.20 Pokazy Pole Dance
18.40 Rewia postaci bajkowych
19.00 Rozstrzygnięcie Wyborów Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017
19.20 Losowanie nagród
19.30 Gwiazda wieczoru
ELENA RUTKOWSKA „CYGAŃSKIE CZARY”
20.30 Koncert zespołu Disco-Polo KARLA

w programie także: Krwiodawstwo (22.07.2017r.), Wesołe miasteczko dla najmłodszych,
Stoiska handlowe, Fotobudka, Pokazy paralotniowe

Miss Ziemi Łopuszańskiej
Utworzono: środa, 14, czerwiec 2017 16:16 |
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Regulamin Konkursu Miss Ziemi
Łopuszańskiej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1. Organizatorami Konkursu Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017 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.
4. 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. Wyboru kandydatek, kwalifikacji i konkursów dokonuje Jury.
3. Skład jury ustala organizator konkursu.
4. Udział w pracach Jury jest honorowy.
5. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU.
1. Kandydatka zgłaszająca się do Konkursu Miss Ziemi Łopuszańskiej 2017 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.
e) Zapewnić stroje do prezentacji takie jak ( strój sportowy, strój wieczorowy)
2. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 17 lipca 2017r. osobiście w biurze Gminnego
Ośrodka Kultury w budynku Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie).

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Konkurs odbędzie się podczas festynu Impresje Łopuszańskie, 23 lipca na terenie
Gminnego Ośrodka Sportowo–Wypoczynkowego w Łopusznie.

,,AKCJA WAKACJE’’
Utworzono: środa, 14, czerwiec 2017 16:07 |
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HARMONOGRAM ,,AKCJA WAKACJE’’
PONIEDZIAŁEK:
10:00-10:30 – poznajemy się
10:30-11:00 – zabawy integracyjne na świeżym powietrzu

11:00-12:00 – zabawy manualne ( wykonywanie wisiorków z masy porcelanowej)
12:00-13:00 – zajęcia kulinarne ( naleśniki z serem i owocami)
13:00-14:00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu ( wycieczka do lasu)
WTOREK:
10:00-11:00 – zajęcia rekreacyjne na powietrzu ( gry i zabawy z piłką)
11:00-12:00 – zabawy manualne ( konkurs plastyczny)
12:00-13:00 – zajęcia kulinarne ( wesołe kanapki)
13:00-14:00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu ( zabawa w ,,Stacyjkowo”)
ŚRODA:
10:00-14:00- wycieczka
CZWARTEK:
10:00-11:00 – zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (aerobik dla dzieci)
11:00-13:00 - zajęcia kulinarne ( pieczemy pizzę)
13:00-14:00 – gry i zabawy na świeżym powietrzu ( gra w Zbijaka)
PIĄTEK:
10:00-11:00 – zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (Zumba Kids)
11:00-12:00 – zabawy manualne (zabawy z bibułą)
12:00-14:00 – ognisko pożegnalne

DZIEŃ DZIECKA 2017 w GMINIE ŁOPUSZNO
Utworzono: czwartek, 08, czerwiec 2017 05:56 |
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Dzieci z gminy Łopuszno obchodziły swoje
święto w niedzielę 04 czerwca 2017 r. Uroczyste obchody tego radosnego święta zaczęły się
od serdecznych życzeń złożonych przez Panią Wójt Irenę Marcisz i Radnego Powiatowego
pana Krzysztofa Smolarczyka.
Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy i Gminny Ośrodek Kultury w
Łopusznie zorganizowali dla nich wiele atrakcji.

Były kolorowe zjeżdżalnie, trampolina, basen z piłeczkami, eurobangee, dmuchańce,
malowanie twarzy, balonowe zoo. Program artystyczny, stoiska i kąciki zabaw przygotowane
przez ART SMILE były bezpłatne dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Łopusznie. Ponadto, na płycie boiska odbywały się w trakcie
trwania imprezy różne zawody sportowo-rekreacyjne przygotowane przez nauczycieli z
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II. Dzieci mogły do woli biegać i skakać pod okiem rodziców i
organizatorów. Dla każdego uczestnika festynu organizatorzy przygotowali drobne upominki.
Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie dzieci mogły obejrzeć wóz
strażacki i jego wyposażenie. Dla najmłodszych nieodpłatnie pan Marcin Fornalski z firmy
BHP Team udzielała instruktarzu udzielania pierwszej pomocy.
Bardzo ciekawą atrakcją okazało się stoisko z Zespołu Szkół nr 5 w Łopusznie, przy którym
uczennice wraz z opiekunem panią Magdą Rowińską malowały twarze i włosy dzieci.
Dużym zainteresowaniem uczestników pikniku zarówno dzieci jak ich rodziców cieszył się
pokaz karate przygotowany prze zawodników Klubu Karate Morawica prowadzonym przez
pana Andrzeja Horna.
Na scenie od godz. 15.00 trwały prezentacje wokalne i taneczne dzieci ze Żłobka Gminnego i
ze szkół z terenu gminy Łopuszno- Dobrzeszów, Sarbice, Lasocin a także zaprezentowali się
uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Fanisławic. Przedszkolaki z ZS Gnieździska,
przedstawiły spektakl pt. „Złota rybka” i „Baśń o ziemnych ludkach”, która to baśń zdobyła
pierwsze miejsce w konkursie teatralnym pod hasłem „Wiosna, ach to ty” w Piekoszowie.
Ponadto wychowankowie pani Iwony Wisznarewskiej z kl. III c z ZS im . Jana Pawła II w
Łopusznie zaprezentowali piękne wykonanie krakowiaka, którego choreografię opracowała
pani Małgorzata Soboń – pracownik GOK.
Po raz pierwszy miał miejsce pokaz mody dziecięcej. Małe modelki i modele prezentowali się
w strojach udostępnionych przez łopuszańskie sklepy odzieżowe – Be Acive- B. Picheta,
Saba – Ciepielewska, Kubuś- J. Petrus, Kuferek- A, Perz. Nastąpiło także wręczenie nagród
laureatom Gminnego Konkursu Recytatorskiego poezji Marii Konopnickiej, organizowanego
w maju przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Dla najmłodszych dzieci przygotowane były różne animacje prowadzone przez klauna
Harego i Trolla, którzy na scenie bawili i zapraszali do różnych gier, zabaw i konkursów.
Oczywiście nie obyło się bez ogromnych baniek mydlanych. Dzięki sponsorom dzieci
zostały obdarowane słodkościami.

Justyna Marszalik

Konkurs fotograficzny
Utworzono: środa, 07, czerwiec 2017 16:31 |
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Regulamin Konkursu
Fotograficznego
„Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś”
Regulamin Konkursu Fotograficznego
„Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś”
1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Piękne zakątki ziemi Łopuszańskiej" jest
Wójt Gminy Łopuszno
2. Cele konkursu to:
- rozwijanie wrażliwości na piękno lokalnego krajobrazu,
- kształtowanie dumy lokalnych mieszkańców z miejsca, w którym żyją,
- promowanie wypoczynku na łonie natury i na terenie Gminy Łopuszno,
- sławienie piękna i bogactwa przyrody Gminy Łopuszno,
- ukazanie ekspresji i bogactwa życia – ludzi, społeczności,
świata przyrody w miejscowościach leżących na terenach Gminy Łopuszno– w
wartościowych i historycznych fotografiach,
3. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
4. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
5. Prace powinny być związane tematycznie z terenem Gminy Łopuszno.
6. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac.
7. W przypadku starych fotografii dawnego Łopuszna i dawnej Gminy, uczestnicy konkursu
nie muszą być autorami zdjęć.
8. Każde zdjęcie powinno być opatrzone w: godło autora (pseudonim) lub właściciela
starych fotografii, tytuł, rok, miejsce wykonania.
9. Do koperty (zaadresowanej na: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Włoszczowska 40 i
zatytułowanej: Konkurs fotograficzny "Piękne zakątki Ziemi Łopuszańskiej dawniej i dziś”),
należy włożyć:
a) podpisane prace (ewentualnie dodatkowo wersje elektroniczne na płytce),
b) drugą zaklejoną kopertę z danymi, identyfikującymi autora: imię, nazwisko, wiek, adres
zamieszkania, telefon, e-mail (nieobowiązkowo), a w przypadku uczniów - nazwę szkoły.
Koperta ta powinna być oznaczona na zewnątrz godłem autora,
10. Wykaz nadesłanych prac z opisem takim samym jak na każdym ze zdjęć,.
11. Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2017 r.
12. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę
13. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów.

14. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie do dnia 31
sierpnia 2017r.
15. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach Urzędu Gminy i Gminnego
Ośrodka Kultury w Łopusznie.
16. Prace będą prezentowane podczas Dni Kultury Łopuszna w październiku br.
NAGRODY:
1. Organizator przewiduje cenne nagrody finansowe za I, II i II miejsce
oraz rzeczowe za trzy wyróżnienia.
2. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Wykorzystanie prac:
1. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach,
materiałach promujących konkurs oraz w artykułach pokonkursowych i innych
wydawnictwach.
2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu oraz zgody na publikacje materiałów
multimedialnych z przebiegu konkursu (w tym wizerunku fotografowanych osób). W sprawie
konkursu prosimy o kontakt z: Barbara Pawelczyk, tel. 600-036-875 lub Małgorzata Soboń,
tel. 668-40-22-78.

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu

Majówka przy kapliczkach
Utworzono: czwartek, 04, maj 2017 09:47 |
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Wójt Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
zapraszają mieszkańców poszczególnych sołectw do udziału w konkursie: "MAJÓWKA
PRZY KAPLICZCE"
Dla zwycięzców przewidziana jest nagroda pieniężna.
Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 10-ego maja pod nr tel. 600 036 875 lub e-mail:
gok.lopuszno@gmail.com
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w
przeglądarce obsługi JavaScript..">

Regulamin jest dostępny na stronie UG: www.lopuszno.pl i Gminnego Ośrodka Kultury w
Łopusznie: www.gok-lopuszno.eu (zobacz poniżej...)
„Wieczorne majowe modlitewne spotkania przy kapliczkach i figurkach przydrożnych, potocznie
nazywane majówkami - to piękna polska tradycja, przez wiele lat kultywowana przez kolejne
pokolenia”.

"Pójdźcie, o dziatki, pójdźcie wszystkie razem
Za miasto, pod słup, na wzgórek,
Tam przed cudownym klęknijcie obrazem,
Pobożnie zmówcie paciórek".
Adam Mickiewicz

REGULAMIN KONKURSU
MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE
I.

II.

I.Organizator:

1. Wójt Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie

II.Cele konkursu:
1. Przywrócenie zanikającej tradycji śpiewania nabożeństw majowych przy kapliczkach
potocznie zwanych „Majówkami”.
2. Kultywowanie tradycji wieczornych modlitw i śpiewania pieśni ku czci Najświętszej Maryi
Pannie.
3. Zachęcenie ludzi do śpiewania pieśni maryjnych oraz litanii przy kapliczkach i krzyżach
przydrożnych.
4. Integracja pokoleń.
I.

III.Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest skierowany do mieszkańców poszczególnych miejscowości w gminie Łopuszno.
2. Konkurs polega na przedstawieniu w formie fotoreportażu nabożeństw majowych przy
kapliczce czy krzyżu przydrożnym w swojej miejscowości.
- każda praca (zespołowa) powinna zawierać od 3 do 5 zdjęć wykonanych w
kolejnych dniach nabożeństw.
- zdjęcia powinny zostać opatrzone komentarzem.
- prace należy przygotować w dwóch wersjach: elektronicznej oraz papierowej, zdjęcia w
formacie nie mniejszym niż 13x18.
3. Czas trwania konkursu do 31.05. 2017r.
I.IV.Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składaćdo 7. 06. 2017r.do p. Małgorzaty Soboń w Gminnym Ośrodku Kultury w
Łopusznie, ul. Włoszczowska 40.
2. Prace konkursowe zapakowane w kopertę powinny zawierać następujące informacje:
- KONKURS - MAJÓWKA PRZY KAPLICZCE
- nazwę miejscowości,
- imię i nazwisko oraz kontakt osoby pod kierunkiem, której wykonano fotoreportaż.
•

3. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie
będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

•

4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

III.V.Rozstrzygnięcie konkursu
1. Prace zostaną poddane ocenie przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatorów.
1. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda pieniężna. Planowana data ogłoszenia wyników
27.06.2017r.
2. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej UG i GOK w Łopusznie.
I.
II.
III.
IV.

VI.Postanowienia końcowe
1. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi konkursu.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy konkursu.
3. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk i
informacji o laureatach konkursu w mediach i Internecie.

4. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie Organizatorom przez uczestników konkursu zgody
na bezterminową prezentację prac.
•

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo swobodnego dysponowania dorobkiem konkursu,
wydruku powiększeń i obróbki zdjęć. Udział w konkursie oznacza nieodpłatnie przekazanie
Organizatorom autorskich praw majątkowych ograniczonych do wyżej wymienionego
zakresu, a także do działań reklamowych i marketingowych, które są z nim związane.

Lokalne Imperium Babskie
Utworzono: piątek, 24, marzec 2017 11:37 |
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Podczas jednego ze spotkań roboczych
pracowników GOK i świetlic wiejskich, działających na terenie gminy Łopuszno, zrodziła się
inicjatywa powołania babskiej grupy, wymieniającej się swoimi zdolnościami i
doświadczeniami, głównie kulinarnymi. Na pierwsze spotkanie przybyło 21 pań, najmłodsze
miały 5 lat.
Z dużym zainteresowaniem słuchały one porad kulinarnych i chętnie włączały się do
pomocy w kuchni. Pod kierunkiem Lucyny Paszowskiej wspólnie przygotowano potrawę
„Kluseczki Juleczki z sosem pieczarkowym” oraz domowy barszcz czerwony . Tego dnia
zapadły decyzje stworzenia stałej grupy babskiej, zajmującej się nie tylko gotowaniem.
Nazwa grupy to: „Lokalne Imperium Babskie”. Podczas drugiego spotkania, w dniu

23.03.2017 wybrano Przewodniczącą grupy-Panią Jolantę Piętę i dwie wiceprzewodniczące:
Panią Martę Smolarczyk i Panią Renatę Zimnę. Na kolejnym spotkaniu czwartkowym,
opracowany zostanie plan działania pań na następne spotkania. Z pewnością będą to spotkania
o charakterze kulturalno-poznawczo-integracyjnym i prozdrowotnym, pielęgnujące polskie
tradycje.

NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA
Utworzono: wtorek, 21, marzec 2017 08:51 |
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REGULAMIN KONKURSU
WIELKANOCNEGO „NAJŁADNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”
ORGANIZATOR:
Wójt Gminy Łopuszno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
DATA I MIEJSCE ORGANIZACJI I ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
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. rodzica).
UCZESTNICY:
Prace ocenione zostaną w dwóch kategoriach wiekowych:
1.Klasy. 0-III
2.Klasy IV - VI
OCENA PRAC:
Przy ocenie pisanek wielkanocnych komisja zastosuje następujące kryteria : staranność i
dokładność wykonania, walory artystyczne. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i
nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie sporządzony
protokół.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się na ,,Na najładniejszą pisankę
Wielkanocną” odbędzie 09. 04. 2017r. na rynku Łopuszna, podczas kiermaszu wielkanocnego
w godz. 10.30 -14.00 . (Przyjmowanie pisanek konkursowych do dnia 05.04.2017r, w
Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40). Konkurs skierowany jest do
uczniów szkół z terenu Gminy Łopuszno.
UWAGI KOŃCOWE:
Wszystkie prace przechodzą na własność Organizatora. Udział w konkursie jest
jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

KIERMASZ WIELKANOCNY 2017
Utworzono: piątek, 17, marzec 2017 09:08 |
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WÓJT GMINY ŁOPUSZNO
i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
zapraszają mieszkańców gminy
na
KIERMASZ WIELKANOCNY

09.04.2017r. OD GODZ.11.00
RYNEK W ŁOPUSZNIE

W PROGRAMIE KIERMASZU:
- występy artystyczne dzieci,
- rozstrzygnięcie konkursów kulinarnych „Najsmaczniejszy Mazurek wielkanocny i ,,
Najsmaczniejszy pasztet wielkanocny”,
- rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci ,, Najładniejsza pisanka wielkanocna,
- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci,
- Losowanie atrakcyjnych nagród wśród uczestników kiermaszu.

W trakcie kiermaszu będzie można nabyć:
- ręcznie wykonane prezenty dyngusowe, ozdoby, dekoracje świąteczne, obrazy olejne, lalki
oraz inne przedmioty rękodzielnicze.

Ponadto:
- Gorący poczęstunek i degustacja potraw konkursowych, pokaz kulinarny w wykonaniu
„Lokalnego Imperium Babskiego”.
- życzenia świąteczne złoży Wójt Gminy Łopuszno – Irena Marcisz.

Uroczyste spotkanie z okazji GMINNEGO DNIA KOBIET
Utworzono: czwartek, 02, marzec 2017 17:36 |
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Wójt Gminy Łopuszno serdecznie zaprasza
Mieszkańców Gminy
na uroczyste spotkanie z okazji

GMINNEGO DNIA KOBIET
które odbędzie się 12. 03. 2017 r. o godz.18.00
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.
W programie:
1. Powitanie gości i złożenie życzeń.

2.
3.
4.

Część artystyczna – spektakl „BABINIEC 3”
Uhonorowanie wyjątkowych kobiet.
Uroczysta kolacja.

Wójt Gminy
mgr. Irena Marcisz

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej II edycji
Gminnego Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno”
Utworzono: poniedziałek, 27, luty 2017 12:32 |
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Łopuszno, 26.02.2017 r.
Protokół
z posiedzenia Komisji Konkursowej
II edycji Gminnego Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno”
z dnia 26.02.2017 r.
Komisja w składzie:
1.Przewodniczący – Andrzej Wolski - muzyk, kompozytor
2.Sekretarz – Agnieszka Przepióra – Kierownik Szkoły Podstawowewj w Lasocinie
3.Członkowie –Bogumiła Kamińska –wicedyrektor ZS im. Jana Pawła II w Łopusznie.
Anna Skrzypczyk – Kierownik Szkoły Podstawowej w Grabownicy.
przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu,
następującym osobom:
I grupa - uczniowie szkół podstawowych
I miejsce – Diana Wijas
Trzy równorzędne drugie miejsca: – Wiktoria Mazur, Weronika Będkowska, Natalia Lizurej.
Trzy równorzędne trzecie miejsca: - Julia Świercz, Martyna Stefańczyk, Katarzyna Twardowska

Wyróżnienia- Anna Podgórska, Magdalena Wnuk, Aleksandra Guzik, Patrycja Kałuża, Zuzanna Pięta,
Maria Syska.
II grupa – uczniowie gimnazjów i szkół średnich
I miejsce – Jakub Picheta
II miejsce – Aleksandra Pięta
III miejsce – Katarzyna Soboń
Wyróżnienia – Bogumiła Krzyżyk, Angelika Joszko, Martyna Janus, Karolina Wawrzeńczyk.
III grupa - dorośli
I miejsce – Ryszard Kwiecień,
II miejsce – Mariola Tkacz,
III miejsce – Jadwiga Szymkiewicz,
Wyróżnienia – Janina Maciejewska, Andrzej Nowak,Monika Walas, Alicja Borowska, Janina Dzwonek,
Zofia Wilk.
Nominacja do Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego „WYGRAJ SZANSE” otrzymała Diana Wijas.

Ferie 2017 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie
Utworzono: poniedziałek, 13, luty 2017 14:55 |
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Ferie 2017 z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopusznie.

Na początku ferii GOK
zorganizował wyjazd do kina (Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach). Uczestnikami tego

wyjazdu były dzieci i młodzież szkolna, która aktywnie uczestniczyła w Orszaku III Króli w
dniu 6 stycznia br. Wyjazd był nagrodą za udział w konkursie na najpiękniejsze przebrania
oraz prezentacje kolęd i pastorałek na scenie.
Sponsorami wyjazdu byli:
1.Krzysztof Błachucki- Radny Rady Gminy w Łopusznie,
2.Wiesław Mazur i Andrzej Hajduk – przedstawiciele Izby Rolnej.
Od 30-ego stycznia GOK realizował program akcji ,,Ferie, 2017”. Uczestnicy zimowego
wypoczynku chętnie korzystali z bogatej oferty zajęć, przygotowanej na czterogodzinny
pobyt dzieci w GOK, tj. od poniedziałku do czwartku i pięciogodzinnych atrakcji w piątki. W
tym dniu od godz. 10-ej, dzieci przygotowywały maski karnawałowe, i tworzyły biżuterię.
Później był gorący poczęstunek. Tygodniowe zabawy edukacyjno-rekreacyjne kończył z
niecierpliwością wyczekiwany bal karnawałowy -bal postaci bajkowych.

Wycieczka do ZAKOPANEGO
Utworzono: czwartek, 09, luty 2017 13:29 |
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Wójt Gminy Łopuszno
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
zapraszają
wszystkich chętnych do udziału w wycieczce kulturalno-integracyjnej do
Zakopanego, w dniach 11-12 marzec 2017 r.(sobota-niedziela)
PROGRAM:
Sobota, 11.03.2017 r.
-godz. 5.00 wyjazd spod Remizy Strażackiej w Łopusznie,
-godz.12.00-14.00-zakwaterowanie i obiad,
-godz.14.30 – przejazd na Krupówki i czas wolny.
lub dla chętnych wyjazd na termy w Szaflarach,

- godz.18.00-powrót do
pensjonatu,
- godz. 19.00- biesiada, podczas której odbędzie się konkurs:
„PIĘKNO OJCZYZNY UKRYTE W PIEŚNIACH ”.
Niedziela, 12.03.2017r.
godz.8.00-9.00-śniadanie,
godz.10.00- Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach,
godz.12.00 – powrót do Łopuszna,
godz. 18.00 – spektakl „Babiniec 3” w Zespole Szkół im. J. Pawła II w
Łopusznie.
Koszt wycieczki-120,00.

Dla chetnych na termy w Szaflarach, dodatkowa oplata w kwocie 27,00 za 1 godz.
Wpłaty można dokonać u sołtysa danego sołectwa, w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie
(kontakt: 600 036 875), lub u p. Agnieszki Chruściak- Ruda Zajączkowska (kontakt: 881 208 833)

Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno"
Utworzono: czwartek, 09, luty 2017 12:17 |
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Wójt Gminy Łopuszno
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie
zapraszają

wszystkich chętnych do udziału w
II Gminnym Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno",
który odbędzie się dnia 26.02.2017 (niedziela) o godzinie 14:00 na terenie Gminnego
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie.
Regulamin:
1. Celem konkursu jest:
- propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- popularyzacja piosenek,
- rozwijanie talentów estradowych,
- kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.
2. Organizatorami Gminnego Festiwalu Piosenki „Muzykalne Łopuszno" są: Wójt
Gminy Łopuszno i Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
3. Festiwal skierowany jest do mieszkańców Gminy Łopuszno.
4. W Festiwalu biorą udział tylko soliści.
Festiwal rozstrzygnięty będzie w następujących kategoriach:
I kategoria: uczniowie klas 0-VI,
II kategoria: uczniowie gimnazjum i pałacu w Łopusznie.,
III kategoria: dorośli.
Przewidziane są nagrody finansowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej z kategorii
wiekowych , ufundowane z prywatnego funduszu stypendialnego Ireny Marcisz-Wójta
Gminy Łopuszno
oraz nagrody
rzeczowe za zdobycie II i III miejsca w każdej
kategorii.
Organizatorzy przewidują również wyróżnienia.
5. W konkursie mogą być wykonywane dowolne utwory. Powinny być one dostosowane
do wieku i możliwości wykonawczych Uczestników.
Każdy Uczestnik wykonuje jedną piosenkę, czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut.
Dopuszcza się wykonanie utworów:
- a cappella,
- z podkładem muzycznym,
- akompaniament własny.
W przypadku podkładu muzycznego Uczestnik Gminnego Festiwalu Piosenki jest
zobowiązany dostarczyć podkład wraz z kartą zgłoszeniową do dnia 23.02.2017.
Podkłady muzyczne powinny zostać zapisane w formacie MP3 na urządzeniu PENDRIVE.
Nie można zmieniać podanych wcześniej utworów!
6. Zgłoszenie udziału w Gminnym Festiwalu Piosenki należy
dokonać
do dnia 23.02.2017 r.
Uczestnictwo w konkursie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i pałacu, należy

potwierdzić wypełniając kartę zgłoszeniową u dyrektorów i kierowników placówek oświaty.
Uczestnictwo w konkursie przez osoby dorosłe należy potwierdzić wypełniając kartę
zgłoszeniową w Gminnym Ośrodku Kultury w Łopusznie, ul. Włoszczowska 40 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie można również przesłać na
adres: goklopuszno@gmail.com lub telefonicznie, kontakt: Barbara Pawelczyk 600 036 875.
7. Zgłoszenie na karcie powinno zawierać:
- imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika,
- tytuł wykonywanej piosenki,
- telefon kontaktowy.
8. Gminny Festiwal Piosenki „Muzykalne Łopuszno" odbędzie się dnia 26.02.2017
(niedziela) o godzinie 14:00 na teranie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w
Łopusznie.
9. Występy oceniać będzie Jury Festiwalu, powołane przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian regulaminu

Rękodzielnicze warsztaty rodzinne
Utworzono: środa, 18, styczeń 2017 13:44 |
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OGŁOSZENIE
Gminy Ośrodek Kultury w Łopusznie oraz Radny Rady Gminy Łopuszno Krzysztof
Błachucki, zapraszają na rękodzielnicze warsztaty rodzinne, 20 - ego oraz 27 - ego
stycznia br. w godz. 15.00 - 17.00, w świetlicy wiejskiej w Gnieździskach.
Warsztaty poprowadzi instruktor-Agnieszka Jeleń.
tel. 790 413 738
Serdecznie zapraszamy!

III Orszak Trzech Króli - 2017
Utworzono: środa, 11, styczeń 2017 14:31 |
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Uroczystość święta Objawienia Pańskiego, w
polskiej tradycji zwana świętem Trzech Króli odbyła się w Łopusznie po raz trzeci. W dniu
6 stycznia obchody święta rozpoczęły się Mszą Świętą o godz.12.00, w kościele p.w. Krzyża
Świętego, skąd na łopuszański Rynek przeszedł barwny korowód mieszkańców gminy.
Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar wraz z władzami gminy i uczestnikami
pochodu oddali pokłon nowonarodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Na zmarzniętych
wędrowców, podążających w uroczystej procesji, czekała ciepła strawa przygotowana przez
organizatorów, tj. Wójta Gminy Łopuszno-Irenę Marcisz, Ks. Dziekana- Ireneusza Jakusika i
Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Po złożeniu życzeń noworocznych przez Wójta i Ks.
Dziekana, Trzej Królowie obdarowywali zgromadzonych sercami z piernika i cukierkami.
Później rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze przebrania. Były również kolędy i pastorałki
w wykonaniu dzieci ze szkół z terenu gminy. Nagrodą za aktywny udział w przebraniach i
występach będzie wspólny wyjazd do kina, w dniu 31.I br., podczas ferii zimowych.
Sponsorami wyjazdu są: Radny Rady Gminy Łopuszno-Krzysztof Błachucki, Wiesław
Mazur i Andrzej Hajduk- przedstawiciele Izby Rolnej. Organizatorzy składają serdeczne
podziękowanie za wspaniały gest i hojność okazaną nie po raz pierwszy w organizacji
Orszaku Trzech Króli. Specjalne podziękowania organizatorzy kierują do sołtysów, którzy w
tym roku wcielili się w role Trzech Króli, panom: Sławomirowi Pięcie z Olszówki,
Zbigniewowi Bąkowi z Antonielowa i Michałowi Kowalskiemu z Gnieździsk.

RĘKODZIEŁO RODZINNE
Utworzono: środa, 11, styczeń 2017 11:46 |
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Gminny Ośrodek Kultury w
Łopusznie

ZAPRASZAMY NA
RĘKODZIEŁO RODZINNE

Zajęcia z zakresu:
DECOUPAGE, MALARSTWO NA PŁÓTNIE, WIKLINA PAPIEROWA, OZDABIANIE
MEBLI,KARTKI OKOLICZNOŚCIOWE I INNE.

Zajęcia w poniedziałki, w godzinach 15.00-17.00
Instruktor Agnieszka Jeleń, tel. 790 413 738

