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Niech Wielkanocne święta
będą dla Państwa czasem 
spędzonym wśród najbliższych
w szczęściu i w zdrowiu... 

Niech będą pełne wiary,
nadziei i miłości...

Niech dadzą siłę do pokonywania 
codziennych trudności, a serca 
napełnią radością i pokojem... 

Wszystkiego co dobre 
mieszkańcom Gminy Łopuszno 

życzą
Przewodnicząca Rady Gminy

Danuta Łukasik
Radni Gminy 
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7Niechaj zabrzmi Alleluja! 
Pan Zmartwychwstał!
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Wielkanoc to największe święto 
kościelne. Charakteryzuje się bogatą 
liturgią, obfituje w liczne tradycje lu-
dowe i zwyczaje domowe. Cykl naj-
ważniejszych uroczystości i obrzędów 
związanych z Wielkanocą rozpoczy-
na Niedziela Palmowa. Najważniejszą 
uroczystością w tym dniu jest proce-
sja z palmami. Procesje te obchodzi-
li już w IV wieku chrześcijanie jerozo-
limscy. Natomiast obrzęd święcenia 

palm wielkanocnych wprowadzono do liturgii Niedzieli Palmo-
wej w XI w.

Tradycja nakazuje, by palmy zrobione były z gałązek wierzbo-
wych (zwanymi kotkami), gałązek tui, świerku, borówek leśnych 
czy bukszpanu. Całość przybrana suszonymi lub wykonanymi 
z kolorowej bibuły kwiatkami.

W tradycji ludowej palma jest symbolem życia i sił witalnych, 
corocznej odnowy roślin. Palmom przypisywano niezwykłe wła-
ściwości magiczne i lecznicze. Wierzono, że wszystkie te właści-
wości zostaną spotęgowane przez poświęcenie jej w kościele. 
Palma jest jednym z najważniejszych atrybutów Wielkanocy i za-
powiedzią wzmożonej pobożności w Wielkim Tygodniu, który 
obfituje w wiele obrzędów i zwyczajów. 

W Wielki Czwartek we wszystkich kościołach cichną dzwo-
ny, które zastępują kołatki. Na pamiątkę umycia nóg apostołom 
przez Chrystusa obrzęd obmycia nóg biednym i bezdomnym do-
konuje się co roku w warszawskiej archikatedrze przez prymasa 
Polski. W Rzymie każdego roku myje i całuje nogi dwunastu star-
com papież. Czynił to także papież Polak – Jan Paweł II. 

Wielki Piątek to dzień głębokiej żałoby. W kościołach tego 
dnia nie odprawia się mszy. Główna ceremonia to Adoracja Krzy-
ża wnoszonego do kościoła w uroczystej procesji.

W XVII i XVIII wieku odbywały się w Wielki Piątek procesje 
mężczyzn pokutników, zwanych biczownikami. Biczownikami 
byli mężczyźni z różnych stanów, również niektórzy królowie 
polscy. Ta praktyka religijna w Polsce zaniechana została w koń-
cu XVIII wieku.

Ciągle żywą tradycją są Groby Chrystusa zaaranżowane 
w bocznych nawach świątyni, z leżącą w nich postacią zmarłego 
Chrystusa adorowanego przez wiernych. Obyczaj ten znany jest 
w Polsce od kilku wieków. Podobnie jak zakorzeniony w tradycji 
ludowej od XVII wieku obyczaj straży grobowych.

Wielki Piątek jest dniem skupienia, powagi i wzmożonej po-
bożności. W dawnych czasach na znak żałoby zatrzymywano ze-
gary, zasłaniano lustra. W całej prawie Polsce o świcie w Wielki 
Piątek smagano się świeżo zerwanymi gałązkami brzozy, agre-
stu lub tarniny. Matki uderzały nimi dzieci wypowiadając słowa: 
Boże Rany, wierzyły, że z gałązek tych w ciała ludzkie przechodzi 
życiodajna moc.

Wielki Piątek to również czas intensywnych przygotowań 
świątecznych: gotowania, pieczenia i kraszenia jaj. Dawniej far-
bowano je w naturalnych barwnikach roślinnych. Wywar z kory 
dębowej dawał kolor czarny, z łusek cebuli różne odcienie żółtej 
i brązowej barwy, sok z buraków-kolor różowy, wywar z młode-
go żyta – kolor zielony.

Pierwsze znaleziska pisanek na ziemiach polskich pochodzą 
z X wieku. Z jajkiem wiązały się różne wierzenia ludowe. Sądzo-
no, że kto umyje się wodą z miski, na dnie której leżała pisanka, 
będzie zdrowy i zachowa długo urodę. Wierzono też, że skorupki 
pisanek położone pod drzewami owocowymi zapewnią obfitość 
ich owoców.

Świadectwem żywych, najpiękniejszych obyczajów świątecz-
nych są pisanki o tradycyjnych wzorach wykonywane przez ar-
tystki ludowe. Nauczyły się one tej sztuki od swoich matek lub 
babek.

Wielka Sobota jest dniem święcenia pokarmów. W dawnych 
czasach uważano, że podczas Wielkanocy można jeść tylko po-
karm poświęcony. Wierzono, że pokarm taki po długim i suro-
wym poście nie zaszkodzi nawet największym łakomczuchom. 
Dlatego też do koszyka wkładano prawie wszystko, co przygoto-
wano na święta.

Święto Zmartwychwstania Pańskiego w dawnych czasach 
nazywano Paschą. Najstarsze wzmianki źródłowe o obchodach 
Wielkanocy znaleźć można w pismach chrześcijańskich z II i III 
wieku. 

W tradycji polskiej Wielka-
noc i związane z nią zwyczaje 
wyrażają radość życia i radość 
istnienia. To czas głębokich 
przeżyć religijnych, to rów-
nież czas wspomnień, dzięki 
którym Ci, co odeszli, żyją na 
powrót.

Barbara Pawelczyk

Czas Wielkiej Nocy

Niedługo minie sto dni od czasu, jak objąłem funkcję wójta 
gminy Łopuszno. Jest więc dobra okazja, aby podzielić się z Pań-
stwem pewnymi spostrzeżeniami.

Najważniejszą sprawą tych pierwszych dni była niewątpliwie 
reforma sieci szkolnej w naszej gminie. Podstawowe decyzje mu-
sieliśmy podjąć, zgodnie z przepisami, do końca lutego.

Obecnie mamy 11 szkół podstawowych i trzy gimnazja. Jed-
nak tylko w dwóch szkołach uczy się ponad 100 uczniów, do po-
zostałych uczęszcza od 33 do 80. Budynki większości szkół od 

Drodzy Mieszkańcy!
dawna są nieremontowane i w dużej części nie spełniają współ-
czesnych wymogów.

Ta rozdrobniona oświata wymaga ogromnych nakładów fi-
nansowych. W roku 2006 na utrzymanie gminnej oświaty otrzy-
maliśmy z budżetu państwa 6300000 zł, wydaliśmy natomiast 
ponad 9 milionów zł. Jest w naszej gminie tak, że trzydziestu 
uczniów w małych szkołach uczy 6-7 nauczycieli. Równocześnie 
w dużych szkołach (Łopuszno, Gnieździska) taka liczba uczniów 
tworzy jedną klasę. 
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Szanowni Mieszkańcy, mamy ogromne zaniedbania inwe-
stycyjne, fatalne drogi, które nieustannie remontujemy. Wydaje-
my na ten cel dużo pieniędzy a efektów nie widać. Należy zatem 
budować drogi asfaltowe. Zanim jednak przystąpimy do budo-
wy nowych w 2007 r., musimy zapłacić 780000 zł za drogi wyko-
nane na jesieni 2006 r.

Chcemy dokończyć wodociągowanie gminy. Mieszkańcy An-
tonielowa czekają od lat na tę inwestycję. Musimy szybko zbudo-
wać oczyszczalnię i kanalizację w Łopusznie. Obecne oczyszczal-
nie nie nadają się do użytku już od kilku lat. 

Będziemy starali się pozyskać jak najwięcej środków z Unii 
Europejskiej na inwestycje. Mamy kilka projektów na drogi, na 
przebudowę Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusz-
nie. Wspólnie ze Starostwem będziemy się ubiegali o środki na 
przebudowę parku i rynku łopuszańskiego z funduszu rewitali-
zacji i odnowy wsi.

Wchodzimy we współpracę z gminami sąsiednimi, aby wspól-
nie uzyskiwać dodatkowe środki pomocowe. Staramy się nie 
przegapić żadnej szansy. 

W Urzędzie Gminy już miały miejsce znaczące zmiany kadro-
we. Będą one kontynuowane. Urząd zostanie „odchudzony”, bę-
dzie tańszy i sprawniejszy w obsługiwaniu interesantów.

W trakcie realizacji jest inwestycja wodociągowa w Sarbicach, 
Krężołku i Przegrodkach. Mieszkańcy narzekają na wysoki koszt 
przyłączy. Chciałbym wszystkim przypomnieć, że opłaty w tej 
wysokości zostały uchwalone w 1999 r. i nikt ani wtedy, ani przez 
kolejne osiem lat nie protestował. Ponad 1000 rodzin poniosło 
przez te lata koszty w takiej właśnie wysokości. Obecnie nie mo-
żemy dzielić mieszkańców na tych „gorszych”, którzy już zapłacili 
i tych „lepszych” – mających płacić mniej. Należy jednak zazna-
czyć, że dofinansowanie z funduszy unijnych gmina otrzymuje 
tylko do głównej nitki wodociągu. Przyłącza gmina wykonuje na 
własny koszt i nie dostaje na ten cel ani złotówki.

Wójt Gminy Łopuszno
Zdzisław Oleksiewicz

Jesteśmy w wyjątkowo trudnej sytuacji. Tylko w latach 2002-
2006 w szkołach podstawowych Gminy liczba uczniów zmniej-
szyła się o 219. W następnych latach liczba uczniów w naszej 
gminie nadal będzie spadać (o kilkudziesięciu rocznie), propor-
cjonalnie do tego spadku malała i będzie zmniejszać się realnie 
subwencja oświatowa.

Reformę oświaty należało przeprowadzić 6-8 lat temu. Jednak 
sześć lat temu ówczesne władze gminne zdecydowały, że w sieci 
szkół nie nastąpią żadne zmiany. Za swą ówczesną decyzję otrzy-
mały wtedy od zgromadzonych na sesji oklaski. Trzeba jednak 
wiedzieć, że decyzja ówczesnych władz kosztowała gminę, tylko 
w ostatnich latach, dodatkowo ponad 10 milionów zł. Co można 
było za to zrobić – chyba nikomu nie muszę tłumaczyć.

Szanowni Państwo, moim zdaniem, żadnego samorządu, 
a tym bardziej naszego, nie stać na taką rozrzutność. Te środ-
ki powinny być spożytkowane na budowę dróg, oświetlenie, 
oczyszczalnię ścieków, na kanalizację, czyli najogólniej rzecz bio-
rąc na inwestycje poprawiające jakość życia wszystkich miesz-
kańców gminy. To o te sprawy (inwestycje) Państwo najczęściej 
pytają przy każdym spotkaniu z władzami gminy. Niektórzy 
z Państwa idą nawet dalej i żądają realizacji tych inwestycji.

Reforma oświaty jest absolutną koniecznością, od której nie 
ma ucieczki. Nie możemy przecież w nieskończoność łożyć środ-
ki w źle zorganizowaną oświatę. Potrzebne są zdecydowane, 
trudne decyzje. Niewątpliwie nie wszystkim będą się one podo-
bać, ale są absolutnie konieczne.

Świadom tej konieczności wystąpiłem o likwidację szkół pod-
stawowych: w Antonielowie, w Józefinie i w Snochowicach oraz 
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie. Wnioskowałem też o przekształce-
nie Szkoły Podstawowej w Lasocinie w filię Zespołu Szkół w Ło-
pusznie o strukturze klas 0 – III. 

Rada Gminy przegłosowała pozytywnie moje propozycje od-
noszące się do szkół podstawowych. Nie zaakceptowała likwida-
cji Gimnazjum Nr 1. Będą więc oszczędności, ale na ich efekt trze-
ba będzie czekać do przyszłego roku.

Kilka miesięcy minęło od listopadowych wyborów. Nowa 
Rada Gminy świadoma ogromu stojących przed nią zadań bar-
dzo solidnie przez te miesiące pracowała. Najważniejsze decy-
zje zapadały po długich i wnikliwych dyskusjach. Rozważaliśmy 
wszystkie za i przeciw.

Dużo emocji wśród członków Rady wzbudziły propozycje li-
kwidacji szkół, zdania były różne, jednak większość uznała za ab-
solutną konieczność przeprowadzenie reform. Pomimo sprze-
ciwu mieszkańców podjęliśmy te bolesne decyzje, bo nie było 
dla nich alternatywy. Proponowaliśmy tworzenie stowarzyszeń 
i przejmowanie zagrożonych zamknięciem placówek oświato-
wych, ale ani nauczyciele, ani mieszkańcy nie byli tą formą „rato-
wania” szkół zainteresowani. Nas z kolei nie jest stać na wydawa-
nie przez kolejne lata milionów złotych na oświatę, gdyż grozi to 
zapaścią cywilizacyjną gminy.

Reformy w oświacie i w Urzędzie Gminy są w toku. Na efekt fi-
nansowy trzeba będzie zaczekać kilka miesięcy. W budżecie na rok 

Szanowni Państwo!
2007 nastąpiło wzmocnienie nakładów na inwestycje, zwłaszcza 
na remonty i budowę dróg, które są w opłakanym stanie.

W następnych miesiącach będziemy wspólnie z Wójtem za-
biegać o pozyskanie funduszy ze źródeł unijnych i innych. Mu-
simy wykorzystać każdą nadarzającą się w tej dziedzinie okazję, 
bo przed gminą jest ogrom zadań inwestycyjnych. Chcemy jak 
najszybciej rozwiązać problem dróg w gminie, dokończyć wo-
dociągowanie, rozpocząć budowę oczyszczalni i kanalizacji oraz 
zmodernizować Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy 
w Łopusznie. 

Wszystko to pochłonie w najbliższych latach wiele milionów zł. 
Rada i Wójt dołożą wszelkich starań, aby inwestycje były sensow-
nie planowane, a gminne pieniądze racjonalnie wydawane. Mam 
nadzieję, że za kilka lat większość mieszkańców będzie dobrze 
oceniać pracę moją i Rady obecnej kadencji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łukasik
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Kolejne sesje Rady Gminy odbyły się:
III sesja – 28 grudnia 2006 r. 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji oraz 
jednogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radnej Barbary 
Fras, pani Przewodnicząca Łukasik poprosiła radnych o przyjęcie 
porządku obrad sesji: 
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Głosowanie nad wnioskami grupy radnych:

- o odwołanie z funkcji Przewodniczącej Rady Gminy w Ło-
pusznie pani Danuty Łukasik,

- o odwołanie z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady 
Gminy w Łopusznie pana Sławomira Staszczyka.

6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia stawek

- podatku rolnego i leśnego,
- podatku od nieruchomości,
- podatku od środków transportowych

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Łopuszno.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2006 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków pracy i pła-
cy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy wobec Wójta.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych oraz 
zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady 
Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
14. Sprawy różne.
15. Zakończenie obrad sesji.

J. W. Ptak w imieniu radnych, którzy podpisali się pod wnioska-
mi złożonymi na poprzedniej Sesji, poprosił o ich wycofanie i wy-
kreślenie pkt. 5 z porządku obrad sesji. 

Pani Przewodnicząca poddała wniosek pana Ptaka pod głoso-
wanie. Radni jednogłośnie wniosek pana Ptaka przyjęli i punkt 5 
z porządku obrad sesji wykreślono.

W kolejnych głosowaniach radni jednogłośnie przyjęli popra-
wiony porządek obrad sesji oraz protokół z poprzedniej sesji Rady 
Gminy.

W interpelacjach radnych pan Ptak prosił, żeby do sesji budże-
towej sporządzono i przekazano radnym informację, w której zo-
stanie pokazane, ile środków w 2006 r. trafiło do poszczególnych 
miejscowości w gminie oraz informację na temat kosztów inwe-
stycji oświatowej w Gnieździskach. Prosił także o odpowiedź, czy 
środki z dzierżawy gruntu przez „Centertel” wpływają na zaspoko-
jenie potrzeb miejscowości Łopuszno.

Następnie przystąpiono do głosowania uchwał i radni jedno-
głośnie przyjęli:
1) uchwałę Nr III/9/2006 w sprawie obniżenia średniej ceny sku-

pu 1 q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obsza-
rze Gminy Łopuszno na 2007 r. (obniżono cenę z 35,52zł do 25,-
zł za 1 q),

2) uchwałę Nr III/10/2006 w sprawie wysoko-
ści stawek podatku od nieruchomości na 2007r. 
oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku (Po-

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
dejmując tę uchwałę radni ustalili następującą roczną wyso-
kość stawek podatku od nieruchomości:

1/ Od gruntów:
a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 3,65 zł od 1 ha powierzchni,

c/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 0,10 zł od 1 m2 pow. 

2/ Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych - 0,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 

od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej - 14,00 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem pkt. c,

c/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmu lokali na uroczystości rodzinne i oko-
licznościowe – 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,66 zł od 
1 m2 powierzchni użytkowej,

e/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-
sie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

f/ pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej.

3/ Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Radni wprowadzili także zwolnienia z podatku. Zwalnia się 
z podatku od nieruchomości:
1/ budynki mieszkalne lub ich części nie związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej położone na gruntach gospo-
darstw rolnych i gruntach stanowiących własność osób fizycz-
nych o powierzchni poniżej 1 ha,

2/ nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia 
działalności statutowej przez gminne jednostki organizacyjne 
nie korzystające ze zwolnień ustawowych,

3/ nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony prze-
ciwpożarowej i przeciwpowodziowej wykorzystywane wy-
łącznie na działalność statutową,

4/ grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól nie zaliczane do ka-
tegorii dróg publicznych, a sklasyfikowane w ewidencji grun-
tów jako dr.),

3) uchwałę Nr III/11/2006 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2007 (wszystkie 
stawki tego podatku utrzymane zostały na dotychczasowym 
poziomie),

4) uchwałę Nr III/12/2006 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2007 
rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-
dzanie ścieków na terenie Gminy Łopuszno (Uchwałą tą pod-
wyższono o 10 groszy, czyli do wysokości 1,70 zł, w tym VAT 
taryfy za 1 m3 pobieranej wody i 1 m3 odprowadzonych ście-
ków dla gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych 
Gminy. Taryfy za 1 m3 wody i ścieków dla innych podmiotów 
na terenie gminy pozostawiono na dotychczasowym pozio-
mie, czyli w wysokości 2,50 zł w tym VAT),
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5) uchwałę III/14/2006 w sprawie ustalenia warunków pracy i pła-
cy Wójta Gminy oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady 
Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu pra-
wa pracy wobec Wójta (wszystkie segmenty wynagrodzenia 
Wójta Gminy ustalone zostały na poziomie minimalnym i mie-
sięcznie przedstawiają się następująco:

1/ wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3.450,- zł. 
2/ dodatek funkcyjny w kwocie 1.080,- zł.
3/ dodatek specjalny w wysokości 20% tj. w kwocie 906,-zł.
4/ dodatek stażowy w wysokości 18% wynagrodzenia zasadni-

czego tj. w kwocie 621,- zł. -  od dnia podjęcia uchwały) ,
6) uchwałę Nr III/15/2006 w sprawie ustalenia diet dla radnych 

oraz zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy 
(Ustalono następujące wysokości diet: 

- radnym w kwocie 200 zł za jedno posiedzenie Rady i Komisji 
Rady Gminy,

- Przewodniczącym Komisji w kwocie 250 zł za jedno posie-
dzenie Komisji,

- zastępcom Przewodniczącego Rady Gminy w kwocie 300 zł 
za jedno posiedzenie Rady Gminy.

- zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy 
w wysokości 1.400 zł. miesięcznie),

7) uchwałę Nr III/16/2006 w sprawie wprowadzenia zmiany 
w składzie osobowym Rady Społecznej przy Gminnym Ośrod-
ku Zdrowia w Łopusznie (odwołano z funkcji Przewodniczące-
go Rady Społecznej pana Henryka Karlińskiego, a powołano 
na Przewodniczącego pana Zdzisława Oleksiewicza).

Większością głosów /12 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 1 wstrzy-
mujący się od głosu/ radni przyjęli uchwałę Nr III/13/2006 w spra-
wie dokonania zmian w budżecie gminy na 2006 r. (zmiany w bu-
dżecie miały charakter porządkujący). 

Na interpelację radnego odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, pan 
Zdzisław Oleksiewicz.

Obrady sesji zakończyły sprawy różne.

IV sesja - 30 stycznia 2007 r. 
Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji oraz jed-

nogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radnego Andrzeja 
Hajduka radni jednogłośnie przyjęli proponowany porządek ob-
rad sesji /uwzględniając jednak wniosek radnego Ptaka o jego 
uzupełnienie/ oraz protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

Następnie Wójt Gminy, pan Zdzisław Oleksiewicz przedstawił 
radnym „Informację z pracy za okres między sesjami” i poinfor-
mował radnych, że powołał na swojego zastępcę pana Zbigniewa 
Iwanka oraz, że zatrudnił nowego radcę prawnego, pana Józefa 
Domaradzkiego. Przedstawił obydwu panów Wysokiej Radzie.

Pani Danuta Łukasik przedstawiła radnym „Informację z działal-
ności Przewodniczącego Rady Gminy za okres między sesjami.”

Interpelacje składali radni:
− pan Czesław Kolasa interpelował w sprawie odśnieżania dróg 

powiatowych i gminnych,
− pan Jan W. Ptak interpelował do Przewodniczącej o zorgani-

zowanie szkolenia dla radnych. Pytał także Wójta o ustalone 
wynagrodzenie dla Zastępcy Wójta i radcy prawnego oraz dla-
czego nie było koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy w ZS w Łopusznie. Pan Ptak wnosił także uwagi do organi-
zacji spotkania z osobami samotnymi i do zakupionych kalen-
darzy dla radnych. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielali: Kierownik Obwodu Dro-
gowego w Łopusznie, Wójt Gminy i Dyrektor Zespołu Szkół w Ło-
pusznie.

W kolejnym punkcie porządku obrad Wójt Gminy, pan Oleksie-
wicz wystąpił do Wysokiej Rady z wnioskami o odwołanie z funk-

cji Skarbnika Gminy pani Marianny Fras i z funkcji Sekretarza Gmi-
ny pana Romana Jarząbka. Po dyskusji nad tymi wnioskami przy-
stąpiono do głosowania uchwał. Za przyjęciem uchwały Nr IV/17/
2007 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy głosowało 9 radnych, 
przeciwko uchwale głosowało 5 radnych, a 1 radny wstrzymał się 
od głosu. Za przyjęciem uchwały Nr IV/18/2007 w sprawie odwo-
łania Sekretarza Gminy głosowało 8 radnych, 5 radnych głoso-
wało przeciwko, a 2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku 
tych głosowań uchwały zostały podjęte większością głosów i pani 
Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad sesji radni jednogłośnie podjęli uchwały:
1. Nr IV/19/2007 w sprawie dokonania zmiany w składzie osobo-

wym Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusz-
nie (na wniosek Wojewody odwołano ze składu Rady Społecz-
nej GOZ pana Józefa Chudego, a w jego miejsce powołano pa-
nią Barbarę Nalepę),

2. Nr IV/20/2007 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieru-
chomości gruntowej na rzecz Gminy Łopuszno do gminnego 
zasobu nieruchomości (była to uchwała porządkująca - radni 
podejmując ją wyrazili zgodę na nabycie gruntu o pow. 0,0262 
ha na poszerzenie ul. Spacerowej i ul. Ks. Jankowskiego),

3. Nr IV/21/2007 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów (radni 
ustalili dietę dla sołtysów za udział w naradach organizowa-
nych przez Wójta – nie rzadziej niż raz na kwartał - w wysoko-
ści 200 zł.),

4. Nr IV/22/2007 w sprawie wydawania czasopisma przez Urząd 
Gminy w Łopusznie (podejmując tę uchwałę radni ponownie 
przekształcili „Wieści Łopuszna” w kwartalnik, a na redakto-
ra naczelnego tego czasopisma wyznaczyli Zastępcę Wójta, 
pana Zbigniewa Iwanka), 

5. Nr IV/23/2007 w sprawie współfinansowania opracowania do-
kumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 
786 Kielce – Łopuszno – Częstochowa (jest to uchwała inten-
cyjna),

6. Nr IV/24/2007 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy na 
2007 rok”,

7. Nr IV/25/2007 w sprawie zatwierdzenia „Planu pracy Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy na 2007 rok”.

Obrady sesji zakończyły „sprawy różne”, w których radni prze-
analizowali m.in. pismo byłego Wójta o wypłacenie mu dodatku 
specjalnego za okres od 1.01.2003r. do listopada 2004r. Z opinii 
sporządzonej przez radcę prawnego wynikało, że obecnie brak 
jest podstaw do wypłaty tego dodatku za w/w okres i takiej odpo-
wiedzi postanowiono udzielić zainteresowanemu. 

V sesja - 21 lutego 2007 r. 
Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji oraz 

jednogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radnego Stani-
sława Iwanka pani Przewodnicząca przedstawiła proponowany 
porządek obrad sesji, którego głównym punktem było:

Rozważenie propozycji dotyczących funkcjonowania sieci 
szkół w gminie i podjęcie uchwał:
− w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Ło-

pusznie z siedzibą w Antonielowie,
− w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Józefinie,
− w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organizacyjnego Szko-

ły Podstawowej w Lasocinie do klas 0 – III i przekształcenia jej 
w Punkt Filialny Zespołu Szkół w Łopusznie,

− w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Snocho-
wicach,

− w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie.” 
Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie zaproponowanego po-

rządku obrad.
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Radna Zdzisława Zimna w imieniu mieszkańców Snochowic 
złożyła wniosek o wykreślenie z porządku obrad sesji punktu 
dotyczącego głosowania uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Snochowicach.

Radny Jan Witold Ptak poprosił o zdjęcie z porządku obrad sesji 
punktu dotyczącego głosowania nad uchwałą w sprawie zamiaru 
likwidacji Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie.

Radny Czesław Bujak zgłosił pisemny wniosek o ujęcie w po-
rządku obrad kolejnej sesji punktu dotyczącego zmiany opłat za 
przyłącza wodociągowe.

Pani Przewodnicząca stwierdziła, że wnioskiem radnego Bu-
jaka radni zajmą się na posiedzeniach Komisji i na kolejnej sesji. 
Poddała natomiast pod głosowanie wnioski zgłoszone przez rad-
ną Zimną i radnego Ptaka. 

Za wnioskiem pani Zimnej głosowało 4 radnych, przeciwko 
wnioskowi 7 radnych, a 4 radnych wstrzymało się od głosu. 

Za wnioskiem radnego Ptaka głosowało 7 radnych, a 8 radnych 
głosowało przeciwko wnioskowi. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W wyniku tych głosowań wnioski zostały odrzucone większo-
ścią głosów i w kolejnych głosowaniach radni już jednogłośnie (15 
głosów „za”) przyjęli proponowany porządek obrad sesji oraz pro-
tokół z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Następnie pani Danuta Łukasik złożyła Wysokiej Radzie „Infor-
mację z działalności Przewodniczącego Rady Gminy za okres mię-
dzy sesjami”, a Wójt Gminy, pan Zdzisław Oleksiewicz złożył rad-
nym informację z pracy za okres między sesjami.

W interpelacjach tylko radna Bożena Sochacka zapytała o re-
monty dróg, a pozostali radni: pan Krzysztof Smolarczyk, pan J. W. 
Ptak, pan Grzegorz Janiszewski, pan Sławomir Staszczyk i pan Sta-
nisław Iwanek swoimi interpelacjami rozpoczęli dyskusję na temat 
oświaty. Pan Wójt Oleksiewicz oraz jego z-ca, pan Zbigniew Iwa-
nek na bieżąco udzielali im odpowiedzi. W obronie swoich szkół 
w dyskusję włączyli się dyrektorzy: pani Beata Zagnieńska i pani 
Renata Kumańska oraz mieszkańcy Snochowic i Józefiny. 

Po dwugodzinnej dyskusji pani Przewodnicząca ogłosiła prze-
rwę w obradach. Obrady sesji wznowiła po godzinie trzynastej. Po 
dodatkowych wyjaśnieniach dla radnych złożonych przez panią 
kierownik ZOEAS, zastępca Przewodniczącego Rady Gminy, pan 
Staszczyk odczytał petycję dyrektora SP w Snochowicach i miesz-
kańców Snochowic w obronie szkoły skierowaną do Kuratora 
Oświaty (z podaniem do wiadomości Rady Gminy).

Następnie przystąpiono do głosowania uchwał. Radni większo-
ścią głosów przyjęli uchwały:
1. Nr V/26/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podsta-

wowej w Łopusznie z siedzibą w Antonielowie (za przyjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od 
głosu),

2. Nr V/27/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Józefinie (za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 
4 radnych głosowało przeciwko, a 3 radnych wstrzymało się od 
głosu),

3. Nr V/28/2007 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia organiza-
cyjnego Szkoły Podstawowej w Lasocinie do klas 0-III i prze-
kształcenia jej w Punkt Filialny Szkoły Podstawowej Zespołu 
Szkół w Łopusznie (za przyjęciem uchwały głosowało 12 rad-
nych, a 3 radnych wstrzymało się od głosu),

4. Nr V/29/2007 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawo-
wej w Snochowicach (za przyjęciem uchwały głosowało 8 rad-
nych, 4 radnych głosowało przeciwko, a 3 radnych wstrzymało 
się od głosu).

Po tych głosowaniach radny Janiszewski zaapelował do rad-
nych, żeby zastanowili się przed głosowaniem nad uchwa-
łą o zamiarze likwidacji Gimnazjum Nr 1, czy faktycznie 

jest taka konieczność, bo przecież do tej szkoły się nie do-
płaca, a oszczędności z jej likwidacji też nie będą duże. Po-
prosił radnych, żeby nie głosowali za likwidacją tej szkoły. 
Radny Ptak również prosił o odrzucenie uchwały w sprawie li-
kwidacji Gimnazjum Nr 1, motywując to tym, że po przenie-
sieniu uczniów do Zespołu Szkół pogorszą się tam warunki 
i będzie ciasno, a lekcje będą musiały być prowadzone na zmia-
ny. W obronie swojej szkoły głos zabrał także dyrektor Gimnazjum 
Nr 1, pan Leszek Piotrowski. Pan Wójt Oleksiewicz i jego z-ca, pan 
Iwanek w odpowiedzi starali się uzasadnić swój wniosek o likwida-
cji Gimnazjum Nr 1 i jednocześnie rozwiać wątpliwości radnych. 

Po tej dyskusji pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie 
wniosek o przyjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimna-
zjum Nr 1 w Łopusznie. Za przyjęciem uchwały głosowało 6 rad-
nych, 7 radnych głosowało przeciwko, a 2 radnych wstrzymało się 
od głosu. W wyniku tego głosowania radni większością głosów 
odrzucili wniosek, a więc uchwała w sprawie zamiaru likwidacji 
Gimnazjum Nr 1 nie została przyjęta.

Obrady sesji zakończyły sprawy różne, w których mieszkańcy 
Snochowic próbowali wywrzeć presję na radnych, żeby zmienili 
zdanie i powtórzyli głosowanie, odrzucając uchwałę w sprawie za-
miaru likwidacji ich szkoły. Wysiłki te nie przyniosły efektu. 

VI sesja - 29 marca 2007 r.
Rada Gminy po przyjęciu większością głosów (13 głosów „za” 

i 1 wstrzymujący się od głosu) porządku obrad sesji oraz po jedno-
głośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radnego Józefa Kozła 
i jednogłośnym przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, wysłucha-
ła informacji pani Przewodniczącej Łukasik z działalności między 
sesjami oraz informacji Wójta Gminy, pana Zdzisława Oleksiewicza 
z pracy za okres między sesjami. W tym momencie pani Przewod-
nicząca ogłosiła przerwę w obradach Sesji.

Po przerwie pani Przewodnicząca odczytała wniosek radnego 
Czesława Bujaka o obniżenie odpłatności za przyłącza wodocią-
gowe i rozpoczęła dyskusję na ten temat. W dyskusji głos zabie-
rali mieszkańcy Sarbic Pierwszych i Drugich, sołtysi: Sarbic Pierw-
szych i Podewsia oraz radni. Do przedstawianych argumentów od-
niósł się pan Wójt. Po długiej dyskusji postanowiono temat odło-
żyć do następnej sesji. 

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni jednogłośnie 
(15 głosów „za”) podjęli uchwały:
1. Nr VI/30/2007 w sprawie powołania Skarbnika Gminy /na 

wniosek Wójta radni wybrali na Skarbnika Gminy panią Barba-
rę Kluk),

2. Nr VI/31/2007 w sprawie ustalenia kwoty i zakresu dotacji 
przedmiotowej dla zakładu budżetowego (uchwałą tą radni 
ustalili skalkulowane stawki jednostkowe dotacji przedmioto-
wych dla Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego 
w Łopusznie).

Po podjęciu tych uchwał Pani Przewodnicząca ogłosiła półgo-
dzinną przerwę. 

Po wznowieniu obrad radni większością głosów (14 głosów 
„za”, 1 radny wstrzymujący się od głosu) podjęli uchwałę Nr VI/32/
2007 w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2007 rok.

Kolejne uchwały radni podejmowali jednogłośnie (12 głosów 
„za”) i były to:

1. Uchwała Nr VI/33/2007 w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych na 2007 rok.

2. Uchwała Nr VI/34/2007 w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno.
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3. Uchwała Nr VI/35/2007 w sprawie regulaminu określającego 
wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, 
a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wy-
płacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Także jednogłośnie, ale 11 głosami „za” radni podjęli uchwa-
łę Nr VI/36/2007 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej 
Gminy Łopuszno - Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administra-
cyjnej Szkół.

Obrady Sesji zakończyły sprawy różne.
/M.B./

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 marca 2007 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy w Łopusznie na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165, art. 173 ust. 1, art. 174 
ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 11, 13, 14, 
15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, 
poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 19.667.961,- zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 1.
§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.639.958,- zł, z tego:
a) wydatki bieżące 17.047.793,- zł

w tym: 
− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

9.048.572,- zł
− dotacje 760.000,- zł
− wydatki na obsługę długu  60.000,- zł

b) wydatki majątkowe 3.592.165,- zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowe-
go zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków po-
chodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
w wysokości 1.357.165,- zł, 

a) wydatki majątkowe 1.357.165,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 971.997,- zł zostanie 
pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 
971.997,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.673.997,- zł, rozchody 
w wysokości 702.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 206.400,- zł.

§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ad-

ministracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi usta-
wami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 83.200 zł z tytułu wydawania ze-

zwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwo-
cie 123.897 zł na realizację zadań określonych w gminnym pro-
gramie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 

§ 7
1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), 

dla: 

1) zakładów budżetowych: przychody – 1.437.000,- zł, wydatki 
– 1.437.000,- zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachun-

ków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 
– 1.540,- zł; wydatki – 1.540,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla:

- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie w kwocie 
400.000,- zł,

- Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusz-
nie w kwocie 110.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łącz-
ną kwotę 200.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez 
podmioty należące i nienależące do sektora finansów pu-
blicznych na łączną kwotę 350.000 zł, zgodnie załącznikiem 
nr 11.

§ 9
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody  - 5.000 zł,
2) wydatki  - 5.000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych 
oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

839.077 zł;
w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane /

emitowane/ w związku ze środkami określonymi w umowie za-
wartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi 
lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 839.077 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

971.997 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji pa-

pierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredy-
tów w kwocie 702.000 zł;

§ 11
Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów warto-
ściowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejścio-
wego deficytu budżetu do wysokości 839.077 zł.

w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów 
wartościowych w związku ze środkami określonymi w umo-
wie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami struk-
turalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wy-
sokości 839.077 zł.
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4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne 
roczne w ramach paragrafu.

§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowią-

zującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Danuta Łukasik

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków, na programy i projekty realizo-

wane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środ-
ków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontrak-
tów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku 
nr 3 i nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy 
i termin zapłaty upływa w 2008 roku

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów 
klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania plano-
wanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze sto-
sunku pracy,

Dział
Roz-
dział

§ Treść
Plan

2007 r.
1 2 3 4 5

010 01008 0830 Wpływy z usług 20 000
010 01010 0830 Wpływy z usług 50 000

010 01010 6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyska-
ne z innych źródeł

839 077

010 01010 6339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin

111 877

010 01095 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 809

010 01095 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

34 371

020 02095 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

5 000

700 70005 0770
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości

50 000

750 75011 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

57 470

750 75011 2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 

1 736

750 75023 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000

750 75023 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

14 647

750 75023 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000

751 75101 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1 408

756 75601 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000
756 75615 0310 Podatek od nieruchomości 536 700
756 75615 0320 Podatek rolny 2 930
756 75615 0330 Podatek leśny 123 000
756 75615 0340 Podatek od środków transportowych 4 270
756 75615 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 000
756 75616 0310 Podatek od nieruchomości 180 000
756 75616 0320 Podatek rolny 114 000
756 75616 0330 Podatek leśny 23 000
756 75616 0340 Podatek od środków transportowych 220 000
756 75616 0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000
756 75616 0430 Wpływy z opłaty targowej 70 000
756 75616 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000
756 75616 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000
756 75616 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000
756 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 278

Dochody budżetu gminy na 2007 r.
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756 75618 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000
756 75619 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000
756 75619 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 83 200
756 75621 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 422 626
756 75621 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 12 000
758 75801 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 643 182
758 75807 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 309 080
758 75831 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 318 870

801 80101 0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu tery-
torialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 
podobnym charakterze

30 930

852 85212 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

3 738 609

852 85213 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

42 733

852 85214 2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

158 505

852 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 88 072
852 85219 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 136 604
852 85228 0830 Wpływy z usług 3 500
852 85295 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 31 477

Dochody ogółem 19 667 961

Dział
Roz-
dział

Nazwa
Plan

na 2007 r.

w tym:

Wydatki 
bieżące

z tego:

Wydatki 
majątkowe
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 749 504 137 339 51 822 10 178 0 0 0 1 612 165
010 01008 Melioracje wodne 65 000 65 000 51 822 10 178 0 0 0 0

010 01010
Infrastruktura wodociągo-
wa i sanitacyjna wsi

1 582 165 20 000 0 0 0 0 0 1 562 165

010 01030 Izby rolnicze 2 339 2 339 0 0 0 0 0
010 01095 Pozostała działalność 100 000 50 000 0 0 0 0 0 50 000
600 Transport i łączność 1 550 000 450 000 0 0 300 000 0 0 1 100 000
600 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000 0 0 0 0 0 0 150 000
600 60016 Drogi publiczne gminne 1 400 000 450 000 0 0 300 000 0 0 950 000
710 Działalność usługowa 71 000 21 000 0 0 0 0 0 50 000

710 71004
Plany zagospodarowania 
przestrzennego

70 000 20 000 0 0 0 0 0 50 000

710 71035 Cmentarze 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0
750 Administracja publiczna 1 917 470 1 917 470 1 263 700 248 190 0 0 0 0
750 75011 Urzędy Wojewódzkie 57 470 57 470 47 700 9 368 0 0 0 0
750 75022 Rady gmin 85 000 85 000 0 0 0 0 0 0
750 75023 Urzędy gmin 1 550 000 1 550 000 1 050 000 206 220 0 0 0 0

750 75075
Promocja jednostek samo-
rządu terytorialnego

10 000 10 000 0 0 0 0 0 0

750 75095 Pozostała działalność 215 000 215 000 166 000 32 602 0 0 0 0

751

Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa

1 408 1 408 1 177 231 0 0 0 0

751 75101
Urzędy naczelnych orga-
nów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1 408 1 408 1 177 231 0 0 0 0

Wydatki budżetu gminy na 2007 r.
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754
Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

90 000 90 000 30 000 5 892 0 0 0 0

754 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000 90 000 30 000 5 892 0 0 0 0

756

Dochody od osób praw-
nych, od osób fizycznych 
i od innych jednostek nie-
posiadających osobowości 
prawnej oraz wydatki zwią-
zane z ich poborem

56 000 56 000 46 000 0 0 0 0 0

756 75647
Pobór podatków, opłat i 
niepodatkowych należno-
ści budżetowych

56 000 56 000 46 000 0 0 0 0 0

757 Obsługa długu publicznego 60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 0

757 75702

Obsługa papierów warto-
ściowych, kredytów i poży-
czek jednostek samorządu 
terytorialnego

60 000 60 000 0 0 0 60 000 0 0

758 Różne rozliczenia 206 400 206 400 0 0 0 0 0 0
758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 206 400 206 400 0 0 0 0 0 0
801 Oświata i wychowanie 9 177 397 8 747 397 5 809 860 1 152 745 0 0 0 430 000
801 80101 Szkoły podstawowe 6 601 235 6 171 235 4 306 088 840 147 0 0 0 430 000

801 80103
Oddziały przedszkolne w 
szkołach podstawowych

125 500 125 500 95 500 20 055 0 0 0 0

801 80110 Gimnazja 1 870 000 1 870 000 1 282 000 267 553 0 0 0 0

801 80113
Dowożenie uczniów do 
szkół

340 000 340 000

801 80114
Zespół obsługi ekonomicz-
no-administracyjnej szkół

187 662 187 662 126 272 24 990 0 0 0 0

801 80146
Dokształcanie i doskonale-
nie nauczycieli

25 000 25 000 0 0 0 0 0 0

801 80195 Pozostała działalność 28 000 28 000 0 0 0 0 0 0
851 Ochrona zdrowia 453 897 153 897 2 090 410 30 000 0 0 300 000
851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 330 000 30 000 0 0 30 000 0 0 300 000
851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0

851 85154
Przeciwdziałanie alkoholi-
zmowi

118 897 118 897 2 090 410 0 0 0 0

852 Pomoc społeczna 4 352 433 4 352 433 242 284 90 804 0 0 0 0

852 85201
Placówki opiekuńczo-wy-
chowawcze

2 000 2 000 0 0 0 0 0 0

852 85202 Domy pomocy społecznej 16 000 16 000 0 0 0 0 0 0

852 85212

Świadczenia rodzinne, za-
liczka alimentacyjna oraz 
składki na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego

3 738 609 3 738 609 68 435 13 440 0 0 0 0

852 85213

Składki na ubezpieczenie 
zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektó-
re świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre 
świadczenia rodzinne

42 733 42 733 0 42 733 0 0 0 0

852 85214
Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpiecze-
nie emerytalne i rentowe

260 000 260 000 0 0 0 0 0 0

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0
852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 136 604 136 604 83 584 16 416 0 0 0 0

852 85228
Usługi opiekuńcze i specja-
listyczne usługi opiekuńcze

115 010 115 010 90 265 18 215 0 0 0 0

852 85295 Pozostała działalność 31 477 31 477 0 0 0 0 0 0

853
Pozostałe zadania w zakre-
sie polityki społecznej

33 210 33 210 19 400 3 810 0 0 0 0

853 85395 Pozostała działalność 33 210 33 210 19 400 3 810 0 0 0 0

854
Edukacyjna opieka wycho-
wawcza

80 239 80 239 57 582 12 397 0 0 0 0

854 85401 Świetlice szkolne 80 239 80 239 57 582 12 397 0 0 0 0
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900
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska

461 000 411 000 0 0 100 000 0 0 50 000

900 90004
Utrzymanie zieleni w mia-
stach i gminach

1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

900 90015
Oświetlenie ulic, placów i 
dróg

340 000 290 000 0 0 0 0 0 50 000

900 90095 Pozostała działalność 120 000 120 000 0 0 100 000 0 0

921
Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego

200 000 200 000 0 0 200 000 0 0 0

921 92109
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby

90 000 90 000 0 0 90 000 0 0 0

921 92116 Biblioteki 110 000 110 000 0 0 110 000 0 0 0
926 Kultura fizyczna i sport 180 000 130 000 0 0 130 000 0 0 50 000
926 92604 Instytucje kultury fizycznej 160 000 110 000 0 0 110 000 0 0 50 000
926 92695 Pozostała działalność 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0

Ogółem wydatki 20 639 958 17 047 793 7 523 915 1 524 657 760 000 60 000 0 3 592 165

Lp
.
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ał
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zd

z.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne 
nakłady 
finanso-

we

Planowane wydatki
Jednostka 

org. realizu-
jąca zadanie 
lub koordy-
nująca pro-

gram

rok budże-
towy 2007 

(7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody 
własne jst

kredyty
i pożycz-

ki

dotacje i 
środki po-
chodzące
z innych  

źr.

środki wy-
mienione

w art. 5 
ust. 1 pkt 
2 i 3 u.f.p.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 010 01010
Budowa wodociągu w msc.Gra-
bownica-Rosochy

11 000 11 000 11 000 UG Łopuszno

2 010 01010
Budowa wodociągu w msc.Wieleb-
nów -Zasłońce

4 000 4 000 4 000 UG Łopuszno

3 010 01010

Budowa wodociągu w msc. Sarbi-
ce I, Sarbice II, Krężołek, Przegrody 
i włączenie go w system wodocią-
gowy

1 357 165 1 357 165 406 211 111 877 839 077 UG Łopuszno

4 010 01010
Opracowanie projektu budowlane-
go sieci wodociągowej wraz z przy-
łączami w Antonielowie

90 000 90 000 90 000 0 0 0 UG Łopuszno

5 010 01010
Opracowanie projektu na oczysz-
czalnię ścieków i kanalizację gminy

100 000 100 000 0 100 000 0 0 UG Łopuszno

6 010 01095
Remont budynku mieszkalnego po 
byłej tuczarni w Gnieżdziskach

50 000 50 000 50 000

7 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 150 000 150 000 150 000 0 0 UG Łopuszno
8 600 60016 Przebudowa i remont dróg gminnych 950 000 950 000 950 000 0 0 0 UG Łopuszno

9 710 71004
Opracowanie Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy

50 000 50 000 50 000 0 0 0 UG Łopuszno

10 801 80101
Termoizolacja budynku Zespołu 
Szkół w Łopusznie i zakończenie 
modernizacji kotłowni

200 000 200 000 200 000 0 0 0 UG Łopuszno

11 801 80101
Rozbudowa budynku Zespołu Szkół 
w Gnieździskach

230 000 230 000 230 000 0 0 0 UG Łopuszno

12 900 90015
Modernizacja i budowa oświetlenia 
drogowego

50 000 50 000 50 000 0 0 0 UG Łopuszno

13 926 92604
Remont budynków Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego w Łopusznie

50 000 50 000 50 000 0 0 0
OSW Łopusz-

no

Ogółem 3 292 165 3 292 165 1 685 000 656 211 111 877 839 077 x

Zadania inwestycyjne roczne na 2007 r.
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Ks. Aleksander Jankowski, 
proboszcz parafii Łopuszno w la-
tach 1926-1968, urodził się 21 li-
stopada 1890 roku. Pochodził 
z rodziny urzędniczej mieszka-
jącej początkowo w Pacanowie, 
a następnie w Pińczowie. W la-
tach 1902-1908 uczył się w pro-
gimnazjum i gimnazjum w Piń-
czowie, po czym podjął naukę 
w Seminarium Duchownym 
w Kielcach. Już w Seminarium 
zdradzał zdolności organizator-
skie i budowlane. Pomagał przy 
budowie II piętra budynku Se-
minarium i budowie alumnatu 
w Kielcach. Po ukończeniu Se-
minarium pierwszą placówką 
wikariatu ks. Jankowskiego były 
Daleszyce. Wykonując posługę 
duszpasterską, szybko zyskał za-
ufanie i uznanie ks. biskupa Au-
gustyna Łosińskiego. 9 kwietnia 
1920 roku otrzymał nominację 
na proboszcza parafii Piotrkowice. 

Kolejną swoją parafię – Łopuszno ks. A. Jankowski objął 
w roku 1926. Przybył tu z wyraźnie wyznaczoną misją wybu-
dowania nowego kościoła. Już wiosną 1926 r. ruszyły prace 
związane z usunięciem ruin starego kościoła. W 1927 r. pod-
czas uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego bp A. Ło-
siński poświęcił fundamenty nowego kościoła. W 1928 r. ko-
ściół był zbudowany do wysokości bocznych naw, rok później 
roboty wyprowadzono do wysokości nawy głównej. W roku 
następnym zrobiono szczyty i dach, który pokryto dachów-
ką z Grudziądza. W 1931 roku zbudowano wieżę i pokryto ją 
blachą miedzianą. Następnie w roku 1932 wykonano pokry-
cie kaplicy i zajęto się sklepieniami oraz tynkami. W 1933 r. 
zakończono zewnętrzne prace budowlane i kościół poświę-
cono. Następne lata zajęły prace wewnątrz kościoła. W 1936 
roku Stanisław Jagodziński z Radomia wykonał organy. Ołta-
rze i stacje Drogi Krzyżowej wykonał artysta Wojciech Durek 
(1938 r.). Uroczystej konsekracji kościoła dokonał ks. bp Fran-
ciszek Sonik w 1948 r.

W 1933 r. ks. A. Jankowski został odznaczony w dowód za-
sług honorową kanonią Kapituły Katedralnej, a 26 listopada 
1935 r. otrzymał nominację na wicedziekana dekanatu pieko-
szowskiego.

Ks. proboszcz uczestniczył chętnie w życiu społecznym Ło-
puszna. Należał do grona założycieli Ochotniczej Straży Po-
żarnej, której początki datuje się na rok 1926.

W dokumentach dotyczących budowy szkoły powszech-
nej w Łopusznie i w Sarbicach często widnieje nazwisko ks. 
kanonika A. Jankowskiego, jako tego, który dokładał starań, 
aby szkoły powstały. Wynikało to z faktu, że ks. A. Jankowski 
był przewodniczącym Dozoru Szkolnego, organu nadzorują-

„Conservatio pro memoria...” - zachowanie ku pamięci

cego działalność szkolnictwa w gminie. Dzięki staraniom Do-
zoru Szkolnego pod przewodnictwem ks. A. Jankowskiego 
i przychylności Wydziału Powiatowego Sejmiku Kieleckiego, 
dnia 31 marca 1930 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakow-
skiego zatwierdziło budowę w Łopusznie nowej szkoły 7-kla-
sowej. Do budowy szkoły przystąpiono natychmiast, jednak-
że postęp robót nie był dostateczny i do roku 1934 przekaza-
no do użytku 4 klasy w tzw. „nowym drewniaku”. Szkoła ta 
służyła młodzieży do końca lat siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku, później mieściło się w niej przedszkole.

W 1939 r. ks. A. Jankowski rozpoczął budowę domu katolic-
kiego przy rynku. Wykonano frontowe skrzydło i parter dru-
giego skrzydła. Dalsze prace zostały przerwane wraz z wybu-
chem wojny. Zgromadzone przez proboszcza materiały skon-
fiskowali Niemcy.

W dniu 19 marca 1942 r. gestapo z Kielc oraz policja SS 
i żandarmeria z Łopuszna dokonali masowego aresztowania. 
Zostali zabrani: ks. A. Jankowski, wójt Władysław Kaczmar-
czyk, sekretarz gminy Roman Przeniosło, kierownik szkoły 
Jan Rubik i inni. Wszystkich wywieziono do Kielc, skąd część 
trafiła do obozów koncentracyjnych, zaś część aresztowanych 
wróciła, wśród nich wójt W. Kaczmarczyk i ks. A. Jankowski.

Trzy krzyże wzniesione na wzgórzu Kościółek początkowo 
drewniane, potem zmienione na metalowe, to wotum dzięk-
czynne wszystkich ocalałych z II wojny światowej, w tym rów-
nież ks. A. Jankowskiego. Krótka droga wiodąca od ulicy Spa-
cerowej do Kościółka nosi imię ks. A. Jankowskiego.

Ks. Edward Chat, który od 5 stycznia 1951 roku był przez 
ponad 5 lat współpracownikiem ks. kanonika Jankowskiego 
i wikariuszem parafii Łopuszno, tak wspomina w swojej książ-
ce „50 lat służby kapłańskiej Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie” po-
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sługę kapłańską w Łopusznie pod kierunkiem proboszcza ks. 
kanonika A. Jankowskiego:

„...ks. Kanonik zapoznał mnie z porządkiem nabożeństw na 
dzień następny – uroczystość Trzech Króli i na każdą niedzielę. 
I Msza św. o godz. 6:30 – odprawia ksiądz wikary, jak chce po-
wiedzieć kazanie to może. II Msza św. O godz. 8:30- odprawia 
ks. Proboszcz, a ksiądz wikary mówi kazanie. III Msza św. O godz. 
10:00 dla uczniów szkół podstawowych i liceum – odprawia 
i mówi kazanie ksiądz prefekt. IV Msza św. – suma – odprawia 
ks. wikary, a ksiądz Proboszcz zaczyna o godz. 12:00 „Katechizm” 
z ludźmi, który łącznie z ogłoszeniami parafialnymi trwa około 
40 minut.

„Katechizm” po odmówieniu całego pacierza był dialogiem 
ks. Kanonika z ludźmi: Kto to jest Pan Bóg?, Jaki jest Pan Bóg?, 
Jakie są przykazania kościelne? Ile jest sakramentów św.? itd. 
Licznie zebrani ludzie starali się odpowiadać głośno i równo. Po 
„Katechizmie” rozpoczynała się suma, w czasie której po śpiewa-
nej w języku łacińskim Ewangelii, ks. Kanonik czytał ją z ambo-
ny po polsku i mówił kazanie. Następnie zbierał tacę z głośnym 
podziękowaniem „Bóg zapłać”. Na Mszach św. grał i intonował 
pieśni dobry, długoletni organista Bronisław Hejdysz, a na sumie 
śpiewał chór. Dziwiło mnie, że choć „Katechizm” i suma trwały 
prawie 2 godziny, chętnie w nich uczestniczyła młodzież, nawet 
szkolna, z najstarszych klas. 

W święta i niedziele po południu o godz. 16:00 odprawiałem nie-
szpory. W okresie Bożego Narodzenia po nieszporach wraz z mini-
strantami i grupą chętnych ludzi śpiewaliśmy przy szopce kolędy.

Taki porządek nabożeństw w niedziele i święta przedstawio-
ny mi na samym początku pracy duszpasterskiej zachowywali-
śmy przez trzy lata. Po trzech latach podzieliliśmy się kazaniami, 
o godz. 8:30 i 12:00 mówiliśmy na zmianę, a o godz. 6:00 i 10:00 
ja zawsze mówiłem homilie.

Ewangelię po polsku i kazanie czytało się i mówiło zawsze 
z ambony, naturalnie w tym czasie bez mikrofonów, w zimie 
w nieogrzewanym kościele. W czasie między Mszami szliśmy 
do konfesjonału. Normalnie więc w dniu świętym po przyjściu 
do kościoła o godz. 6:15 (z krótkimi przerwami) wychodziliśmy 
po sumie na pierwszy posiłek – obiad około godz. 14:00. Był to 
pierwszy posiłek ze względu na post eucharystyczny, jaki wtedy 
obowiązywał”.

Dnia 16 czerwca 1963 r. ks. A. Jankowski obchodził uroczy-
ście Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Na tę uroczystość przyjecha-
ło do Łopuszna około 50 księży, wśród nich ks. Mieczysław Ja-
worski, późniejszy biskup.

Ostatnie lata życia ks. A. Jankowskiego utrudniała choroba 
nerek i podagra. Przebywał w szpitalu i w mieszkaniu swojej 
siostry. 

W czasie swej posługi kapłańskiej w Łopusznie ks. A. Jan-
kowski zajmował się także ogrodnictwem, hodowlą i pszcze-
larstwem. Jego gospodarstwo słynęło na okolicę z dorodne-
go bydła, różnorodności odmian owoców, doskonałego mio-
du, masła.

Ks. kanonik A. Jankowski zmarł 15 czerwca 1968 r. i spoczy-
wa na cmentarzu w Łopusznie. W pamięci swoich współpra-
cowników i parafian zapisał się jako wzór kapłana i duszpaste-
rza, człowiek wielkiej pracowitości i miłości pasterskiej. 

Parafianie w dowód wdzięczności i pamięci dla zasług 
i pracy na rzecz parafii i kościoła ufundowali księdzu A. Jan-
kowskiemu tablicę pamiątkową, zaś władze gminne w uzna-
niu dla osoby ks. Kanonika nazwały w 1995 r. jedną z ulic Ło-
puszna jego imieniem i nazwiskiem.

Elżbieta Oleksiewicz, Zbigniew Iwanek
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Z polecenia J. E. Ks. Biskupa Augustyna Łosińskiego obją-
łem probostwo w Łopusznie w marcu 1926 r. Nominując mię 
na tę placówkę podkreślił Najdostojniejszy Pasterz że „idziesz 
po to żeby zbudować nowy kościół”.

Zadanie było trudne: paraa niemal cała ucierpiała w czasie 
wojny światowej, gdyż w ciągu półtora roku od 1914-16 była 
terenem walk: Rosjan z Niemcami.

Wszystkie wsie z wyjątkiem Korczyna zostały spalone, z ko-
ścioła zostały tylko ruiny, a z całego Łopuszna tylko pleban-
ja ocalała chociaż mocno zestrzelona, walki odbywały się na 
bagnety nawet w plebańskim sadzie, gdzie jak mi opowiadali 
gospodarze po 200 trupów wywozili na cmentarze wojskowe. 
Taki cmentarz znajduje się przy drodze wiodącej do Korczyna 
w lesie zaraz na początku przy wjeździe (obecnie zarośnięty, 
niewidoczny), gdzie ma spoczywać 40 tysięcy Rosjan, inny 
cmentarz obok Małego Eustachowa przy drodze wiodącej do 
Małogoszcza, gdzie ma spoczywać 15 tysięcy Niemców, jesz-
cze jeden w lesie w kierunku Baryczy.

Paraanie tułali się po całej okolicy, ówczesny proboszcz 
ś. p. Ks. Staszkiewicz mieszkał w Korczynie w byłym dworze 
i tam była kaplica w ciągu 2 lat. Obecnie na miejscu dworu po 
rozparcelowaniu ziemi wśród miejscowych rolników mieszka 
gospodarz Raus.

Po przesunięciu się frontu i względnym uspokojeniu się para-
anie zaczęli powracać do swoich wiosek, gdzie jak opowiadają, 
szukali swoich kominów, bo tylko mury kominów pozostały.

Nabożeństwa, po powrocie do swoich placówek, księża od-
prawiali na plebanii, dopiero po pewnym czasie zabrano się 
do budowy prowizorycznej kaplicy na placu plebańskim i na-
wprost obecnej szkoły, miejsce to upamiętnia stojący dotąd 
krzyż dębowy (pamiątka Misji) kaplica natomiast po zbudowa-
niu nowego kościoła do nowoutworzonej parafii „Wierna”.

Ks. Biskup Łosiński fundator tej parafii zapłacił 4 tysiące zło-
tych za materjał z tej kaplicy. Dotąd służy ona za kościół. 

Po śmierci ś. p. Księdza Staszkiewicza wielbiciela sadów (opo-
wiadają że każdy chłopiec uczęszczający na nauki musiał się na-
uczyć szczepić drzewka) po nim został piękny sad owocowy, 
dający proboszczowi ładny dochód od 2 do 3 tysięcy rocznie, 
niestety jedna zima w 1928 roku mocno go przerzedziła. Piszący 
te wspomnienia chciał iść jego śladami i prowadziłem sad na ca-
łej rentującej plebańskiej przestrzeni czyli na reszte 3 morgach 
i nawet zakosztowałem owoców swej pracy. Drzewka sprowa-
dziłem z Częstochowy od znanego pomologa Hoffmana, koszt 
drzewek wyniósł 2 ̋  tysiąca zł. gdyż w całym starym sadzie moc-
no przerzedzonym posadziłem młode drzewka (wszystko szla-
chetne odmiany). Przyszła wojna w 1939 roku a z nią straszna 
zima i cały sad tak stary jak młody poszedł w niwecz. Sadze że 
przy życiu pozostanie może 20%. Ale przechodzę do tematu. 
Otóż po śmierci Ks. Staszkiewicza proboszczem został Ks. Feliks 
Kucharski dotąd żyjący proboszcz w Piotrkowicach Stopnickich, 
który poszedł na moje miejsce.

O księdzu Kucharskim prawda już dość starym, nic powie-
dzieć czy napisać nie mogę bo przez czas swego 8-letniego 
pobytu nic nie zrobił, tłumacząc tem, „że biedna okolica lu-
dzie zniszczeni wojną, gdzie im myśleć o budowie kościoła”. 
Pisząc w ten sposób nie zamierzał go potępiać, gdyż skądi-
nąd Ksiądz bardzo poczciwy bezinteresowny, a że bez zmysłu 
twórczego organizatorskiego to mówi się trudno. Słowem do 
roku 1926 Łopuszno przedstawiało okropny widok: wszędzie 
ruina pustka, na ruinach dawnego kościoła porosły 10-letnie 
drzewa, a jak wyglądało Łopuszno dość sobie wyobrazić, ze ja-
dąc pierwszy raz na oględziny już byłem prawie przy Łopusz-
nie, a ludzi pytałem „gdzie jest to Łopuszno”. Pamiętam jak 
dziś odprawiałem pierwszy raz Mszę Św. w grudniu: w koście-
le jedna osoba, śnieg mi sypie na ołtarz, w kaplicy pełno śnie-
gu błoto, bo żadnej podłogi czy posadzki. Przypominam sobie 
słowa ś. p. Ks. Biskupa Łosińskiego, kiedy pierwszy raz mówił 
do mnie o misji mojej do Łopuszna: „Kościół nie kościół gorzej 
niż zajazd żydowski wracając powiada z Włoszczowy wstąpi-
łem no i jakiż okropny widok oczom moim się przedstawia no-
siłem się z zamiarem zabrać Najświętszy Sakrament”.

Po tych oględzinach wstępnych w grudniu wracając posze-
dłem do s. p. Księdza Biskupa i proszę, ze jestem chory po ope-
racji ślepej kiszki, że nie podołam zadaniu, ale na to wszystko 
krótka odpowiedź: „quod dixi dixi”.2

W miesiącu marcu piszę do swojego poprzednika, że na 
święta trzeba być na nowych placówkach no i o naznaczenie 
fur po rzeczy. Fury przyszły chyba 25 co było do zabrania za-
brały, zrobiłem na nich wrażenie że jestem zamożny bo prak-
tycznie gospodarczo byłem urządzony, co chłopom impono-
wało.

Mimo to iż przyjechałem do parafii gdzieś o godzinie 11 ˝ 
noc kilku gospodarzy ze wsi pobliskich czekali na plebanii by 
mnie powitać.

Ingres do kościoła odbył się w niedzielę palmową i pierwsze 
moje kazanie, na którym wypowiedziałem cel mego tu przyj-
ścia i wolę biskupa. Powtarzano mi później, „że ten ksiądz chy-
ba kościół postawi” tak mówili ludzie.

Ks. Aleksander Jankowski
Kronika parafii Łopuszno od roku 1926 1

Część I



VII Finał WOŚP w Gnieździskach



Gminny Konkurs Plastyczny 
pt. „Wiersze Brzechwy i Tuwima” w Gnieździskach

Wykonawcy najpiękniejszych aniołów z organizatorami konkursu i opiekunami



Najmłodsi uczestnicy VII Gminnego Konkursu Ortograficznego

Najliczniej reprezentowana kategoria 
w Gminnym Konkursie Ortograficznym to uczniowie klas IV- VI 

Laureatki Konkursu w kategorii gimnazjów odbierały gratulacje od zastępcy Wójta, 
pana Zbigniewa Iwanka i dyrektora Zespołu Szkół, pana Krzysztofa Kumańskiego 



Klub 4H przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Dzień Babci i Dziadka w SP Dobrzeszów

Chodzą dopiero do szkoły 
podstawowej, a już wiedzą, jak 

zapobiegać pożarom...
Laureaci konkursu Jestem zdrowy, 

bezpieczny z wychowawczynią
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Niewątpliwie, że wtedy do tego trudnego dzieła dodawała 
mi wola i rozkaz biskupa, który uważałem za wolę Bożą.

Pamiętam rozmowę z moim poprzednikiem na temat bu-
dowy kościoła: „księże gdzie tu myśleć o budowie naród bied-
ny ciemny daleko od kościoła mieszkający do tego rozpolity-
kowany działalnością demagogów gdzie w takim Korczynie 
czy Fanisławicach, którzy do kościoła chodzą 3 razy do roku, 
gdzie im mówić o budowie kościoła”.

Zacny zaś ś. p. Ks. Infułat Czerkiewicz ówczesny Oficjał kon-
systorza, a mój proboszcz z czasów kiedy piastował probo-
stwo w Daleszycach gdzie byłem wikarym. Infułat przy składa-
niu przysięgi na probostwo w Łopusznie tak mi mówił: „Księże 
Aleksandrze o budowie nowego kościoła niech ksiądz nie my-
śli bo to biedna parafia, piaseczki, doprowadzić do porządku 
kaplicę obecną i czekać lepszych czasów”.

Po przybyciu do parafii początkowo czułem się źle, gospo-
darcze warunki trudne, budynków nie było żadnych: stała tyl-
ko drwalka łącznie z chlewikiem dla krów i stodółka zupełnie 
pusta, konie musiały stać na Łopusznie bryczki wóz pod drze-
wami, no ale mówi się trudno. Przyszedłem prawda z parafii 
Piotrkowice Stopnickie, gdzie było gruntu 20 morgów i warun-
ki gospodarcze sprzyjające; przychodząc do Łopuszna, gdzie 
roli kiepskiej 6 morgów, a właściwie 3 morgi sadu i 3 morgi or-
nej ziemi trzeba było pomyśleć o innym urządzeniu gospodar-
ki, no ale może na te czasy było i lepiej bo myśl należało zwró-
cić w kierunku nowego kościoła.

Trzeba było obecną kaplicę doprowadzić do stanu możli-
wego, zabezpieczyć dach, no i oszalować, bo wiatr hulał przez 
ściany. Pieniędzy nie było żadnych. Prosiłem więc ludzi by po-
magali groszem ofiarnym na tacę no i przychodzili do roboty, 
gdzie ich zażądam. 

Drzewa początkowo dał kilka metrów miejscowy dziedzic 
Dobiecki Zbigniew, prosiłem traczy, których w parafii nie brak 
przychodzili tracze najwięcej z Antonielowa wszyscy chociaż 
ludności katolickiej było tylko 13 rodzin w tej wsi, ale wszyscy 
przychodzili po kilkanaście dni, przetarli drzewo na deski grub-
sze a cieńsze na sztachety. Ogrodziłem jednocześnie całe 3 mor-
gi ogrodu, bo do mojego przyjęcia każdy miał drogę przez sad 
plebański z krowami i świńmi. Jasna rzecz że ogrodzić 3 mor-
gi bez pieniędzy to trudna sprawa, uprosiłem więc drzewo od 
dziedzica, gospodarze zwieźli, a z Zasłońca ogrodzili cały ogród, 
tak że też po kilkanaście dni przychodzili z kolei. Tak że ogrodze-
nie wykonali darmo gospodarze z Zasłońca i Antonielowa, dzie-
dzic dał drewno, a ja kupiłem tylko gwoździe.

Kaplice na jesieni pokryłem słomą, którą przybijali listwa-
mi do dachu, bo każdego grona było szkoda, bo jednocześnie 
przygotowywałem wstępne roboty, złączone z budową nowe-
go kościoła. Kazałem porobić prowizoryczne ławy na kościele 
oszalowałem cała kaplicę wewnątrz dałem posadzkę, wydo-
bytą z pod ruin dawnego kościoła, a ponieważ było jej mało, 
a kaplica duża (mogła pomieścić 2 tysiące ludzi) więc resztce 
płytami kamiennymi, które też znajdowały się przy kościele; 
wszystko razem tworzyło sympatyczną całość. Pamiętam jak 
ś. p. Ksiądz biskup Łosiński przyjechał święcić fundamenty, 
a właściwie cokół nowego kościoła, to kaplica, kiedyś przez 
niego przyrównywana do zajazdu żydowskiego, teraz mu się 
podobała. Poświęcenie fundamentów odbyło się 14 września 
na odpust jesienny 1927 roku. Przeprowadziłem uchwałę po 2 
złote z morgi rocznie, prócz tego każdy gospodarz zobowiązał 
się dostarczyć po 3 metry kamienia.

Trzeba było najprzód usunąć ruiny starego kościoła, która 
to robota trwała prawie całą wiosnę i lato, bo przecie mury 
były jak po twierdzy grubości do metra i więcej, co armaty 
wojenne nie zburzyły trzeba było niewprawnemi rękoma, co 
dzień innymi (bo przecie przychodzili z kolei) burzyć, do tego 
brak pomocniczych narzędzi do burzenia starych murów, 
trzeba było ciągle pilnować, bo o wypadek nie trudno, a lu-
dzie niepoprawni lubiący się gapić, nocami trzeba było mury 
podkopane pilnować, bo znów chodziło o wypadki, a do po-
mocy ludzi mądrzejszych nie było; pomagał mi przy tej robo-
cie przez kilka miesięcy mój brat Marjan Jankowski. Wszystkie 
wsie miały przydzielona pracę: Korczyn, Fanisławice wywoziły 
gruzy, Snochowie też. Piotrowiec przez kilka lat budowy wo-
ził wapno z Jaworzni od Gajzlera z tej roboty wywiązywał się 
wzorowo każdy za kolejką jechał, a którzy nie mieli koni to do-
rabiali piechotą po 3 dni piesze za 1 konny. Ta wieś zasługuje 
na specjalne uznanie tak pod względem składek pieniężnych 
jak i szarwarku. Dobrzeszów miał ciężką pracę wożenie wody 
i lasowanie, codzień przychodziło świeże wapno i co dzień na-
leżało go zlasować bo inaczej samo się lasowało, a co zatem 
idzie psuło się. Można jednak podkreślić sumienność gospo-
darzy z Dobrzeszowa, którzy całe lata budowy ładnie i uczci-
wie się wywiązywali z tej pracy, codzień 2 fury parokrotnie 
wozić wodę. Takie wielkie beczki jak cysterny i co dzień 5 ludzi 
do lasowania, a wody trzeba było po 13 do 14 beczek dzien-
nie przywozić do zlasowania 20-25 metrów wapna. Obserwa-
cja tych ludzi dawała mi dużo otuchy do budowy i utwierdza-
ła mnie w przekonaniu, że jednak da się przy pomocy Bożej 
dźwignąć to dzieło Boże. Ofiarność gospodarzy też zasługu-
je na specjalne uznanie – prawda że wieś Dobrzeszów mia-
ła opinje bogatej wsi, jak na tutejsze stosunki. Bardzo dobrą 
wsią, specjalnie się wyróżniającą od innych pod względem po-
słuszeństwa w przychodzeniu na czas do pomocy przy mura-
rzach, pod względem życzliwości dla księży, pod względem 
pracowitości, czystości domowej względnie zamożności (dzię-
ki trzeźwości i pracowitości) była i jest Podewsie, szkoda tylko, 
że mała. Nie zapomnę nigdy jak ładnie przyjmują księdza na 
poświęcenie pola czy z kolendą. Nie zapomnę nigdy jak pod-
czas budowy w czasie największych żniw – inne wsie zawiodły 
z Podewsia co dzień jak było wyznaczone 4 przychodziło.

Dobra wieś, która się mocno zapisała w mej pamięci przy 
budowie i życzliwa dla księży to Jasień no i względnie Barycz 
aczkolwiek nie dorównywała Jasieniowi.

Niezłą wsią i względnie życzliwą były Snochowie zwłaszcza 
duża Kolonja no i Sojawa. Zasługiwała i zasługuje na wyróżnie-
nie Czałczyn jako wieś ofiarna i życzliwa księżom jak również 
Czartoszowy dzięki poważnym gospodarzom zamieszkują-
cym dawny dwór: Ogonowscy Mularczyki Paszewski, wsie Jó-
zefina Olszówka można porównać do niemowy (nieżyczliwe). 
Inne wsie pozostawiam bez wyrazu. Zła nieofiarną wsią obo-
jętną to Wielebnów. Łopuszno jak i Górki Łopuszańskie to nic 
godnego bieda i pijaństwo, a życzliwości żadnej, zresztą Ło-
puszno składa się z naleciałości drobnych sklepikarzy, wypąd-
ków dworskich; stanu mieszczańskiego z jakąś tradycją, jak 
bywa w osadach, tutaj niema.

Przygotował Zbigniew Iwanek
1 Przepisano zgodnie z oryginałem.
2 Co powiedziałem, powiedziałem; analogia do wypowiedzi Pi-

łata: „Quod scripsi, scripsi”- co napisałem, napisałem.
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Ksiądz Józef Dzwonek, poeta i po-
dróżnik, to nietuzinkowa postać, o wie-
lu pasjach i talentach. Urodził się w Ma-
rianowie, dorastał na łopuszańskiej 
ziemi, a że kraj lat dziecinnych jest 
mu szczególnie bliski, pokazał w swo-
jej książce Wspomnienia z tamtych dni. 
Przenosi w niej czytelnika w świat, który 
dawno już przeminął, starych przygar-
bionych chałup, chlebowych pieców, 
pól błękitnych od lnu, cembrowanych 
studni, ogródków kwitnących malwa-
mi i złocistymi dziewannami. Na kar-
tach książki spotykamy też ludzi, któ-
rzy dawno odeszli: wiejskich wyrobni-
ków, Żydów i partyjnych aktywistów, 
proboszcza - pszczelarza. Tym ostatnim 
jest ksiądz Aleksander Jankowski. Starsi 
mieszkańcy parafii zapewne pamiętają 
jego piękny sad pełnych huczących uli 
i doskonale prowadzone gospodarstwo 
rolne, w którym i klerycy musieli praco-
wać: ...bo jak twierdził ksiądz A. Jankow-
ski, w ten sposób uczy się posłuszeństwa 
i dyscypliny oraz nabiera wprawy do przy-
szłej pracy proboszczowskiej. 

Książka opowiada o głodzie na 
przednówku i o tragicznych momen-
tach drugiej wojny światowej, o trudnej 
powojennej rzeczywistości, ale pełno 
w niej także zabawnych anegdot. Nie 
stroni w niej także autor od dygresji 
i osobistych refleksji na różnorodne te-
maty. Książka napisana jest szczerze i tą 
szczerością ujmuje czytelnika.

W Polsce ukazało się kilkanaście ksią-
żek księdza Józefa Dzwonka. Większość 
z nich powstała za granicą, inspirowana 
egzotycznymi miejscami i ludźmi, gdyż 
podróże właśnie są największą życio-
wą pasją autora. Ksiądz zwiedził Euro-
pę, przemierzał Afrykę, podróżował po 
krajach Ameryki Łacińskiej. Gdzie jest 
teraz? Marzył o wyprawie do Islandii 
i Grenlandii...

A skoro o pasjach autora mowa. Jest 
ksiądz Józef Dzwonek poliglotą, wła-
da doskonale niemieckim, angielskim, 
hiszpańskim, portugalskim, no i oczy-
wiście łaciną. Jest ksiądz Józef Dzwonek 
muzykiem. Gra na skrzypcach, altówce, 
trąbce, akordeonie i perkusji. I kompo-
zytorem. Wydał melodie ludowe i po-
pularne, wśród nich wiele własnych 
kompozycji w dwu zbiorach pt. Zatrzy-
mać czas... ocalić od zapomnienia. Dedy-

O twórczości księdza Józefa Dzwonka słów kilka 
kował je orkiestrom ludowym i Orkie-
strze Strażackiej z Łopuszna. 

Dla mnie jednak ksiądz Józef Dzwo-
nek to przede wszystkim poeta. Na ła-
mach naszego pisma mieliśmy już oka-
zję publikować jego wiersze. Wiem, że 
podobają się czytelnikom. Autor wydał 
kilka tomików poezji, wiele wierszy roz-
proszonych jest także po różnych cza-
sopismach. O czym jest poezja księdza 
Dzwonka? O ludzkim losie, o przemija-
niu, o człowieku uwikłanym w moralne 
dylematy współczesnego świata. I wie-
le jest w twórczości poety lirycznych 
obrazków wiejskiego krajobrazu z tam-
tych dni. Ale i te sielskie obrazy są często 
jedynie pretekstem do rozważań nad 
kondycją człowieka przełomu wieków. 

Nie chciałabym w tym miejscu do-
konywać interpretacji wierszy księdza 
Dzwonka, bo w poezji chodzi raczej 
o to, by ją przeczytać i przeżyć. A często 
drgnienie serca poruszy i umysł.

Prezentujemy czytelnikom Wieści Ło-
puszna kilka utworów, a ich wybór nie 
jest przypadkowy. 2 kwietnia obchodzi-
my kolejną rocznicę śmierci Jana Paw-
ła II, stąd dwa wiersze, które „narodziły 
się”, gdy umarł Papież. Pamiętają Pań-
stwo, ile odejście Jana Pawła II wyzwo-
liło w nas dobra, miłości i prawdy...? Ja-
kim wspaniałym byliśmy narodem... 
przez chwilę.... 

Kolejne utwory to te, które mogą być 
liryczną ilustracją książki księdza Dzwon-
ka, o której pisałam na początku. 

Agnieszka Palacz

Ks. Józef Dzwonek

Rapsod żałobny na wieść o śmierci 
papieża Jana Pawła II

Anioł Śmierci wkroczył
W progi Pałacu Apostolskiego
Z Księgą Apokalipsy
Którą otwarł majestatycznie
Przed namiestnikiem Chrystusa
Na ziemi 
I odczytał uroczyście 
Prorocze słowa:
„Uniósł mnie w zachwyceniu
Na górę wielką i wyniosłą

I ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem
Zstępując z nieba od Boga
Mające chwałę Boga”
I zamknął księgę 
Na znak wypełnienia się czasu
Wyznaczonego dla sługi Bożego 
Jana Pawła II
A słowa wewnętrznego natchnienia 
Wyraźnie mówiły do serca:
Swój urząd wiernie wypełniłeś
Przekroczyłeś
Próg ludzkich nadziei
A teraz stajesz twarzą w twarz
Przed naszym Bogiem
Źródłem miłości dobra
Miłosierdzia i pokoju
Raduj się z wizji uszczęśliwiającej
Patrz w blask odwiecznej Prawdy
Veritatis Splendor

Ciężar i boleść własnego krzyża
Włączyły Cię w ofiarę Chrystusa
W imię którego żyłeś
Służyłeś
Nauczałeś
Błogosławiłeś
Tworząc trwałe zręby wiary
Na skale ludzkiego sumienia
We wszystkim Bogu zaufałeś
Tak jak sam wyznałeś 
W słynnym zawołaniu Totus Tuus!
Bóg naznaczył Cię charyzmą
Ducha Świętego
Darem języków
Darem przekonywania 
I rozpoznawania duchów
Darem przebaczania
I miłowania ludzi

Byłeś pielgrzymem na ziemi
Niosącym jarzmo misyjnej posługi
Dla całego świata
Pan na Ciebie spojrzał
I Ciebie powołał na apostolski tron
Bo Ty krzyża się nie lękałeś
Choć upadałeś
In Via Dolorosa
I klękałeś z modlitwą na ustach
Ante Misterium Inquitatis

Na koniec ukazałeś swoje cierpienie 
Całemu światu
W pełnym wymiarze
We własnej osobie
Jako mąż boleści
Umierający i konający
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Nie zszedłeś z drogi zawierzenia
Do końca wytrwałeś 
Z krzyżem na ramionach
Bo umiłowałeś
Do końca Ewangelię Boga 

Byłeś człowiekiem
Nowej Ewangelizacji
Żywym świadectwem
Katechizmu Kościoła
Dla zagubionego świata
Tego świata!
A Bóg bogaty w miłosierdzie
Na znak Przymierza
Wezwał Cię do Królestwa swego
W uroczystość święta
Miłosierdzia Bożego
Janie Pawle II!
Wzywamy Cię do posługi
W Bożym Kościele
Do orędownictwa za nami
W niebie
Bo bez Ciebie
Trudno będzie żyć na ziemi
Ty byłeś latarnią morską
Dla rozbitków błądzących 
A dla nas pielgrzymujących
Ludzi
Przednim światłem
Co nadzieję budzi
W drodze do nieba

Papieski Ewangeliarz

Na wieku trumny
Wiatr przewracał
Kartki Ewangeliarza
Tak jakby ktoś bliski
Powracał
Z dalekiej podróży
I szukał w nim słów 
Pożegnania
Albo wybierał słowa natchnione
Myśli natchnione
Na to spotkanie
A celebrans wprost wskazywał
Na okno nieba
Które otwierał
Sam Ojciec Święty
By patrzeć z góry
Na lud wierny
Pogrążony w żałobie
Lejący łzy smutku
I utrapienia

Szukający pocieszenia 
W cudzie objawienia
Kochanej osoby
Tu na miejscu pogrzebu
Okno Papieskiego Pałacu
Jest już zamknięte
I przepasane kirem
Na marach leży martwe ciało
Namiestnika
Tylko Ewangeliarz 
Wygląda jak żywy
Wciąż przewraca karty
Jakby chciał mówić
Słowa pocieszenia
Do milionów pielgrzymów
Tak jak dawniej bywało 
W czasie nawiedzania
Jednak czas minął
Nieśmiertelne amen
Kończy ostatnie spotkanie
I mówi wszystkim
Do zobaczenia w niebie
Niech się stanie
Twoja wola Panie
A w sercach ludzi
Niech pozostanie
Święta Pamięć
Po niestrudzonym
Pielgrzymie Nadziei
na słowo Amen
Ewangeliarz zamknął swe 
Karty
I milczał do końca
Jak zaklęty
A słowo Boga spełniło się
W życiu Bożego posłańca 

Gniazdo

Czerniło się 
W szczytowych koronach drzewa
Gniazdo ptasie
Kołysało się
Chybotało na wietrze
A ptak unosił się
Nad nim
Jak duch
Skrzeczał z zadowolenia
Trzepotał skrzydłami
Z zachwytu
Podnosił głos
Puszył się i srożył
Jakby się trwożył
Ze swego dzieła
Podskakiwał i siadał

Patyki układał
W krąg
I z dumą wielką
Szykował mieszkanie
Dla siebie i swych piskląt
Gdy przyjdą na świat
W wiosennej zieleni
Gdy zakwitnie kwiat
I wszystko się zmieni
Na raj zielony
Uweselony
I rozśpiewany
Kołysanką ptaków

Sosna

Przy polnej drodze 
Rośnie
Samotna sosna
Rosochata
Od niepamiętnych czasów
Patrząca
Na przechodniów
Wędrowców
Konie ciągnące
Wozy siana
Bydło pędzone
Na pastwiska zielone
Leśnych łąk
A w niedzielę
Oddycha z ulgą
Patrząc na odświętnie
Ubrane gromady ludzi
Idących do kościoła
Lub na festyn ludowy
Owalne konary
Patrzą w słońce
Przez okulary
Wierzchołków drzewa
Każdy równy i ważny
Nie ma uniżenia
Do ziemi
Do rdzenia
Pnia otoczonego szorstką korą
Pachnącego
Żywiczną smołą
Nikt nie przystaje 
Pod samotną sosną
Wspomnienia
Zatarły się 
W pamięci żywych
I tylko konary nucą
Smutną melodię partyzancką
Na mogile bohatera
Żołnierza
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W związku z rozpoczęciem w dniu 15 marca br. przyjmo-
wania przez biuro powiatowe ARiMR wniosków o płatności 
obszarowe na 2007 r. uprzejmie informujemy, że wzorem 
lat ubiegłych istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej po-
mocy w wypełnieniu w/w wniosku u pracownika Urzę-
du Gminy.

Usługi takie świadczyć będą również pracownicy Święto-
krzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-
cach za odpłatnością w zależności od liczby zadeklarowanych 
działek ewidencyjnych.

Dopłaty obszarowe 2007
Wnioski o dopłaty obszarowe należy składać w termi-

nie od 15 marca do 15 maja 2007 r. Po tej dacie wnioski bę-
dzie jeszcze można składać przez 25 dni kalendarzowych (do 
9 czerwca 2007 r.), ale za każdy dzień roboczy opóźnienia 
ARiMR pomniejszy o 1% ogólną kwotę dopłaty. 

Wszelkich informacji na temat środków z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich (PROW) można uzyskać na stronach 
internetowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa (www.arimr.gov.pl), Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi www.minrol.gov.pl lub na stronie 420. telegazety I pro-
gramu Telewizji Polskiej TVP.

Jacek Barański

W 2006 roku do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecz-
nego Oddziału Regionalnego w Kielcach wpłynęło 1246 
spraw zgłoszonych jako wypadki przy pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz 1 wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ty-
tułu choroby zawodowej. W 2005 roku wpłynęło 1290 spraw 
zgłoszonych jako wypadki przy pracy w gospodarstwie rol-
nym oraz 1 wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
choroby zawodowej Zmniejszyła się więc liczba zgłoszonych 
wypadków w stosunku do roku ubiegłego o 44, co stanowi 
3%. Liczba zgłoszonych rolniczych chorób zawodowych po-
została na tym samym poziomie.

Około 50% wszystkich wypadków powstało w wyniku po-
tknięcia, upadku lub poślizgu na płaszczyźnie, z wysokości 
bądź do zagłębień. W 13 przypadkach zdarzenie zakończyło 
się śmiercią poszkodowanego, natomiast w 2005 roku w 8. 
Zwiększyła się więc liczba wypadków śmiertelnych o 5, co sta-
nowi 38,46% .

Gminy na terenie których doszło do największej liczby wy-
padków: Busko Zdrój – 67, Pińczów – 62, Jędrzejów – 44, Wo-
dzisław – 44, Kazimierza Wielka – 44, Wiślica – 32, Imielno – 31, 
Pawłów – 31, Daleszyce – 30, Pacanów – 30.

Zgłaszanie wypadków
Szanowni Państwo, KRUS OR w Kielcach informuje, że jeżeli 

w Państwa gospodarstwie zdarzy się wypadek przy pracy rol-
niczej, należy ten fakt zgłosić do najbliższej placówki tereno-
wej KRUS jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki, nieuzasad-

Informacja o wypadkach przy pracy rolniczej 
niona zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ przy 
podejmowaniu decyzji o przyznaniu świadczenia powypad-
kowego. Placówka terenowa KRUS jest zobowiązana do usta-
lenia przyczyn i okoliczności wypadku. Wypadek może zgło-
sić poszkodowany, członek rodziny bądź osoba obca, osobi-
ście, telefonicznie lub na piśmie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 roku o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe 
odszkodowanie przysługuje za doznany stały lub długotrwa-
ły uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolni-
czej albo rolniczej choroby zawodowej oraz z tytułu śmierci 
wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby 
zawodowej.

O jednorazowe odszkodowanie za stały lub długotrwały 
uszczerbek na zdrowiu może ubiegać się osoba ubezpieczo-
na, tj. podlegająca w dniu zdarzenia (wypadku) ubezpiecze-
niu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu. 
Jeżeli poszkodowany spowodował wypadek umyślnie lub 
wskutek rażącego niedbalstwa albo gdy poszkodowany bę-
dąc w stanie nietrzeźwości, sam w znacznym stopniu przy-
czynił się do wypadku, jednorazowe odszkodowanie nie przy-
sługuje.

Opracował
Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji 

i Orzecznictwa Lekarskiego
mgr inż. Mariusz Żmijewski
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Uczniowie Zespołu Szkół w Gnieździskach wykazują się 
swoją wiedzą i umiejętnościami w trakcie różnych konkursów 
przedmiotowych.

Od trzech lat w Konkursie Matematyczno-Przyrodni-
czym dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej nasi wy-
chowankowie osiągają bardzo dobre wyniki. I tak: Rafał Kraw-
czyński w roku szkolnym 2004/2005 został finalistą II Konkur-
su Matematyczno-Przyrodniczego, Michał Trela w ubiegłym 
roku szkolnym został laureatem III Konkursu Matematyczno 
– Przyrodniczego, a w tym roku szkolnym nasz uczeń Cezary 
Dudek, przygotowywany przez panie: Anetę Januszek i Re-
natę Miazgę, został laureatem IV Konkursu Matematyczno – 
Przyrodniczego.

Tegoroczne eliminacje wojewódzkie odbyły się 17 marca 
2007 r. w Kielcach. Czarek znalazł się w gronie 34 najlepszych 
szóstoklasistów w województwie świętokrzyskim. Nagrodą 
dla niego będzie zwolnienie z pisania sprawdzianu zewnętrz-

Sukcesy uczniów z Gnieździsk
nego po szóstej klasie szkoły podstawowej, co jest równo-
znaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku 
oraz uzyskanie celujących końcowych ocen klasyfikacyjnych 
z przedmiotów: matematyka i przyroda.

Miło mi jest również poinformować czytelników Wieści 
o drugim naszym sukcesie, jaki sprawił gimnazjalista Damian 
Kmiecik, który zakwalifikował się do Finału V Konkursu In-
formatycznego dla uczniów gimnazjum w województwie 
świętokrzyskim. Damian znalazł się w gronie 30 najlepszych 
trzecioklasistów. Finał tego konkursu odbędzie się 29 marca 
2007 r. w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach. W tym dniu za naszego ucznia będziemy wszyscy 
trzymali kciuki, zwłaszcza pan Dariusz Trela, który przygoto-
wywał Damiana do konkursu.

Obu chłopcom serdecznie gratuluję. 
p. o. dyrektora szkoły

Małgorzata Trela

W finałowym etapie VII Gminnego Konkursu Ortograficz-
nego wzięło udział 66 uczniów ze szkół podstawowych i gim-
nazjów gminy Łopuszno. Odbył się on 27 marca w Zespole 
Szkół w Łopusznie, który od lat jest organizatorem tej impre-
zy. W trzech kategoriach wiekowych walczyło o zwycięstwo 
21 uczniów z klas II – III szkół podstawowych i 28 z klas IV – VI 
oraz 17 gimnazjalistów.

Po oficjalnym otwarciu imprezy przez dyrektora Zespo-
łu Szkół, pana Krzysztofa Kumańskiego uczestnicy zmagań 
konkursowych przeszli się do sal, by napisać dyktanda. Oczy-
wiście, nie były one łatwe. Najmłodsza grupa dzielnie radzi-
ła sobie z tekstem o budzącej się wiosennej przyrodzie. Starsi 
uczniowie szkół podstawowych pisali dyktando zatytułowa-
ne Późny powrót, które tradycyjnie przygotował kielecki po-
lonista p. Janusz Kowal. Natomiast gimnazjaliści musieli po-
konać pułapki ortograficzne, którymi najeżony był tekst p. 
Edwarda Polańskiego pt. Mrzonki niedowarzonego fantasty.

Oczekiwanie na wyniki zostało urozmaicone przez nauczy-
cielki Zespołu Szkół w Łopusznie. Dla każdej grupy wieko-
wej zorganizowano zajęcia integracyjne. Uczniowie zjedli też 
smaczny posiłek. 

Po około dwóch godzinach Gminne Komisje Konkursowe 
zakończyły pracę i nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników 
w szkolnej sali gimnastycznej. Wszyscy uczestnicy Konkur-
su otrzymali pamiątkowe dyplomy od dyrektorów Zespołu 
Szkół w Łopusznie – p. Krzysztofa Kumańskiego i p. Elżbiety 
Oleksiewicz. Natomiast laureatom Konkursu nagrody książ-
kowe i dyplomy wręczył zastępca wójta gminy Łopuszno, p. 
Zbigniew Iwanek. 

W najmłodszej grupie wiekowej I miejsce zajęła Marta 
Głowala (nauczyciel – p. Katarzyna Kumańska), a II – Urszula 
Ciułek (nauczyciel – p. Elżbieta Żmuda). Obydwie dziewczyn-

VII Gminny Konkurs Ortograficzny
ki są uczennicami SP w Łopusznie. III miejsce zdobyła Kinga 
Dudek uczennica SP w Gnieździskach (nauczyciel – p. Aldo-
na Marzec). Dyktanda sprawdzała Komisja w składzie: p. Beata 
Jasikowska, p. Mirosława Głowala, p. Małgorzata Krzysztofik, 
p. Teresa Mazur.

Zwycięzcami w kolejnej kategorii, uczniów klas IV – VI, zo-
stali: Cezary Dudek z SP w Gnieździskach – I miejsce, Maria 
Stachura z SP w Snochowicach – II miejsce oraz Katarzyna 
Agata Dudek z SP w Gnieździskach – III miejsce. Nauczycie-
lem języka polskiego uczniów z Gnieździsk jest p. Aneta Bie-
nias, a uczennicy ze Snochowic p. Małgorzata Sadrak. Komisja 
Gminna dla tej grupy wiekowej pracowała w składzie: p. Beata 
Iwanek, p. Aneta Bienias, p. Halina Czeszek, p. Dorota Pruska, 
p. Elżbieta Sękowska i p. Ewa Stępień.

Mistrzem ortografii na poziomie klas gimnazjalnych zosta-
ła Marta Przywała z Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie (nauczy-
ciel – p. Maria Król), II miejsce zajęła – Katarzyna Piotrowska 
z Gimnazjum Nr 2 Łopusznie (nauczyciel – p. Renata Polak), 
a III – Monika Malaga z Gimnazjum w Gnieździskach (na-
uczyciel – p. Agnieszka Wilk-Brodawka). Komisję konkursową 
dla grupy gimnazjalnej tworzyły panie: Maria Zasada, Marze-
na Walczak, Agnieszka Wilk-Brodawka. 

Organizatorzy VII Gminnego Konkursu Ortograficznego 
– dyrekcja Zespołu Szkół: p. Krzysztof Kumański i p. Elżbieta 
Oleksiewicz oraz nauczyciele: Beata Iwanek, Beata Jasikow-
ska, Agnieszka Palacz, Jolanta Palacz, Renata Polak, Iwona 
Wisznarewska i Maria Zasada dziękują uczestnikom i ich opie-
kunom, mając nadzieję, że nasz Konkurs wpłynie na podnie-
sienie poziomu ortografii wśród młodego pokolenia.

Organizatorzy VII Gminnego
Konkursu Ortograficznego
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Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce.

Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu!
Miej serce i patrzaj w serce!

A. Mickiewicz

Po raz siódmy Finał WOŚP zintegrował Gnieździska! Jak 
zwykle zagraliśmy głośno, kolorowo i pełni entuzjazmu, pa-
miętając słowa J. Owsiaka skierowane do naszych wolontariu-
szy ...niech nikt nie mówi Wam, że musicie grać...!”. Udało się to 
dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej i środowiska 
lokalnego. Ta piękna akcja pomocy chorym dzieciom sprawiła, 
że ludzie kolejny raz się zjednoczyli i przekazali mnóstwo pozy-
tywnej energii. Nie zawiodły Dobre Anioły, które przyczyniły się 
do tego, aby kolejny Finał zagościł w sercach wielu ludzi.

Tegoroczny XV Finał WOŚP w Zespole Szkół w Gnieździ-
skach pokazał, że nasza mała społeczność jest nadal hojna i po-
trafi bezinteresownie dzielić się z tymi, którzy potrzebują po-
mocy.14.01.2007r. uzbieraliśmy na rzecz Fundacji ogromną, jak 
na nasze warunki, kwotę 7423,06 zł. Pieniądze zebrane podczas 
koncertu charytatywnego zostaną wpłacone na konto fundacji 
za pośrednictwem Echa Dnia i przeznaczone na ratowanie ży-
cia dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę udzielania 
pierwszej pomocy. W ciągu naszego siedmioletniego „gra-
nia” zebraliśmy już 42 tysiące i to jest wspaniałe!

XV Finał WOŚP w Gnieździskach rozpoczął się o godz.1400. 
W czasie koncertu trzynastu wolontariuszy, wśród których byli 
uczniowie i nauczyciele, bardzo szybko zapełniło swoje pusz-
ki, dzięki hojności zaproszonych gości i mieszkańców naszej 
wsi. Do tańca grały zespoły: „Qatro”, „Braters” i zespół ludowy 
„Gnieździska”. Piękna muzyka sprawiła, że wszyscy zgromadzeni 
świetnie się bawili. Bloki muzyczne przeplatały się z emocjonu-
jącymi licytacjami prowadzonymi przez naszą młodzież, wido-
wiskowymi popisami tanecznymi oraz pokazami pierwszej po-
mocy w ramach akcji „Ratujemy i uczymy ratować”.

Jak zwykle mamy naszych uczniów upiekły przepyszne cia-
sta i ciasteczka. Cały czas działał sklepik, w którym sprzedawa-
ne były napoje orzeźwiające i różne smakołyki, podarowane 
przez rodzimych właścicieli sklepów. W loteryjce fantowej moż-
na było nabyć najbardziej wygrane losy na świecie, a w Kafej-
ce Internetowej poserfować po sieci i na czacie poznać niezwy-
kłych ludzi.

W tym roku pyszną niespodzianką licytacji były dwa pieczo-
ne wieprzowe udźce ofiarowane przez firmę WiR, o które praw-
dziwy bój stoczyli smakosze pieczystego. Amatorzy słodkości, 
a tych w tym roku nie brakowało, zlicytowali wyśmienity tort 
podarowany przez właścicieli piekarni „Nowa”, p. R. i Z. Pala-
czów.

Wielkie emocje wzbudziły również gadżety WOŚP, których 
dzięki licznym ofiarodawcom, mieliśmy w tym roku sporą licz-
bę. Każdy chciał mieć pamiątki z koncertu charytatywnego 
w Gnieździskach, dlatego rozeszły się one błyskawicznie. Nie 
lada bój stoczyli miłośnicy futbolu o koszulkę i piłkę z podpisa-
mi piłkarzy Kolportera Korony Kielce, które zostały zlicytowane 
za całkiem okrągłą sumę 600 zł. i trafiły w ręce p. W. Szprocha, 
właściciela firmy WiR. 

Nikt nie mówił nam, że musimy grać!  

Finał WOŚP po raz siódmy w Gnieździskach
Nie sposób wymienić wszystkich nazwisk ludzi, któ-

rzy zaangażowali się, aby XV Finał WOŚP w Zespole Szkół 
w Gnieździskach znowu pokazał, że nasza społeczność po-
trafi dzielić się dobrem z potrzebującymi pomocy. Obie-
cujemy dotrzeć z podziękowaniem do każdego. Jesteśmy 
Wam bowiem ogromnie wdzięczni za dobrą wolę i współ-
pracę. 

Wszystkim gościom, którzy zjawili się na naszym kon-
cercie, gratulujemy tego, że potrafili zjednoczyć się wokół 
wspólnego celu.

Pragniemy szczególnie podziękować władzom gminy na 
czele z p. Wójtem Z. Oleksiewiczem, pracownikom Gminnego 
Ośrodka Zdrowia i Gminnego Ośrodka Kultury. 

Specjalne słowa podziękowania kierujemy do tych, którzy 
w tym dniu nie żałowali grosza i prowadzili prawdziwy bój pod-
czas licytacji. Pragniemy podziękować przedstawicielom firmy 
WiR, Przewodniczącej Rady Gminy p. D. Łukasik, Wiceprzewod-
niczącemu Rady Gminy p. S. Staszczykowi, radnemu A. Hajdu-
kowi, I. i M. Karendałom, właścicielom firmy ,,Mebex” I. i M. Pi-
chetom, właścicielom firmy ,,Budmar” M. i M. Walasom, właści-
cielom Firmy Transportowej ,,Szymkiewicz” M. i M. Szymkiewi-
czom.

Wśród tych podziękowań nie może zabraknąć serdeczne-
go słowa skierowanego do tych wszystkich, którzy dostarczy-
li nam mnóstwo cennych przedmiotów do licytacji. Dziękuje-
my: A. i T. Robakom, M. i P. Jakubowskim, E. i G. Szymczykom, 
S. i M. Jasińskim, J. Jaworskiemu, E. i A. Hajdukom, M. i M. Wa-
lasom, M. i M. Szymkiewiczom, R. i S. Marszałkom i J. Chruścia-
kowi z firmy ,,Caro”, W. Szprochowi, OSP w Brynicy, Warsztatom 
Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu ,,Pomoc Niepełnospraw-
nym” w Osinach, Wiejskiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo, Zarządowi ZPUE 
– Włoszczowa, Klubowi 4 H z Grabownicy, Dyrekcji Cementow-
ni ,,Lafarge” w Małogoszczy, Kolporterowi Holding w Kielcach 
oraz wszystkim tym ofiarodawcom, którzy pragną pozostać 
anonimowi. 

Dziękujemy także tym Aniołom, z Gnieździsk, Łopuszna i Ma-
łogoszczy, którzy od początku wspomagają nasz sklepik, a mia-
nowicie: A. i L. Hajdukom, M. i R. Podgórskim, B. i Z. Stefańczy-
kom, E. i A. Smardzewskim, T. i J. Mrozom, B. i A. Rogulom, I. i M. 
Karendałom, W. Pietrali i R. Mróz.

Wielkie słowa DZIĘKI składamy także Dyrekcji Zespołu Szkół 
w Gnieździskach za wszelkie przejawy życzliwej współpracy 
i gotowości pomocy tam, gdzie była ona potrzebna, a nauczy-
cielom, pracownikom obsługi naszej szkoły i Radzie Rodziców 
za to, że z oddaniem i sympatią dla idei WOŚP wykonywali po-
wierzone im zadania. 

Każdą chwilę w życiu można wypełnić treścią lub pust-
ką. Jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy i obiecujemy, 
że dzieło rozpoczęte siedem lat temu będziemy kontynu-
ować. Bo jest po co! Bo jest warto! Bo wiara w sens tego, co 
czynimy, jest dla nas najważniejsza! 

mgr Aneta Bienias
mgr Aldona Marzec
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Od pewnego czasu nieodłączny element polskiego krajobra-
zu stanowią jednorodzinne domki – funkcjonalne, w pełni odpo-
wiadające niezwykle popularnemu modelowi rodziny „dwa plus 
jeden”, przykuwające wzrok ciekawymi rozwiązaniami architek-
tonicznymi. Szkoda, że brak w nich często miejsca na trzypoko-
leniową rodzinę, miejsca dla seniorów rodu. Zawsze jednak znaj-
dzie się ono dla nich w sercach ich wnucząt, które dają tego do-
wód m.in. z okazji obchodów Dnia Babci i Dziadka. I to nie tylko 
podczas akademii; by się o tym przekonać, potowarzyszmy naj-
młodszym wychowankom Szkoły Podstawowej w Dobrzeszo-
wie drugiego lutego, kiedy to pani dyrektor zaprosiła do szkoły 
wszystkie babcie i wszystkich dziadków na uroczystość im po-
święconą.

Akademię z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowała 
p. Aldona Sobierajska – to jej starania zadecydowały o atrak-
cyjności programu, odpowiednim doborze ról do możliwości 
uczniów, to ona czuwała nad przebiegiem prób, wykonaniem 
kostiumów. Nic nie potrafiło jej załamać, niestrudzona i zawsze 
uśmiechnięta dodawała otuchy wszystkim młodym aktorom.

Jaki widok ukazałby się oczom osoby, która tuż przed dwu-
nastą stanęłaby na dolnym korytarzu? Zapewne obraz prze-
jętych uczniów zerówki i pierwszej klasy. Trudno rozpoznać 
najmłodszych – chłopcy w garniturach, krawatach lub mu-
chach (można jeszcze usłyszeć wywód o wyższości krawa-
tu nad muchą), dziewczęta w równie eleganckich kreacjach. 
Przestępują z nogi na nogę, pełni niepokoju stoją w progu 
klasy, starając się zobaczyć, czy babcia i dziadek już są. Nie 
chcą już wypuścić z rąk wykonanych z ogromną starannością 
i oddaniem prezentów – laurek i kwiatów. Trzymają je tak moc-
no, że szkodzi to ich kompletności. W związku z tym oczka naj-
młodszych stają się dziwnie okrągłe i szkliste, bo za kilka minut 
wyjście na salę, a tu kwiatek uległ częściowej dekompozycji. A to 
przecież dla ukochanej babuni, najdroższego dziadka! Na szczę-

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

ście pani potrafi znaleźć rozwiązanie problemu i na twarzy znów 
pojawia się uśmiech.

I oto w końcu rozpoczyna się akademia: pani dyrektor i przed-
stawiciele Samorządu Uczniowskiego witają serdecznie wszyst-
kich przybyłych. Jako pierwsi występują właśnie najmłodsi. Pod-
ekscytowani oczekiwaniem na akademię, samym przedstawie-
niem i obecnością tylu osób dają z siebie wszystko, napawając 
dumą babcie, dziadków, rodziców i wychowawców. Głośno, me-
lodyjnie i z uczuciem śpiewają, tańczą ze szczerym zapałem, de-
klamują niczym zawodowi aktorzy, mając przy tym wielce uro-
czyste miny; następnie obdarowują babcie i dziadków tym, co 
dla nich przygotowali. Oj, w niejednym oku zakręciła się łezka, 
i to bynajmniej nie wnuczkom! Czyż rodzice i dziadkowie nie 
przeżywają występów dzieci co najmniej równie mocno jak one 
same?

Najmłodsi schodzą ze sceny, bo oto już kolejne klasy…. Wśród 
drugo- i trzecioklasistów jak zwykle kilkoro przyciąga wzrok nie-
zwykłymi kostiumami. Entuzjazmem wcale nie ustępują młod-
szym, przeciwnie, wyraźnie chcą im dorównać i śpiewają z co 
najmniej równym zaangażowaniem. Dziewczynki ze starszych 
klas pokazują z dumą swoje umiejętności taneczne. Po nich wy-
chodzą na scenę uczniowie klas IV – VI, którzy uzupełniają por-
tret babci i dziadka nakreślony przez młodszych.

Całość zamyka urocza historia trzech świnek w wykonaniu 
pełnych wdzięku czwartoklasistek: Ani, Magdy i Mariki. Wątpię, 
czy była na sali osoba, która patrzyłaby obojętnie na dziewczyn-
ki. A ich popisy wokalne i taneczne do muzyki country wywo-
ływały salwy śmiechu. Równie rewelacyjnie odnalazł się w roli 
głodnego wilka szóstoklasista Paweł. 

Uroczystość, która tak długo była przygotowywana, minęła 
bardzo szybko, jak zresztą wszystko, co miłe. Mamy jednak na-
dzieję, że będzie żyła w pamięci wszystkich gości, którzy przyjęli 
na nią zaproszenie

Ewa Stępień, nauczyciel w SP w Dobrzeszowie

Ożywienie tradycji starej sztuki ludowej i zainteresowanie nią 
dzieci – taki był cel konkursu plastycznego pod hasłem Anioły 
i aniołki w kulturze i tradycji, ogłoszonego przez Gminny Ośro-
dek Kultury. Na konkurs napłynęło 180 prac wykonanych różny-
mi technikami; były anioły z masy solnej, były z papieru i bibuły, 
a nawet... z makaronu. Wszystkie w okresie świątecznym przy-
ozdabiały ogromną choinkę stojącą w świetlicy GOK. 

23 stycznia anioły i aniołki oceniła komisja konkursowa w skła-
dzie: Iwona Anna Rydz – nauczyciel plastyki w Gimnazjum Nr 1, 
Barbara Iwanek – inspektor ds. kultury UG w Łopusznie, Zuzanna 
Woś – kierownik GBP, Barbara Pawelczyk – kierownik GOK w Ło-
pusznie oraz Małgorzata Soboń – instruktor w GOK. 

Komisja nie ukrywała, że wyłonienie zwycięzców było zada-
niem trudnym, bo prace dzieci urzekały pomysłowością i staran-
nością wykonania. 

W kategorii klas I – III przyznano następujące nagrody: I miej-
sce – Anna Tkacz (SP w Łopusznie), II miejsce – Mateusz Ślęzak 

Przylecieli anieli ...
(SP w Łopusznie), III miejsce – Krystian Łapot (SP w Lasocinie). 
Ponadto wyróżniono prace uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie: Barbary Palacz, Patryka Gołucha, Marii Polak, 
Karola Kałuży, Klaudii Maciejewskiej, Urszuli Ciułek, Jakuba 
Sobonia, Dawida Perza, Kingi Cieślickiej, Sary Świercz.

W kategorii klas IV - VI pierwsze miejsce zajęła Magda Zimna 
(SP w Łopusznie), drugie Dominika Grochocka, a trzecie Daja-
na Bujak (SP w Sarbicach). Komisja zdecydowała także o przy-
znaniu wyróżnień następującym uczniom: Karolowi Gawędzie, 
Karolowi Doroszko, Klaudii Tkacz, Izabeli Urbańczyk, Ma-
riuszowi Stępniowi, Kindze Filipiak, (SP w Łopusznie), Paw-
łowi Ciszkowi, Katarzynie Kotwicy (SP w Piotrowcu), Wero-
nice Skrońskiej, Ilonie Skrobisz, Patrycji Banak (SP w Sarbi-
cach), Idze Pasińskiej, Sergiuszowi Staszczykowi, Katarzynie 
Staszczyk, Norbertowi Bartkowskiemu (SP w Lasocinie), An-
nie Marszałek i Dominice Królikowskiej (SP w Grabownicy).

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 14 lutego. Zwycięzcy 
i wyróżnieni otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

a. p.
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13 lutego 2007 r. w Zespole Szkół w Gnieździskach odbyło się 
uroczyste rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego pt. 
„Wiersze Brzechwy i Tuwima”. W konkursie wzięli udział ucznio-
wie klas I – III ze szkół podstawowych z Grabownicy, Gnieździsk, 
Leśnicy, Łopuszna, Małogoszcza, Piotrowca i Zajączkowa. Dzieci 
miały wykonać ilustrację do wybranego wiersza wymienionych 
autorów, używając dowolnej techniki plastycznej.

Do konkursu zgłoszono 73 prace, spośród których Komisja 
Konkursowa musiała wyłonić najciekawsze i najbardziej pomy-
słowe, przyznając nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach 
wiekowych.

Przybyłych na uroczystość gości powitała p.o. dyrektora szko-
ły, p. Małgorzata Trela i życzyła wszystkim miłych wrażeń i dobrej 
zabawy.

Uroczystość uświetnili uczniowie klasy drugiej. Prezentowali 
swoje umiejętności aktorskie w inscenizacji pt. „Bajkowy apel”, 
zachęcając równocześnie do czytania książek, poszanowania ich 
oraz okazywania wdzięczności tym, którzy te książki tworzą.

Wreszcie przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursu.  
Jury w składzie: pani Bogumiła Kamińska – nauczyciel plasty-
ki z Zespołu Szkół w Łopusznie, pan Zenon Kobiec – dyrektor, 
nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, pani 
Małgorzata Motyka – nauczyciel plastyki ze Szkoły Podstawowej 
w Zajączkowie, pani Dorota Kosik – nauczyciel plastyki ze Szkoły 
Podstawowej w Małogoszczu, nagrodziło i wyróżniło następują-
cych uczestników:

- w kategorii uczniów klas I: 
Wiktorię Sobieraj ze SP w Małogoszczu za ilustrację do wiersza 
pt. „Cuda i dziwy” J. Tuwima (I miejsce),
Julię Sobczyk ze SP w Małogoszczu za ilustrację do wiersza pt. 
„Słoń Trąbalski” J. Tuwima (II miejsce),
Łucję Kielesińską ze SP w Małogoszczu za ilustrację do wiersza 
pt. „Abecadło” J.Tuwima (III miejsce).

Gminny Konkurs Plastyczny 
pt. „Wiersze Brzechwy i Tuwima”

Wyróżnienie otrzymał uczeń ze SP w Grabownicy - Mateusz 
Tomaszewski za ilustrację do wiersza pt. „Lokomotywa” J. 
Tuwima

- w kategorii uczniów klas II
Kingę Wojarską ze SP w Gnieździskach za ilustrację do wiersza 
pt. „Kaczka Dziwaczka” J. Brzechwy (I miejsce),
Emila Wypycha ze SP w Leśnicy za ilustrację do wiersza pt. „Pa-
jąk i muchy” J. Brzechwy (II miejsce),
Aleksandrę Biernat ze SP w Gnieździskach za ilustrację do wier-
sza pt. „Pomidor” J. Brzechwy (III miejsce).
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Marta Stachura ze SP 
w Łopusznie za ilustrację do wiersza pt. „Cuda i dziwy” J.Tuwima.

- w kategorii uczniów klas III
Wiktorię Hajduk ze SP w Gnieździskach za ilustrację do wiersza 
pt. „Leń” J.Brzechwy (I miejsce),
Agnieszkę Smorędę ze SP w Leśnicy za ilustrację do wiersza pt. 
„Rzepka” J. Tuwima (II miejsce),
Wiktorię Mróz ze SP w Gnieździskach za ilustrację do wiersza pt. 
„Warszawa” J. Tuwima (III miejsce).
Wyróżnienie w tej kategorii przypadło Paulinie Porzucek ze 
SP w Zajączkowie za ilustrację do wiersza pt. „Lokomotywa” J. 
Tuwima.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, natomiast 
pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Po rozdaniu nagród i wyróżnień dzieci wraz z opiekunami 
udali się na poczęstunek, który zasponsorował Zakład Piekarni-
czy Urszuli i Roberta Suligów oraz Hurtownia „Cola” Hieronima 
Szczepańczyka.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom serdecznie dzię-
kujemy za udział w konkursie. Gratulujemy i życzymy powodze-
nia w dalszej pracy twórczej.

Szczególne podziękowania składamy członkom Komisji Kon-
kursowej, którzy poświęcili swój cenny czas, aby dokonać wnikli-
wej i fachowej oceny prac.

Bożena Klimczak
Tomasz Szymkiewicz

14 marca 2007 roku w Zespole Szkół w Łopusznie odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej Młodzież Zapobiega Pożarom. Przeprowadził je kapitan Ła-
cisz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 
W konkursie wzięło udział kilkudziesięciu uczniów z ośmiu szkół 
gminy. Co ciekawe, dziewczęta też marzą o zawodzie strażaka, 
bo i reprezentantki płci pięknej pojawiły się wśród uczestników. 

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu sprawdzającego 
wiedzę z zakresu pożarnictwa. W opinii piszących test nie nale-
żał do łatwych. W kategorii szkół podstawowych najlepiej pora-
dzili z nim sobie chłopcy z SP w Dobrzeszowie: Karol Czupryń-

Chcą być strażakami 
ski (I miejsce), Karol Kiełbus (II miejsce) oraz Adam Wychowa-
niec (III miejsce). Wśród gimnazjalistów triumfował Kamil Suski 
(Gimnazjum w Gnieździskach), na kolejnych miejscach uplaso-
wali się: Michał Wróbel (Gimnazjum w Gnieździskach) i Sylwia 
Głowala (Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie). Największą wiedzą 
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wykazali się: Marek 
Podgórski, Michał Kozieł i Mariusz Nyga, wszyscy z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie.

Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach 
będą reprezentowali gminę Łopuszno w eliminacjach powiato-
wych. Życzymy im powodzenia.

a. p.
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Pierwszoklasiści z Łopuszna nie po raz pierwszy odnieśli 
ogromny sukces w konkursie plastycznym organizowanym przez 
redakcję Echa Dnia, przy współudziale Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach. Konkurs, nad którym honorowy patronat 
objął prezydent Kielc, Wojciech Lubawski, przebiegał pod 
hasłem Jestem zdrowy, bezpieczny. Jury najwyżej oceniło pracę 
Dawida Perza z SP w Łopusznie, a wśród wyróżnionych znalazły 
się jeszcze rysunki Kamili Białackiej i Szymona Lasaka. 

Są zdrowi, bezpieczni i ...pięknie rysują
Wszyscy wymienieni uczniowie uczęszczają do klasy I A, ich 
wychowawczynią jest pani Wanda Nowak. 

Uroczyste wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpiło 2 mar-
ca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Gratulujemy sukcesu naszym małym artystom oraz ich wy-
chowawczyni i cieszymy się, że oprócz dużych umiejętności pla-
stycznych wiedzą, jak być zdrowym i bezpiecznym. 

a. p.

26 lutego 2007 r. odbyło się zebranie podsumowujące działal-
ność Uczniowskiego Klubu Sportowego „WiR” Łopuszno, na któ-
re przybyli: 
- Jacek Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego,
- Marek Kędzior – Kierownik Oddziału w powyższym Departa-

mencie,
- Jerzy Kula – urzędujący Przewodniczący Świętokrzyskiego 

Zrzeszenia LZS,
- Danuta Łukasik – Przewodnicząca Rady Gminy,
- Zbigniew Iwanek – Zastępca Wójta Gminy,
- Elżbieta Węgrzyn – Prezes Banku Spółdzielczego w Łopusznie,

Sukcesy zawodników UKS WiR Łopuszno
- Krzysztof Kumański – Dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie,
- Włodzimierz Kumański – Prezes KS ZRYW Łopuszno.

Sprawozdanie z czteroletniej działalności Klubu złożył tre-
ner, Józef Chudy. Zawodnicy Uczniowskiego Klubu Sportowego 
trenują lekką atletykę. W tym okresie zdobyli na Mistrzostwach 
Polski juniorów i juniorów młodszych 10 medali (4 złote, 5 srebr-
nych, 1 brązowy), 22 tytuły mistrzów Makroregionu Centralnego, 
ponad 40 tytułów mistrzów województwa i ustanowili ponad 20 
rekordów Okręgu Świętokrzyskiego.

We współzawodnictwie prowadzonym przez Ministerstwo 
Sportu UKS „WiR” w 2005 roku uplasował się na 6. miejscu w wo-

We wrześniu 2006 r. przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 5 w Łopusznie został powołany nowy klub 4H.

Idea powołania tego klubu zrodziła się z potrzeby kontynu-
acji działań klubowiczów w zakresie działań na rzecz środowiska 
przyrodniczego w promocji przyrodniczej ścieżki dydaktycznej 
oddanej do użytku lokalnej społeczności przez klub 4H z Gra-
bownicy. Część klubowiczów obecnego klubu licealnego wywo-
dzi się spośród autorów ścieżki, gdyż wcześniej byli członkami 
klubu w Grabownicy.

Nowi klubowicze mieli bardzo udany start, gdyż już we wrze-
śniu Z sukcesem przystąpili do ogólnopolskiego konkursu organi-
zowanego przez Uniwersytet Warszawski pod hasłem „Szukamy 
grzybów chronionych”. Klubowiczka Katarzyna Ogonowska zajęła 
I miejsce otrzymując nagrodę główną w postaci GPS, a jej siostra 
Karolina Ogonowska zajęła III miejsce. Ten sukces zmobilizował 
pozostałych klubowiczów do pracy i już podczas szkolnej impre-
zy andrzejkowej zorganizowali loterię fantową, na którą fanty wy-
konali własnoręcznie, zebrane pieniądze przeznaczyli na potrzeby 
klubu do dalszej działalności. Dzięki sponsoringowi Starostwa Po-
wiatowego w Kielcach pozyskane zostały fundusze na zakup ma-
teriałów do wystawy promującej ścieżkę przyrodniczą, której trasa 
rozpoczyna się i wiedzie obok pałacu mieszczącego Zespół Szkół 
Ponadginazjalnych Nr 5 w Łopusznie i Gimnazjum nr1.

W grudniu klubowicze wykonali stroiki bożonarodzeniowe, 
które zostały wraz ze świątecznymi życzeniami przekazane spon-
sorom. Część klubowiczów wykonała szopkę kolędniczą wyróż-
nioną w konkursie ogłoszonym przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

Nowy klub 4H
Jesienią otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w wymianie 

międzynarodowej klubów 4H do stanu Indiana w USA. Z tej moż-
liwości skorzystali: Monika Jaworska, Klaudia Iwanek i Grzegorz 
Palacz.

Wyjazd jest możliwy dzięki sponsorom, m.in. Radzie Gminy 
Łopuszno, którzy dofinansowują dwoje klubowiczów.

Podczas dwutygodniowej wymiany w dniach 30.05-
15.06.2007 r. nasi klubowicze będą prezentować i promować 
projekty realizowane w klubach, gminę i Polskę. W przyszłym 
roku oni będą gościć u siebie klubowiczów z USA.

W ramach współpracy z Akademią Rolniczą w Krakowie klu-
bowicze skorzystali 09.02.2007r.ze specjalnie przygotowanych 
dla nich wykładów z cyklu: ”Uniwersytet dla młodzieży”. Wykła-
dy dotyczyły bioróżnorodności. Organizatorem tych wykładów 
był dr Adam Świderski, a wśród wykładowców był także prof. Ka-
zimierz Wiech. Klubowicze z ogromnym zainteresowaniem wy-
słuchali cyklu wykładów, podczas których robili notatki wykorzy-
stane później na zajęciach biologii. Korzystając z pobytu w Kra-
kowie zwiedzaliśmy również Stare Miasto z jego zabytkami.

Dotychczasowa działalność klubu rozwija się bardzo pomyśl-
nie. Klubowiczom nie brak pomysłów na realizację nowych pro-
jektów. Są zaangażowani i dumni ze swoich prac. Cieszą ich 
wspólne spotkania i możliwość rozwijania zainteresowań. Na-
leży im tylko życzyć takiej wytrwałości i zapału do pracy jak na 
starcie swojej działalności.

Lider- Aleksandra Adamiec
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jewództwie wśród wszystkich klubów i dyscyplin sportowych, 
a w 2006 – na 4. miejscu. W lekkiej atletyce i biegach przeła-
jowych UKS „WiR” okazywał się najlepszy w województwie 
w ostatnich trzech latach, wyprzedzając m. in. KKL Kielce i Juven-
tę Starachowice. Dzięki punktom lekkoatletów Gmina Łopuszno 
trzykrotnie otrzymywała puchar od Marszałka Województwa. 

W rywalizacji krajowej za ubiegły rok najwyższe miejsce (7) za-
jął Klub w biegach przełajowych, a w rywalizacji młodzików (za-
wodnicy 14 -15 lat) okazaliśmy się najlepsi w kraju, zdobywając 
34 punkty. Byliśmy jedynym klubem wiejskim w Polsce uczestni-
czącym w II Lidze Seniorów.

Sekretarz Klubu, Barbara Chuda podziękowała naszym spon-
sorom:

- Krajowemu i Świętokrzyskiemu Zrzeszeniu LZS,
- Urzędowi Gminy,
- Bankowi Spółdzielczemu,
- Witoldowi Szprochowi,
- Aleksandrowi Kozakowi,
- Zdzisławowi Palaczowi.
Na zakończenie zebrania najlepsi zawodnicy otrzymali nagro-

dy rzeczowe od Klubu, a Klub – podziękowania i listy gratulacyj-
ne od Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiego Zrzeszenia 
LZS, Posła na Sejm RP – Henryka Milcarza i Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Kielcach – Tomasza Lato .

Ostatnie osiągnięcia Klubu:
24.02.07 – Stargard Szczeciński – Mistrzostwa Polski Zrzesze-

nia LZS w biegach przełajowych
Mistrzynią Polski LZS została Liliana Wódkowska ze Snocho-

wic, zawodniczka UKS – u „WiR” Łopuszno, uczennica I klasy LO. 
Zwyciężyła wśród juniorek młodszych na 2000 m.

Pozostałe wyniki:
- 9. miejsce na 1500 m młodziczek - Olga Jedlińska z Jasienia, 

uczennica Gimnazjum Nr 1,
- 15. miejsce na 4000 m wśród juniorów - Mariusz Woźniak, uczeń 

kl. III LO,
- 17. miejsce na 4000 m wśród juniorów - Hubert Dębski, uczeń 

kl. II LO,

- 25. miejsce na 4000 m wśród juniorów - Krzysztof Sobiegraj, 
uczeń kl. III LO.

03.03.07 Kielce – Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego 
w biegach przełajowych

Mistrzami województwa zostali:
- Liliana Wódkowska wśród juniorek młodszych na 2000 m,
- Michał Mirosławski wśród juniorów młodszych na 3000 m,
- Mariusz Woźniak wśród juniorów na 3000 m.

Pozostałe wyniki:
- 2. miejsce - Mariola Ślusarczyk wśród juniorek młodszych na 

2000 m,
- 4. miejsce - Mariola Dziarmaga na 1500 m wśród młodziczek,
- 4. miejsce - Łukasz Woźniak na 3000 m wśród juniorów młod-

szych,
- 6. miejsce - Hubert Dębski na 3000 m wśród juniorów,
- 7. miejsce - Emilia Chuda na 1500 m młodziczek.

17.03.07. Tomaszów Mazowiecki – Mistrzostwa Makroregionu 
Centralnego w biegach przełajowych

Wyniki:
Młodziczki- Olga Jedlińska – 3. miejsce na 1500 m,
Mariola Dziarmaga – 2. miejsce na 2500 m,
Anita Jedlińska – 6. miejsce na 2500 m,
Emilia Chuda – 8. miejsce. 
Młodzicy - Marcin Pacak – 4. miejsce na 3000 m,
Przemysław Adach – 5. miejsce na 3000 m.
Juniorki młodsze – Mariola Ślusarczyk – 1. miejsce na 3000 m,
Liliana Wódkowska – 2. miejsce na 2000 m.
Juniorzy młodsi - Michał Mirosławski – 1. miejsce na 5000 m,
Łukasz Woźniak – 5. miejsce na 3000 m,
Jacek Cyran – 7. miejsce na 5000 m.

UKS „WiR” Łopuszno zajął 2. miejsce w punktacji młodzików, 
zdobywając 27 punktów. Na Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 
w biegach przełajowych, która odbędzie się 31 marca w Stalowej 
Woli zakwalifikowali się: L. Wódkowska, M Ślusarczyk, M Mirosław-
ski, Ł.Woźniak, J. Cyran i Bartosz Gibała.

Barbara Chuda

30 grudnia już po raz 27 odbyły się w Szydłowie Międzynaro-
dowe Uliczne Biegi Sylwestrowe. Była to impreza masowa, pro-
mująca zimowe biegi w pięknej scenerii. Tradycyjnie trasa bie-
gów wiodła wokół rynku, wśród zabytków tego uroczego mia-
steczka.

Mimo iż warunki atmosferyczne były bardzo trudne, zawod-
niczki ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie zdecydowały się 

Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe
wziąć udział w biegach. Wspaniale zaprezentowała się Justyna 
Kozak, która zajęła III miejsce. Na pochwałę zasługuje również 
występ pozostałych zawodniczek: Izabeli Urbańczyk, Anny Ko-
twicy, Marty Laskowskiej, Katarzyny Hajduk, Angeliki Kalety, 
Anety Filipiak.

Małgorzata Gwóźdź
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9 grudnia 2006 r. 3. Drużyna Har-
cerska „Wędrowcy” z Gnieździsk była 
gospodarzem I Harcerskiego Tur-
nieju w Tenisie Stołowym Hufca 
Kielce-Powiat. Powierzenie nam or-
ganizacji tego ważnego i zarazem hi-
storycznego dla hufcowej braci har-
cerskiej wydarzenia było wyrazem 
uznania ze strony Komendy Chorą-
gwi ZHP Hufca Kielce-Powiat za dłu-
goletnią, aktywną, pełną inicjatyw 
i zaangażowania pracę naszej druży-
ny w jej szeregach. Czujemy się z te-
go faktu niezmiernie dumni!

W tym dniu do Gnieździsk przyby-
li reprezentanci 10 najprężniej dzia-
łających środowisk harcerskich na-
szego powiatu: z Mójczy, Mąchocic-
Schoalsterii, Widełek, Nowin, Bęcz-
kowa, Wzdołu Rządowego, Piotrko-
wic, Pierzchnicy, Bolmina i nowo po-
wstałej drużyny z Fanisławic. 

W sumie do rozgrywek w sześciu 
kategoriach wiekowych przystąpiło 66 zawodników. Prze-
prowadzona została zarówno klasyfikacja indywidualna jak 
i drużynowa systemem pucharowym do dwóch przegra-
nych.

Całość imprezy rozpoczął bardzo emocjonujący mecz 
rozegrany pomiędzy Starostą Kieleckim p. Zbigniewem 
Banaśkiewiczem i dyrektorem naszej szkoły p. Zbignie-
wem Iwankiem. Młodzież zafascynowana wysokim po-
ziomem gry obu zawodników co chwilę wnosiła owacyjne 
okrzyki: ,,Ale ścinka!”, ,,Ale podkręcona piłeczka!”, ,,Świetna 
gra!”. Ostatecznie sędzia główny zawodów, p. Wiesław Klim-
czak orzekł o remisie. Obaj panowie otrzymali pamiątkowe 
medale i coś słodkiego na wypadek, gdyby jednak którykol-
wiek z nich odczuwał w duchu gorycz porażki.

Dzięki hojności pana Starosty, który pozytywnie zaopi-
niował nasz wniosek o przyznanie dotacji na realizację za-
dania z zakresu kultury fizycznej i sportu, tak naprawdę nikt 
z tej imprezy nie wyjechał przegrany. Były statuetki i nagro-
dy rzeczowe dla zwycięzców indywidualnych, puchary i na-
grody rzeczowe dla drużyn. Każde środowisko otrzymało 
upominek w postaci sprzętu sportowego oraz dyplom, zaś 
wszyscy harcerze pamiątkowe medale, gadżety i słodkie 
niespodzianki.

W klasyfikacji drużynowej reprezentanci naszej dru-
żyny zajęli zaszczytne II miejsce, udowadniając po raz 
kolejny, że prezentują wysoki poziom umiejętności gry 
w tenisa.

Zarówno goście, opiekunowie, jak i sami zawodnicy nie 
szczędzili nam słów uznania za doskonale zorganizowaną 
i sprawnie przeprowadzoną imprezę. W ich przekonaniu, 
czego zresztą doświadczamy podczas rozmów na kolejnych 

Turnieje, turnieje ...

spotkaniach drużynowych i opiekunów, to jedno z najwięk-
szych wydarzeń harcerskiego roku.

Niewątpliwie jednak niepowtarzalny klimat Turnie-
ju stworzyli ci wszyscy, którzy w tym dniu zawitali do 
Gnieździsk. Bo było przede wszystkim rodzinnie, do-
kładnie tak jak w tekście znanej skautowej piosenki 
„...bo wszyscy harcerze, to jedna rodzina...”

Z kolei 16 stycznia, tradycyjnie w pierwszy wtorek ferii, 
miał miejsce już XII Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach. W Turnieju 
wzięli udział uczniowie z terenu gminy Łopuszno: SP w Sar-
bicach, SP w Fanisławicach, SP w Grabownicy, SP w Gnieź-
dziskach oraz z gminy Słupia Konecka: SP w Wólce. Gimna-
zjalistów reprezentowali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Ło-
pusznie i Gimnazjum w Gnieździskach.

Rywalizacja uczniów szkół podstawowych zakończyła 
się następująco:

Dziewczęta:
I miejsce – Jowita Jakubowska- Szkoła Podstawowa w Gnieź-
dziskach,
II miejsce – Martyna Gwóźdź- Szkoła Podstawowa w Wólce,
III miejsce – Karolina Szymoniak- Szkoła Podstawowa w Fa-
nisławicach.

Chłopcy:
I miejsce – Maciej Mazur- Szkoła Podstawowa w Wólce,
II miejsce – Wojciech Bit- Szkoła Podstawowa w Wólce,
III miejsce – Łukasz Jakubowski- Szkoła Podstawowa 
W Gnieździskach.

Rywalizacja uczniów gimnazjów zakończyła się nastę-
pującymi rezultatami:
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SPORT

Aby zapewnić dzieciom możliwość atrakcyjnego spędze-
nia ferii zimowych, już po raz trzeci zorganizowano w Szkole 
Podstawowej w Łopusznie Halowy Turniej Piłkarski o Puchar 
Wójta Gminy Łopuszno z udziałem chłopców.

Młodych sportowców oraz towarzyszących im kibiców po-
witał dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie, mgr Krzysztof Ku-
mański.

W imprezie wzięło udział 8 szkół, rywalizowały one 
w dwóch grupach eliminacyjnych.

Grupa I: SP Łopuszno, SP Grabownica, SP Lasocin, SP Sarbice.
Grupa II: SP Gnieździska, SP Józefina, SP Piotrowiec, SP Do-

brzeszów.
W finale, który odbył się 18 stycznia, spotkały się drużyny 

z Łopuszna, Józefiny, Piotrowca i Lasocina. Świetną formę pił-
karską zaprezentował zespół z Łopuszna, który od początku 
rozgrywek dyktował warunki na boisku. Zawodnicy z Łopusz-
na wygrali wszystkie mecze, nie tracąc ani jednej bramki. Po-
zostałe drużyny reprezentowały bardzo wyrównany poziom, 
remisując wszystkie spotkania:

Piotrowiec – Lasocin 1:1,
Józefina – Piotrowiec 1:1,
Lasocin – Józefina 0:0.
O kolejności tych zespołów zdecydował lepszy bilans 

bramkowy.
Końcowa klasyfikacja:
I miejsce SP Łopuszno,
II miejsce SP Piotrowiec,
III miejsce SP Lasocin,
IV miejsce SP Józefina.
Puchary oraz dyplomy ufundował i wręczył pan Wójt Zdzi-

sław Oleksiewicz.
Małgorzata Gwóźdź

Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Łopuszno

I miejsce – Łukasz Poddębniak- Gimnazjum w Gnieździ-
skach,
II miejsce – Konrad Krzysztofik- Gimnazjum w Gnieździ-
skach,
III miejsce – Kamil Ptak- Gimnazjum nr 1 w Łopusznie.

Zawodnicy od I do IV miejsca zostali nagrodzeni dyploma-
mi, natomiast zwycięzcy w każdej kategorii otrzymali puchary.

Organizatorzy:
mgr Aldona Marzec- turniej harcerski

mgr Wiesław Klimczak- turniej o Puchar Dyrektora

Pan Wójt, Zdzisław Oleksiewicz ufundował finalistom 
błyszczące puchary

Pamiątkowe zdjęcie finalistów Turnieju Piłkarskiego 
o Puchar Wójta
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Z ŻYCIA GMINY

Jak co roku już po raz siódmy w 
Kieleckim Centrum Kultury wręczono 
prestiżowe statuetki „Lider Regionu 
2006”. Kapituła Nagrody w składzie: 
Adam Jarubas – Marszałek Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego, Grzegorz Banaś 

– Wojewoda Świętokrzyski i Stanisław 
Wróbel – redaktor naczelny „Echa Dnia”, 
nie miała łatwego zadania. W naszym 
województwie z każdym rokiem przy-
bywa przedsiębiorców zasługujących 
na miano lidera, bo przecież utalento-

wanych ludzi tutaj nie bra-
kuje. Wiadomo jednak, że 
sukces, jakim jest otrzyma-
nie tego wyróżnienia, nie 
zależy jedynie od talentu, 
ale przede wszystkim od 
ciężkiej pracy, uporu w dą-
żeniu do celu i dobrych po-
mysłów.

Nagrodzono tylko naj-
lepszych z najlepszych. 
Na pierwszy plan wysunęli 
się przedsiębiorcy promu-
jący nasz region, budują-
cy wizerunek wojewódz-
twa świętokrzyskiego, jako 
miejsca przyjaznego inwe-
storom i turystom, a także 
ci przodujący w tworzeniu 
i wdrażaniu nowoczesnych 
technologii.

Nagrody rozdzielono w 
stałych kategoriach takich 
jak: eksport, usługi, zdro-
wie, edukacja, ekologia, am-
basador regionu, przemysł 

„WiR” - Lider Regionu 2006

spożywczy, budownictwo-usługi, bu-
downictwo-produkcja, debiut, sport, 
turystyka i rekreacja, handel detaliczny 
i superlider 2006.

Nasza gmina ma szczególny po-
wód do dumy. Nagrodę Lider Regionu 
2006 w kategorii „przemysł spożywczy” 
otrzymała Firma „WiR” Szproch i Pie-
trusiewicz Przetwórstwo Mięsa Ło-
puszno. Nasze województwo powoli 
staje się zagłębiem producentów żyw-
ności, dlatego też statuetka lidera jest 
dla „WiR-u” ogromnym osiągnięciem i 
powodem do dumy.

Witold Szproch, prezes firmy „WiR”- 
Już trzynaście lat wytwarzamy 
smaczne wędliny. Mam nadzieję, 
że w ten sposób przyczyniamy się 
do promocji województwa świę-
tokrzyskiego jako miejsca, gdzie 
powstaje dobra, zdrowa żywność. 
Ten sukces nie byłby możliwy, gdy-
by nie zaangażowana w pracę za-
łoga oraz nasi specjaliści opaco-
wujący wspaniałe receptury.

 Serdecznie zapraszamy do 
współpracy producentów trzody 
chlewnej i bydła rzeźnego, mamy 
nowe plany inwestycyjne i rozwo-
jowe.

Od niedawna w naszych skle-
pach firmowych można znaleźć 
nową serię prepysznych, swojskich 
wędlin „Specjały z Domowej Spi-
żarni”. Są to wyroby produkowa-
ne zupełnie tak jak kiedyś, długo 
wędzone. Polecamy je na Święta 
Wielkanocne!

Sylwia MU

Witold Szproch, prezes firmy „WiR”


