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Niech nad chodzące święta Bożego Narodzenia przyniosą Państwu szczęście i zad owolenie, 
niech moc wiary doda otuchy w zmaganiu się z codziennością. Niech Nowy Rok 2009  
będzie czasem pokoju, miłości i realizacji osobistych najskrytszych zamierzeń.
Z okazji świąt życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Łopuszno dużo zdrowia szczęścia, 
życzliwości, pogody ducha oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Dzieciątka

 Danuta Łukasik Zdzisław Oleksiewicz
Przewodnicząca Rad y Gminy Wójt

Boże Narodzenie, Łopuszno 2008



Psalm wigilii
O, dzięki Tobie, Ojcze ludów — Boże,
Że ziemię wolną dałeś nam i nagą,
Ani oprawną w nieprzebyte morze,
Ni przeciążoną gór dzikich powagą,
Lecz jako piersi otworzoną Boże...
Więc na arenie tej się nie ostoi
Przeciwnik żaden, jeno mąż bezpieczny —
I ten, co za się nierad szuka zbroi,
Ale zupełny, wcale obosieczny,
Który jak gwiazda w niebie czystym stoi.

Przy Wigilijnym Stole
Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w naszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na sciezaj otworzyć wrota —
Oto co czynić wam każe
Miłość, największa cnota. 
Jan Kasprowicz

I za to jeszcze dzięki Ci, o Panie,
Że człek się ówdzie laurem nie upoi „
Ani go wiatrów ciepławych głaskanie
Prze — atłasowi w nicość — i rozstroi
Na drzew i kwiatów motyle kochanie.

Strzeliście w niebo spojrzy on ku Tobie,
Który przez stajnię wszedłeś do ludzkości,
I w grobie zwiędłych ziół leżałeś — w żłobie,
I w porze ziemskich próżnej zalotności,
I kiedy cały świat się tarzał w grobie.
Za prawo tedy do Polski obszaru
Dziękujem Tobie, któryś niezmierzony,
Wszech-istny —jednak z obłoków wiszaru
Patrzący na świat w prawdzie rozdzielony
Światło-cieniami czaru i roz-czaru.
I który łaski zakreślisz promieniem
Dzielnicę ludów w czas ludów — chaosu,
Tak, jako morze obszedłeś pierścieniem
I nie rzuciłeś gór na wagę losu,
Lecz najpodlejszym bawisz się stworzeniem.
Do Ciebie, Ojcze Ojczyzn, się podnosim
W tym to ubóstwie naszym bardzo sławnym,
I w tej nadziei, co po skrzydeł osiem
Przybiera co dzień i w płaczu ustawnym,
I w bólach, które tak mdło jeszcze znosim.

O, dzięki Tobie za państwo — boleści,
I za męczeńskich — koron rozmnożenie,
I za wylaną czarę szlachetności
Na lud, któremu imię jest — cierpienie —
I za otwarcie bram... nieskończoności.
Cyprian Kamil Norwid
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Szanowni Państwo!
Mija właśnie połowa kadencji obecnej Rady Gminy i wójta. 

Czas więc stosowny, by zdać Państwu sprawozdanie z naszej 
dotychczasowej pracy, podsumować osiągnięcia, pochwalić 
się tym, co udało się zrobić i wyjaśnić, dlaczego wielu jeszcze 
rzeczy nie udało się zrealizować.

Zaczęliśmy kadencję od reformy oświaty i racjonalizacji sie-
ci szkół. Z wielkim trudem udało się zamknąć szkołę w Sno-
chowicach, Józefinie, filię w Antonielowie oraz obniżyć sto-
pień organizacyjny szkoły w Lasocinie do nauczania w kla-
sach I-III i stworzyć filię w miejsce szkoły podstawowej. Rea-
lizacji tego zamierzenia towarzyszył olbrzymi sprzeciw rodzi-
ców i nauczycieli. Zrozumiały ze względów społecznych i nie 
do przyjęcia ze względów ekonomicznych. Czas pokazał, że 
ze względu na bezpieczeństwo i komfort nauki uczniów i pra-
cy nauczycieli, zmiany te były konieczne. Dzieci są dowożone 
pod fachową opieką, uczą się w warunkach nieporównanie 
lepszych niż poprzednio, nauczyciele zaś mają zatrudnienie.

Na początku tego roku Rada Gminy i wójt podjęli próbę do-
kończenia reformy oświaty, która została wstrzymana. Konse-
kwencje tego poniesiemy wszyscy, tylko w tym roku będzie 
to kosztowało około 2 miliony złotych, bo tyle gmina dołoży 
z własnego budżetu do oświaty. Utrzymanie szkół, w których 
uczy się średnio 30-40 uczniów i pracuje 8-10 nauczycieli jest 
niezwykle kosztowne. Zaniechanie dalszych reform sprawi, że 
coraz mniej środków będzie wydawanych na inwestycje, na-
tomiast z każdym rokiem coraz więcej będziemy wydawać na 
oświatę.

Obiecane reformy w Urzędzie Gminy zostały dokonane, 
zmniejszyło się zatrudnienie o pięć osób, które odeszły na 
emeryturę, zatrudniono zaś jedną osobę, bilans jest więc jed-
noznaczny.

Uznaliśmy, że najważniejszym zadaniem w tej kadencji bę-
dzie budowa dróg. Zaniedbania w tej sferze funkcjonowania 
gminy były wieloletnie i nie można dłużej zwlekać z realiza-
cją tych zadań. Po upływie dwóch lat mamy w tej dziedzinie 
niemałe osiągnięcia. Zbudowano około 30km powiatowych i 
gminnych dróg asfaltowych i do końca kadencji sprawa budo-
wy dróg powinna być zakończona.

Na progu kadencji przyjęliśmy do realizacji olbrzymie i 
kosztowne zadanie przebudowy i przystosowania dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych Gminnego Ośrodka Zdrowia. Dzisiaj 

wyremontowany, nowoczesny, pierwszy w województwie 
ośrodek przekazujemy do dyspozycji społeczeństwa. Gmina 
w tej dziedzinie zrobiła ze swojej strony wszystko, co do niej 
należało. Reszta zależy już tylko od kierownictwa i pracowni-
ków tej placówki służby zdrowia.

Inwestowaliśmy również i inwestować będziemy w oświa-
tę, oczywiście w miarę możliwości, bo zdajemy sobie sprawę, 
że potrzeby i oczekiwania są o wiele większe. Nie będziemy 
wspierać ponad ustawowy obowiązek Gimnazjum nr 1, dla 
którego samorząd nie jest organem prowadzącym. Rada Gmi-
ny i wójt jednoznacznie określili swoje stanowisko, podejmu-
jąc decyzję o likwidacji tej szkoły. Istnienie trzech gimnazjów 
w gminie, w tym dwóch w Łopusznie, jest zbędne.

Powołanie Gimnazjum nr 1 odbyło się bez niezbędnej 
współpracy z lokalnym samorządem, więcej, szkoła ta po-
wstała wbrew woli samorządu. Stowarzyszenie, które ją po-
wołało, pozostaje w stanie permanentnej wojny z samorzą-
dem i przy pomocy mediów i innymi sposobami próbuje wy-
musić korzystne dla siebie rozwiązania.

W ostatnich tygodniach tego roku, przy sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych wykonano w gminie kilkanaście 
odcinków dróg, które już dobrze służą społeczeństwu. dzięki 
aktywności, zaawansowanym pracom drogowym otrzy-
maliśmy niespodziewanie wsparcie w postaci ponad mi-
liona złotych: 650 tys. 975zł. od Urzędu marszałkowskie-
go - to pieniądze unijne na położenie asfaltu w Józefinie; 
w ramach nowego programu rządowego tzw. „schety-
nówek”- 392 tys. zł. wsparcia na drogę eustachów duży 
– Snochowice przez orczów i okrajek. To premia za dobrą 
pracę, przygotowane projekty i zaawansowanie prac. 

Zamierzamy nadal pracować nad poprawą infrastruktury 
gminy. W Łopusznie planujemy przebudowę centrum, mo-
dernizację Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego, budowę 
boiska koło Zespołu Szkół w ramach programu „Orlik”. W gmi-
nie zaś planowane jest dokończenie budowy dróg i dalsze 
oświetlenie oraz budowa wodociągu w Antonielowie.

Święta Bożego Narodzenia i zbliżający się Nowy Rok to 
nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co mi-
nęło i nad tym, co nas czeka. Tak więc pogodnych, rodzin-
nych i obfitych Świąt, dużo optymizmu i wiary w lepsze ju-
tro życzą 

Przewodnicząca rady Gminy, radni, wójt. 

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne sesje rady Gminy odbyły się 28 października i 9 

grudnia 2008 roku.
28 października 2008 roku odbyła się XViii sesja. 
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności rad-

nych prawomocności obrad sesji p. przewodnicząca Łukasik 
odczytała proponowany porządek obrad sesji. Radni zapropo-
nowany porządek obrad sesji przyjęli jednogłośnie do realiza-
cji. Również jednogłośnie wybrali radnego Stanisława Iwanka 
na sekretarza obrad sesji i przyjęli bez uwag protokół 

z poprzedniej sesji Rady Gminy, a następnie wysłuchali in-
formacji przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i wój-
ta gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres między se-
sjami. W kolejnym punkcie porządku obrad sesji radni zgłasza-
li interpelacje, z których większość dotyczyła budżetu na 2009 
rok. I tak:

Pani Danuta Łukasik prosiła wójta o ujęcie w planie budżetu 
gminy na 2009 rok tych jej wniosków, które nie zostały zrealizo-
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Tylko uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nie-
ruchomości została przyjęta większością głosów (14 głosów 
„za”, 1 wstrzymujący się od głosu), a wszystkie pozostałe zo-
stały przyjęte jednogłośnie. Pełna treść uchwał Rady Gminy w 
sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokal-
nych oraz zwolnień z podatku od nieruchomości została za-
mieszczona poniżej. 

W sprawach różnych radni zostali m.in. zapoznani z roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: 
NK.I-0911/143/08 z dnia 27.11.2008 r. stwierdzającym nieważ-
ność uchwały Nr XVIII/112/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
28.10.2008 r. w sprawie powołania Kierownika USC w Łopusz-
nie.

(m.B.)

UCHwaŁa nr XiX/114/2008  
radY GminY w ŁoPUSznie z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 q żyta dla potrzeb 
obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łopuszno na 
2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) oraz. art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 
Nr 136, poz.969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 
1775: z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz.730 ) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie śred-
niej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 
2008 r. (M.P. Nr 81, poz. 717 z 27 października 2008 r.), z kwoty 
55,80 zł za 1 q do kwoty 35,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 
roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik 

UCHwaŁa nr XiX/115/2008  
radY GminY w ŁoPUSznie z dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, 
poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.1635, Nr 
245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008 r. Nr 93, 
poz.585, Nr 116, poz. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomo-
ści obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno: 
1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,60 zł od 1 m2 powierzchni,  

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub 
elektrowni wodnych – 3,90 zł zł od 1 ha powierzchni, 

wane w b.r. Prosiła też o doświetlenie drogi powiatowej w Pio-
trowcu oraz drogi do p. Czupryńskiej.

Pan Jan Witold Ptak ponowił prośbę o poszerzenie dro-
gi gminnej biegnącej od ul. Przedborskiej do ul. Kasztanowej 
(ul. Imielnia), bo tą drogą jeżdżą potężne ciągniki z gnojowicą 
z WiR-u i trudno się z nimi minąć. Prosił także o doprojektowa-
nie w skwerku ubikacji i wykonanie jej przy przebudowie cen-
trum Łopuszna. Pytał również pana wójta, jak wyobraża sobie 
funkcjonowanie ZGK w Antonielowie i jak będzie z dofinanso-
waniem Społecznego Gimnazjum w Łopusznie?

Pan Krzysztof Smolarczyk pytał pana wójta, jak na dziś przed-
stawia się sprawa Stowarzyszenia, które wydzierżawiło budy-
nek po szkole w Józefinie?

Pan Czesław Bujak prosił, żeby pan wójt ujął w planie budże-
tu na przyszły rok drogę gminną w Sarbicach Drugich oraz drogi 
powiatowe: Sarbice Pierwsze – Dobrzeszów i przez Przegrody.

Pan Czesław Kolasa przypomniał panu wójtowi o potrzebie 
zamontowania 4 lamp oświetlenia ulicznego przy drodze po-
wiatowej Wierna – Fanisławice i asfaltu na „skrócie” w Rudzie 
Zajączkowskiej, bo jeździ tamtędy dużo samochodów i auto-
busy.

Po interpelacjach radni przyjęli jednogłośnie (14 głosów „za”) 
do wiadomości „Sprawozdanie z realizacji Świadczeń w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie za trzy kwartały 
2008 roku”, do którego nie wnieśli żadnych uwag.

Następnie radni podjęli:
− większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się od 

głosu) uchwałę Nr XVIII/110/2008 Rady Gminy w Łopusz-
nie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 
rok,

− większością głosów (13 głosów „za” i 1 wstrzymujący się od 
głosu) uchwałę Nr XVIII/111/2008 Rady Gminy w Łopusznie 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości sta-
nowiącej własność gminy Łopuszno, położonej w obrębie 
Sarbic Drugich,

− jednogłośnie (14 głosów „za”) uchwałę Nr XVIII/112/2008 
Rady Gminy w Łopusznie w sprawie powołania na Kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Łopusznie p. Krystynę Szu-
stak.

Następnie p. wójt udzielił radnym odpowiedzi na zgłoszone 
przez nich interpelacje, a obrady sesji zakończyły „sprawy różne”. 

9 grudnia 2008 roku odbyła się XiX sesja, na której radni 
podjęli 7 uchwał:
− Nr XIX/113/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie 

gminy na 2008 r., 
− Nr XIX/114/2008 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyj-

mowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 
2006 rok,

− Nr XIX/115/2008 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości,

− Nr XIX/116/2008 w sprawie zwolnień z podatku od nieru-
chomości,

− Nr XIX/117/2008 w sprawie określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych na rok 2009,

− Nr XIX/118/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2009 rok 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Łopuszno,

− Nr XIX/119/2008 w sprawie ustalenia ekwiwalentu za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
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c) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 m2 po-
wierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) budynków mieszkalnych - 0,62 zł od 1 m2 powierzchni 

użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,00 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,24 
zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4.01 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statutowej działalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej.

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 
roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik 

UCHwaŁa nr XiX/116/2008  
radY GminY w ŁoPUSznie z dnia 9 grudnia 2008 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości  
w 2009 roku.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591, z póź. zm.) i art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 
r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz.1635, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 
585, Nr 116, poz. 730) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki mieszkalne lub ich części nie związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej położone na gruntach go-
spodarstw rolnych i gruntach stanowiących własność osób 
fizycznych o powierzchni poniżej 1 ha,

2) budynki gospodarcze lub ich części nie związane z działal-
nością gospodarczą położone na gruntach rolnych o po-
wierzchni poniżej 1 ha stanowiących własność osób fizycz-
nych,

3) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadze-
nia działalności statutowej przez gminne jednostki organi-
zacyjne nie korzystające ze zwolnień ustawowych,

4) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby ochrony 
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej wykorzystywane 
wyłącznie na działalność statutową,

5) nieruchomości wykorzystywane na cele bezpieczeństwa i 
porządku publicznego,

6) grunty zajęte pod drogi dojazdowe do pól nie zaliczane do 
kategorii dróg publicznych, a sklasyfikowane w ewidencji 
gruntów jako dr.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie do podat-
ku na 2009 rok.

Przewodniczący Rady Gminy  
Danuta  Łukasik

UCHwaŁa nr XiX/117/2008  
radY GminY w ŁoPUSzniez dnia 9 grudnia 2008 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.1601, Nr 225, 
poz.1635, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1828, Nr 251, poz.1847; z 
2008r Nr 93, poz.585, Nr 116, poz. 730), Rada Gminy uchwala, co 
następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środ-
ków transportowych :
1 Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-

witej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony  włącznie - 420,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton  włącznie - 770,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 970,00 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-
witej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi  i dopuszczal-
na masa całkowita (w 

tonach)

Stawka podatku
( w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezd-
ne) z zawieszeniem 

pneumatycznym lub 
zawieszeniem uzna-
nym za równoważne

Inny system za-
wieszenia osi 

jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE

12 13 740,00 1.320,00
13 14 630,00 1.320,00
14 15 630,00 1.320,00
15 630,00 1.320,00

TRZY OSIE
12 17  420,00 740,00
17 19 1.260,00 1.680,00
19 21 1.260,00 1.680,00
21 23 1.260,00 1.680,00
23 25 1.260,00 1.680,00
25 1.260,00 1.680,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25  780,00 790,00
25 27   950,00 1.260,00
27 29 1.790,00 1.730,00
29 31 1.790,00 2.570,00
31 1.790,00 2.570,00
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3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i po-
niżej 12 ton. - 1050,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowane-
go do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyż-
szej niż 12 ton:

Liczba osi jezdnych i do-
puszczalna masa całko-
wita zespołu pojazdów  

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneuma-

tycznym lub uznanym za 
równoważne

Inne syste-
my zawie-
szenia osi 
jezdnych

DWIE OSIE
12 18 950,00 1.260,00
18 25 950,00 1.260,00
25 31 1.490,00 1.920,00
31 1.490,00 1.990,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.310,00 1.820,00
40 1.820,00 2.530,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poni-
żej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoś-
cią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
- 370,00 zł

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silniko-
wym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyż-
szą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rol-
nego. 

Liczba osi jezdnych i 
dopuszczalna masa 

całkowita zespołu po-
jazdów (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mnie 
niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem pneuma-
tycznym lub zawiesze-
niem uznanym za rów-

noważne

Inne systemy 
zawieszenia 
osi jezdnych

JEDNA OŚ
12 18 260,00 420,00
18 25 260,00 420,00
25 420,00 630,00

DWIE OSIE
12 28 370,00 420,00
28 33 890,00 1.370,00
33 38 890,00 1.370,00
38 1.210,00 1.790,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 740,00 1.000,00
38 1.050,00 1.370,00

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.030,00zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.570,00zł

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środ-
ki transportowe wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb Urzędy 
Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy i stanowiące ich 
własność, z wyjątkiem środków transportowych wymienionych 
w art.8 pkt. 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy
Danuta Łukasik

UCHwaŁa nr XiX/118/2008  
radY GminY w ŁoPUSznie

z dnia 9 grudnia 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf na 2009 rok za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
na terenie Gminy Łopuszno

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 1 
i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2006 
r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Ło-
pusznie uchwala, co następuje:

§ 1.  Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Gospodar-
ki Komunalnej w Łopusznie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w 
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2009 w wyso-
kości za 1 m3:
1) za pobieraną wodę dla:

a) gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych 
Gminy -1,80 zł plus 7 % VAT

b) innych odbiorców na terenie gminy - 2,60 zł plus 7 % VAT
2) za odprowadzone ścieki przez:

a) gospodarstwa domowe i jednostki organizacyjne Gminy 
- 1,80 zł plus 7 % VAT

b) inne podmioty na terenie gminy - 2,60 zł plus 7 % VAT
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/70/2007 Rady Gminy w Łopusz-

nie z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia taryf 
na 2008 rok za zbiorowe zaopatrzenie  w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie Gminy Łopuszno.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w 
Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Łukasik
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Inwestycje gminne w fotoobiektywie – część III

Przebudowa drogi gminnej w Józefinie na odcinku od Czałczyna do lasu (data wykonania: listopad 2008, ogólny koszt inwestycji - 
851.392,34 zł. w tym dotacja z środków unijnych - 650 tys. 975zł (76,4 %), wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o.o.)

Widok odnowionej elewacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie
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Podnośnik dla niepełnosprawnych na zewnątrz oraz winda wewnątrz budynku Ośrodka.
Po generalnym remoncie wymuszonym zmianą przepisów i koniecznością dostosowania ZOZ-u do standardów unijnych obiekt 
zyskał bardzo nowoczesny wygląd i wyposażenie niezbędne do sprawnego, efektywnego obsługiwania i leczenia pacjentów.  
Remont zakończono w listopadzie 2008 r. całkowity koszt -  2 167 554,15 zł. brutto (w tym dofinansowanie w kwocie 1 000 000 zł z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)   

Remont drogi gminnej w Lasocinie (Łazy)  (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %  wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)
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Remont drogi gminnej w Rudnikach (data wykonania: grudzień 2008 r. wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.)

Remont ulicy Szkolnej w Łopusznie (data wykonania: grudzień 2008 r. źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: Świętokrzyskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)



Wieści Łopuszna10

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Remont drogi gminnej Wielebnów-Poducie Etap II (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)
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Remont drogi powiatowej Snochowice Sojawa – Dobrzeszów (dł. 1720 m. data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: 
powiat 50 % oraz gmina 50 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w Nowku Górnym (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)
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Remont drogi gminnej w Podewsiu (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %,  
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Nowy most w Ewelinowie
W roku 1963 w Ewelinowie przeprowadzono meliorację po-

nad 300 ha kompleksu podmokłych łąk za rzeką, którą ujarz-
miono ponadto wałami rzecznymi. Na rzece o nazwie Czar-
na Lewa (Stara) wybudowano drewniany most, później wielo-
krotnie remontowany. Niestety, z biegiem czasu uległ on cał-
kowitej dewastacji. O jego przebudowę zabiegali rolnicy już w 
latach 90- tych ub. wieku.

 W końcu w roku obecnym wybudowano nowy, okazały 
most na następne 60 lat. W miejsce drewnianego stanął most 
żelbetowy, jednoprzęsłowy, na palach, klasy ,,D”, o nośności 
- 20 ton,  szerokości 6,5m i o całkowitej długości przęsła mo-
stu 16,3m. 

Inwestorem był Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Kielcach. Budowę przeprowadziło Przedsiębior-
stwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe ,,BIONATURA”  od 
kwietnia do listopada 2008 r. Koszt zadania wyniósł 620.000 
zł. Całość sfinansowano ze środków budżetu Wojewody. Gmi-
na nie partycypowała w kosztach całego przedsięwzięcia, ale 
most powstał dzięki owocnej współpracy ze Świętokrzyskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych, za co w imieniu 
mieszkańców pragniemy podziękować. Most prowadzi przez 

rzekę do kompleksu łąk zmeliorowanych 45 lat temu i sąsiadu-
je ze stawami rybnymi. 

Na obiekcie Ewelinów - Skałka znajduje się aż 23km rowów 
otwartych na 180km w całej gminie. Wspólnie z gminą Kraso-
cin poczyniono już starania o wprowadzenie tej części kom-
pleksu łąk do planu odbudowy melioracji. 

Warto przybliżyć czytelnikom Wieści Łopuszna jeszcze 
inne informacje. 

Gmina w 42% jest pokryta lasami, a przepływa przez nią 6 
rzek i 3 cieki o łącznej długości 53km, które są urządzeniami 
podstawowymi. Są to rzeki: Łososina (Wierna Rzeka), Czarny 
Lasek, Czarna Lewa (Stara), Czarna Nowa, Czarna Prawa, Mo-
kra oraz cieki: ciek od Kłucka, ciek od  Źródeł, struga od Ło-
puszna, które zbierają wody z całej gminy, prowadząc je do 
Pilicy i Nidy. 

Obecnie, gdy poziom wody z roku na rok drastycznie spa-
da, czas, by w gminie te wody móc zatrzymywać, retencjono-
wać w większe zbiorniki do celów gospodarczych i rekreacyj-
nych.

Od roku 1997 trwa wykup gruntów pod międzygminny 
zbiornik wodny ,,WIERNA RZEKA” o powierzchni 70ha zloka-
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lizowany w rejonie wsi Fanisławice, częściowo na terenach 
gmin Strawczyn i Piekoszów. Jest  to zadanie priorytetowe, 
które znalazło się już w planie wojewódzkim. Zapewne bę-
dzie ,,oknem na świat” i szansą rozwoju dla okolicznych so-
łectw oraz gminy. 

A póki co mamy w Ewelinowie w rzece Czarnej Lewej, przy 
nowym pięknym moście – czystą wodę    i czyste powietrze.

A może by tak na wycieczkę rowerową do Ewelinowa?
kierownik referatu rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

zofia Serafin

Stary most przed przebudową  Nowy most po przebudowie

Kocham miejsce, gdzie mieszkam. Tęsknię za domem i 
najbliższą okolicą, gdy przychodzi  mi choć na krótko się z nimi 
rozstać. Nie jestem obywatelem świata. Należę do tego skraw-
ka wielebnowskiej ziemi, skąd rozpościera się najpiękniejszy 
widok na łopuszański kościół.

Poducie, część Wielebnowa, przez lata nieco pogardzane 
przez   mieszkańców wsi przy szosie, w ostatnich latach wypięk-
niało. Przybyło wiele nowych, zadbanych domów, zaroiło się 
od młodzieży i dzieci. Posesje są czyste, a przy domach ogródki 
pełne zieleni i kwiatów. Już teraz cieszę się na Boże Narodzenie. 
Moi sąsiedzi rozświetlają całą ulicę niezliczoną ilością światełek. 
Prześcigamy się, kto ich powiesi najwięcej, który dom rozbłyś-
nie najwspanialej. 

Ostatnio nie ma roku prawie, byśmy nie witali nowych miesz-
kańców zasiedlających dopiero co wybudowane domy. Cieszy 
mnie dźwięk betoniarek rozbrzmiewający na ich podwórkach, 
a w letnie soboty warkot kosiarek strzygących trawniki. Tu życie 
nie tyle tętni, co wprost kipi. 

Wiele lat pokonywałam pieszo drogę z mojego domu do 
szkoły, do kościoła, do pracy. Moja mama wydeptała ją przez lat 
kilkadziesiąt. Wspomina dawne czasy, kiedy odcinek do krzy-

Mikołajkowy prezent dla Poducia
żówki pokonywało się w gumowcach, takie było błoto, a dopie-
ro u Jerzyka Klimczaka zakładało się na nogi pantofle.  Kiedy moi 
rodzice i ciocia budowali domy, pustaki zwozili na taczkach, bo 
żadna ciężarówka nie zaryzykowała wjazdu w ulicę. Postarano
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się jednak drogę tę zbudować. Duża w tym zasługa pana Stefa-
na Kumańskiego i pana Stanisława Sochackiego – inicjatorów 
przedsięwzięcia. Drogę utwardzono, po obu stronach wykopa-
no rowy. Robiono to wszystko w modnym w czasie PRL-u czy-
nie społecznym, a pracy tej towarzyszył rzeczywisty entuzjazm. 
Stwierdzam to jako naoczny świadek, który razem z tatą małą 
motyczką rozgarniał pryzmy piachu, przywożone furmanką 
przez mojego dziadka z naszej „górki” pod Józefiną. Pamiętam 
nieżyjących już sąsiadów przy pracy, wujka Zygmunta Klimcza-
ka, Edmunda Klimczaka, Stanisława Piętę, Kazimierza Wolaka, 
pana Mazura i klimat tej pracy, pełen anegdot i radości. 

To, co było powodem do dumy i zadowolenia w latach sie-
demdziesiątych, przestało wystarczać współcześnie.  Droga 
wysypana żwirem to standard dla leniwego konia zaprzężone-
go do furmanki, na pewno nie dla ciężkich ciągników i coraz 
większej liczby samochodów. Dlatego codziennością stał się 
dla nas slalom pomiędzy dziurami w drodze, dlatego uzasad-
nione były nasze prośby o budowę drogi na miarę dwudzieste-
go pierwszego wieku.

I oto w dzień św. Mikołaja (przypadek?) przyjechały walce, 
ogromna ciężarówka załadowana po brzegi  parującym asfal-
tem i w kilka  godzin przez środek naszej „dzielnicy” rozwinięto 
czarny, równiutki, szeroki  na trzy i pół metra  dywan. Pracow-
nikom firmy „TRAKT” towarzyszyli przez cały czas obserwato-
rzy, tak ważne było to wydarzenie w historii naszej ulicy. Czte-
roletniemu Wiktorowi Klimczakowi tak spodobały się ogromne 
walce, że nie odstępował ich na krok na całym odcinku wyko-
nywanej drogi.  

I teraz jest Poducie jeszcze piękniejsze. Z niecierpliwością 
czekamy na wiosnę,  gdy wyroją się dzieci na rowerkach, a mło-

de mamy wyjdą z wózkami na spacer, gdy świeża, soczysta zie-
leń porośnie  po obu stronach czarnego traktu. Co jedynie bu-
dzi mój niepokój? Młodociani, brawurowi  kierowcy, którzy być 
może chcieliby przetestować swoje maszyny na  równiutkim 
asfalcie. Takich nie lubimy. Niech pamiętają, że stróże prawa 
czuwają, a są na naszej ulicy reprezentowani dość licznie.  

Być może, powiedzą krytyczni czytelnicy,  ten sentymental-
ny ton tekstu nie pasuje do tak prozaicznego przedsięwzięcia, 
jakim jest inwestycja drogowa, zapisana pod kolejnym nume-
rem w budżecie gminy, ja jednak najzwyczajniej w świecie bar-
dzo się cieszę, że to co kocham, staje się coraz ładniejsze i no-
wocześniejsze. A wkrótce może kanalizacja, gazociąg…  

agnieszka Palacz 

Nazwa gminy
Razem bezrobotni w latach 2000 – 2007 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Bieliny 883 969 1057 1035 1060 1002 772 673
Bodzentyn 1095 1153 1154 1089 1120 1040 880 809
Chęciny 1526 1749 1728 1639 1602 1490 1242 1027
Chmielnik 1218 1396 1393 1313 1296 1236 1083 974
Daleszyce 1527 1767 1772 1698 1723 1675 1348 1167
Górno 1177 1382 1475 1463 1425 1360 1117 967
Łagów 583 582 607 604 653 662 546 498
Łopuszno 1041 1103 1126 1104 1095 1040 892 692
Masłów 730 911 941 871 868 853 667 567
Miedziana Góra 883 1031 1038 1021 1004 957 784 652
Mniów 1425 1489 1584 1548 1572 1461 1308 1068
Morawica 1011 1157 1215 1151 1119 997 777 649
Nowa Słupia 1268 1317 1318 1311 1258 1183 1020 875
Piekoszów 1398 1672 1707 1637 1575 1480 1252 1086
Pierzchnica 469 488 476 448 448 438 385 325
Raków 624 671 702 671 646 629 534 479
Sitkówka-Nowiny 562 651 677 662 629 607 509 411
Strawczyn 921 1028 1073 1015 1010 933 772 617
Zagnańsk 1174 1352 1397 1294 1275 1119 909 760
Powiat kielecki 19.515 21.868 22.440 21.574 21.378 20.132 16.797 14.296

Struktura bezrobocia w gminie Łopuszno  
i powiecie kieleckim w latach 2000 – 2008 
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

21 listopada gościła w naszej gminie powiatowa Komisja 
Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, 
Przeciwpowodziowej i Zapobiegania Innym Zagrożeniom. 
Komisja odbyła swoje posiedzenie wyjazdowe na formalny 
wniosek p. Jacka Barańskiego radnego powiatowego człon-
ka w/w Komisji.

Pierwszym etapem wizyty było zapoznanie się z warunka-
mi materialnymi pracy łopuszańskich policjantów. Komisja, z-
ca komendanta Komisariatu Miejskiej Policji w Kielcach p. Mi-
rosław Dryjas,  Komendant Komisariatu Policji Strawczynie p. 
Paweł Kula, pod który podlega Posterunek Policji oraz wójt 
gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz zapoznali się z rozkła-
dem pomieszczeń posterunku, warunkami pracy oraz wypo-
sażeniem technicznym. 

Komisja oprowadzana przez kierownika posterunku p. Ja-
rosława Gunię uznała jednoznacznie, że warunki pracy, tech-
niczne wyposażenie komisariatu (tylko 1 komputer) oraz stan 
elewacji budynku muszą ulec poprawie. Widok posterunku 
w Łopusznie kontrastował wyraźnie  z dobrze utrzymanym 
budynkiem komisariatu w Bodzentynie, który Komisja miała 
okazję wizytować 2 godz. wcześniej.

Po pobycie na posterunku dalszy ciąg wizyty miał miejsce 
na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łopusznie. Pan wójt 
jako gospodarz przedstawił szanownej Komisji ogólny stan 

Wizyta powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego 
bezpieczeństwa gminy, kondycję budżetu oraz problemy i  
sukcesy na polu inwestycyjnym. Następnie p. Komendant Ko-
misariatu w Strawczynie przedstawił szczegółowo statystykę 
dotyczącą przestępczości i jej wykrywania na terenie gminy 
Łopuszno.

Pan wójt przyznał, że warunki pracy policjantów w Łopusz-
nie muszą się zmienić na lepsze i obiecał, że za zgodą Rady 
Gminy wyasygnuje w budżecie środki na ocieplenie poste-
runku w Łopusznie. Poprosił o szczegółową informację od kie-
rownika posterunku odnośnie kosztów takiej inwestycji. Po-
nadto pan wójt poprosił o częstszą obecność policjantów w 
terenie zwłaszcza w czasie weekendu, kiedy młodzież ma wię-
cej wolnego czasu, co wiąże się niestety z częstszymi dewa-
stacjami w centrum Łopuszna. W związku z powyższym radny 
Jacek Barański stwierdził, że bardzo dobrym i sprawdzonym 
w innych miejscowościach rozwiązaniem byłoby założenie 
monitoringu w centrum Łopuszna, gdyż nagrania na cyfrowy 
magnetowid stanowiłyby pomocny materiał do poszukiwania 
sprawców różnych, wyjątkowo uciążliwych dla mieszkańców, 
niezgodnych z prawem zachowań. Radny zapytał również ko-
mendanta ze Strawczyna, ile z komputerów, które otrzyma w 
ramach środków otrzymanych z powiatu, przekaże na poste-
runek w Łopusznie. Komendant odpowiedział, że po 1 egzem-
plarzu do Łopuszna i Mniowa.  

Nazwa Gminy
Razem bezrobotni w roku 2008 (do listopada)*

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paździer-
nik listopad

Bieliny 705 684 680 649 642 646 670 657 620 622 642
Bodzentyn 830 841 790 712 721 690 718 769 758 750 780
Chęciny 1049 1049 1054 1065 1058 1017 1051 1067 1084 1092 1127
Chmielnik 1 006 1013 988 940 943 955 966 968 941 953 966
Daleszyce 1206 1189 1179 1150 1149 1106 1124 1132 1114 1086 1129
Górno 996 973 951 926 928 926 932 936 849 877 885
Łagów 510 515 511 455 479 467 469 496 474 473 505
Łopuszno 740 712 686 661 663 651 662 670 681 629 653
Masłów 564 556 551 517 511 491 489 500 489 468 503
Miedziana Góra 674 671 670 642 633 612 621 629 608 581 597
Mniów 1 118 1118 1070 969 967 979 1023 1045 1032 1035 1027
Morawica 691 705 686 646 629 645 642 631 605 591 601
Nowa Słupia 900 879 841 802 818 818 843 852 828 848 838
Piekoszów 1 155 1124 1070 1081 1066 1037 1022 1020 1007 958 993
Pierzchnica 333 341 343 314 328 345 358 362 349 335 350
Raków 501 503 481 474 477 464 473 469 456 456 474
Sitkówka-Nowiny 426 424 413 400 394 377 378 387 375 375 387
Strawczyn 649 647 626 610 596 571 585 576 578 549 561
Zagnańsk 817 816 823 802 782 753 743 766 730 737 753

*) Stan na ostatni dzień każdego miesiąca
opracował (na podstawie danych z PUP w kielcach)

Jacek Barański 
członek komisji Samorządu, rozwoju Gospodarczego 

i Przeciwdziałania Bezrobociu Starostwa Powiatowego w kielcach
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Pan wójt stwierdził, że koncepcja założenia monitoringu 
warta jest rozważenia tym bardziej, że koszt jego założenia 
nie jest zbyt wygórowany.  

Komendant ze Strawczyna oznajmił, że zdaje sobie spra-
wę, że po reformie i zredukowania komisariatu do posterunku 
w Łopusznie jak i w innych miejscowościach spadło poczucie 
bezpieczeństwa wśród ich mieszkańców. Niemniej jednak pra-
ca wykonywana jest przez policjantów sumiennie i fachowo. 

Radny Jacek Barański zgłosił z-cy Komendanta Miejskiej 
Policji potrzebę namalowania pasów przy Zespole Szkół w 
Gnieździskach. Proszą o to mieszkańcy oraz radny Rady Gmi-

ny z tego okręgu. Po remoncie drogi powiatowej notorycznie 
dochodzi na tym odcinku do znacznego przekroczenia pręd-
kości przez kierowców. Komendant obiecał, że zajmie się tą 
sprawą.

Po ok. 45 min. Komisja zakończyła obrady. Pan wójt podzię-
kował za przybycie wszystkim gościom, a Przewodniczący Ko-
misji p. Marian Zarzycki oficjalnie zakończył posiedzenie wy-
jazdowe w gminie Łopuszno.  

kierownik Posterunku Policji w Łopusznie 
komisariatu Policji w Strawczynie kmP w kielcach

asp. szt. Jarosław Gunia

Stało się już tradycją, że my, nauczyciele – emeryci Dzień 
Edukacji Narodowej świętujemy w macierzystej szkole. Dzieje 
się to za sprawą dyrekcji, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. 
W tym roku świętowaliśmy 13 października  wspólnie z czyn-
nymi nauczycielami, koleżankami i kolegami z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Spotkanie zaszczycili swą obec-
nością: przewodnicząca Rady Gminy, pani Danuta Łukasik 
oraz wójt, pan Zdzisław Oleksiewicz.

Wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu kieleckiego wokali-
sty Krzysztofa Kisiały – Kissa.  Artysta przygotował dla nas wią-
zankę szlagierów sprzed lat zatytułowaną „Dawnych wspo-
mnień czar”. Piosenki z lat sześćdziesiątych, siedemdziesią-
tych i starsze, głęboko zapadały nam w dusze i choć każda 
chwila radości trwa niezmiernie krótko, zawsze jednak zasta-
wia trwałą nadzieję i jeszcze trwalsze wspomnienia. 

Wspólne świętowanie
Jest rzeczą naturalną, że w naszym wieku często  powracamy 

do przeszłości. Takie spojrzenie wstecz pozwala na obiektywną 
ocenę ludzi, sytuacji, z którymi zetknęliśmy się w życiu. Mijają-
cy czas zaciera kontury wydarzeń i łagodzi ich bolesne aspekty. 
Takie spotkania temu właśnie służą, możemy pobyć razem i z 
tej wspólnoty czerpać radość i siły do codziennego życia.

Przekonaliśmy się o tym, będąc 15 października w Często-
chowie. Emeryci z Łopuszna, sekcja emerytów ZNP z Kielc 
przyjęła zaproszenie  od częstochowskich emerytowanych 
nauczycieli. Powtórzyliśmy spotkanie sprzed roku, tylko wte-
dy my występowaliśmy w roli gospodarzy. Oczarowała nas 
serdeczność, ciepło i spontaniczność naszych częstochow-
skich przyjaciół. Krępowało nas nawet to, że nasze koleżanki 
same przygotowały dla nas śniadanie, same podawały do sto-
łu, a czyniły to z ogromną radością.
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Prezentowali nam swój dorobek w postaci prac malarskich, 
pieśni, utworów poetyckich. Duszą spotkania był oczywiście 
pan Kazimierz Kowal – ciągle pełen energii. Na nasze pytanie, 
skąd czerpią siłę do takiej pracy, odpowiadali, że nie zasta-
nawiają się nad tym, ale chyba stąd, że bywają razem, że się 
spotykają, wymieniają poglądy, opowiadają o swoich proble-
mach, dzielą się radościami. To piękne umieć tak żyć.

Wiele przeżyć i wzruszeń dostarczył nam spacer po mie-
ście oraz pobyt na Jasnej Górze. Przed tablicą upamiętniają-
cą nauczycieli z okresu II wojny światowej – członków Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej Ziemi Częstochowskiej złożyliśmy 
kwiaty. A potem był wspólny obiad oraz koncert Chóru Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku przy Politechnice Częstochow-
skiej. Pozostajemy pod wrażeniem werwy, żywotności i pro-
fesjonalizmu artystów. Podziwiamy zapał, z jakim oddają się 
swojej muzycznej pasji.

 W programie wyjazdu było także zwiedzanie toru żużlo-
wego „Włókniarz”. Jedna z koleżanek spróbowała nawet jazdy 
na szybkim motocyklu, oczywiście w towarzystwie zawodni-
ka.  Naszą wycieczkę zakończył pobyt na Przeprośnej Górce.

Koncert w szkole, wyjazd do Częstochowy to udane im-
prezy, które pozwoliły nam pobyć razem, wzruszyć się, po-
śmiać, otworzyć na drugiego człowieka. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy przyczynili się do ich organizacji: panu dyrektoro-
wi Krzysztofowi Kumańskiemu, pani prezes ZNP w Łopusznie, 
Wandzie Nowak, władzom samorządowym, które ufundowa-
ły upominki dla naszych częstochowskich przyjaciół, a nade 
wszystko panu Kazimierzowi Kowalowi, pomysłodawcy mię-
dzywojewódzkiej integracji emerytowanych nauczycieli.

Barbara klimczak-kozieł  

obchody dnia edukacji narodowej
„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można 

dać dziecku, jest wykształcenie” – ta jak najbardziej słuszna 
uwaga nabiera dodatkowego znaczenia 14 października. Ob-
chodzi się wówczas kolejne rocznice powołania Komisji Edu-
kacji Narodowej, co w przełożeniu na język szkół oznacza po 
prostu świętowanie Dnia Nauczyciela. Jest to okoliczność w 

Z życia Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie
sposób szczególny sprzyjająca podziękowaniu wszystkim pe-
dagogom za trud włożony w edukację dzieci i młodzieży. Nie-
zwykle cennymi wyróżnieniami są Nagroda Świętokrzyskie-
go Kuratora Oświaty i Nagroda Wójta Gminy Łopuszno, które 
otrzymała w tym roku pani Alicja Kuropatwa, dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dobrzeszowie. Doceniono w ten sposób 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze szkoły.
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Tegoroczne obchody Dnia Nauczyciela w naszej placówce 
uświetnili  przewodnicząca Rady Gminy, pani Danuta Łukasik, 
a także wójt gminy Łopuszno, pan Zdzisław Oleksiewicz, któ-
rzy złożyli wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia. Rów-
nie gorące życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy złożył w 
imieniu całej społeczności szkolnej swoim opiekunom samo-
rząd uczniowski oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

Przygotowany przez panie D. Michalską i A. Sobierajską 
program artystyczny rozpoczęły występy najmłodszych wy-
chowanków szkoły – uczniów oddziału przedszkolnego. To 
był ich pierwszy występ na ważnej szkolnej uroczystości, dla-
tego nikt nie szczędził oklasków. Tak samo serdecznie zostały 
przyjęte popisy starszych uczniów szkoły. O szkolnym życiu 
było i wzruszająco, i śmiesznie – zwłaszcza podczas pokazu 
mody dla nauczycieli, okazało się między innymi, że noszenie 
stosu zeszytów w reklamówce jest trendy! Jeden z chłopców 
tak bardzo poświęcił się dla dobra sprawy, że przebrał się za 
panią! Starsze dziewczynki same przygotowały skomplikowa-
ne układy choreograficzne. Występy uświetnił śpiew obdarzo-
nych doskonałym wyczuciem rytmu i wspaniałymi głosami 
dziewcząt, w których repertuarze znalazły się dowcipne pio-
senki śpiewane do melodii popularnych przebojów Ich Troje. 

Dzień Nauczyciela Anno Domini 2008 odszedł do przeszło-
ści, ale płynące z serca życzenia nigdy się nie dezaktualizują i 
nigdy nie jest ich za mało. Życzymy wszystkim nauczycielom 
pięknych sukcesów pedagogicznych, niekoniecznie mierzo-
nych wielkimi triumfami podopiecznych w ważnych konkur-
sach, życzymy pasji i entuzjazmu na każdy dzień pracy, wresz-
cie – determinacji w pracy nad własnym rozwojem.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
W każdej szkole niezwykle wzruszającym świętem jest ślu-

bowanie uczniów klasy pierwszej. 30 października dwanaś-
cioro pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszo-
wie złożyło na ręce pani dyrektor uroczyste przyrzeczenie w 
obecności swoich rodziców, nauczycieli i kolegów.

Najbardziej podniosłą chwilę poprzedziła wyprawa do 
szkoły w smerfowym lesie. Papa Smerf próbował przekonać 
swoje Smerfiątka, by „trafiły do klasy”, żeby nie „wyrosły z nich 
głuptasy”. Każde jednak miało jakąś wymówkę (a wiele dzie-
ci mogłoby się pod nimi podpisać) – a to uważało się już za 
najmądrzejszego na świecie, a to wolało sobie dłużej pospać, 

a to nie mogło nawet myśleć o nauce. Dopiero Smerfetka 
położyła tamę narzekaniom niemądrych przedmówców, a 
poparli ją inni – nic po pięknej buzi, jeśli w głowie nie ma ole-
ju, nic po wielkiej sile, jeśli brak rozumu, oprócz ciała trzeba 
też ćwiczyć intelekt, żeby „muskularnym nie być głuptasem”, 
nic po talencie poetyckim czy malarskim, jeśli nie będzie się 
umiało pisać i czytać. Łasuchom „smaczniej” będzie się żyło, 
jeśli przeczytają książki kucharskie, a wszystkie zgrywusy 
mogą liczyć w szkole na… większą widownię. 

To przekonało wszystkich malkontentów i oponentów 
wśród młodych uczniów. Nie było ich chyba zbyt wielu, bo 
dali się poznać swoim nauczycielom jako wyjątkowo zdolna 
klasa. Wszyscy entuzjastycznie występowali i nie zniechęcił 
ich nawet brak prądu – tym głośniej śpiewali piosenki i mówi-
li wiersze. Następnie wzniośle i uroczyście, z powagą, na jaką 
tylko stać siedmiolatka powtarzali słowa ślubowania: „Jestem 
małym Polakiem, uczę się w polskiej szkole. Będę szanować 
wszystkich ludzi, dbać o rośliny i zwierzęta. Nauczę się przy-
jaźni i koleżeństwa. W nauce poznawania radości życia i roz-
woju moich talentów pomogą mi nauczyciele i rodzice, wiem, 
że w ten sposób będę mądrym i odważnym człowiekiem. Po-
staram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia. Ślubuję!”

Na dobry początek najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
otrzymali od starszych kolegów milutkie prezenty, a od wy-
chowawcy – Akt Pasowania i legitymacje na znak, że są peł-
noprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Całą uro-
czystość zakończyło tradycyjnie już zdjęcie pierwszaków, ich 
rodziców i wychowawcy. 

Jak słusznie zauważył ks. J. Twardowski – „tylko fotografie 
nie liczą się z czasem”. Zdjęcie będzie przypominało każde-
mu tę piękną uroczystość i… słowa przysięgi. Może też słowa 
Papy Smerfa: „Dzielne zuchy! To chwila wesoła! Jestem pewny, 
że nauce każdy z was podoła”.

obchody Święta niepodległości
Po wakacyjnym wypoczynku nad wodami Zatoki Gdań-

skiej cenobici Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie stanęli 
wobec zadań zaplanowanych na nowy rok szkolny. Poczesne 
miejsce w planach zajmują odpowiedzialne zadania wiążące 
się z krzewieniem patriotycznych postaw. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych najstarsi uczniowie zaangażowali się w prace 
przy grobie żołnierza 74 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, Jó-
zefa Garusa, poległego w pierwszych dniach września 1939r. 
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Z wielkim zapałem przygotowywali także pod kierunkiem 
p. E. Stępień akademię z okazji 90. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Program stanowił ciekawą kompilację 
słowno-muzycznego spektaklu ukazującego martyrologię 
narodu polskiego widzianego oczami kobiet oraz kostiumo-
wego widowiska, w którym prym wiodły wiedźmy, przepo-
wiadające Józefowi Piłsudskiemu wielką przyszłość, tak jak w 
utworze Szekspira przepowiedziały ją nieszczęsnemu Makbe-
towi. 

Najmłodszym pozostały pewnie w pamięci niezwykłe stro-
je czarownic, starszych ujęły uczennice szóstej klasy niezwy-
kłą powagą deklamowanych wierszy i żałobnym charakterem 
strojów. 

W pamięci pozostały również pięknie zinterpretowane po-
pularne pieśni żołnierskie, np. „Marsz, Polonia” z 1863 r. czy 
sławna „Pierwsza Brygada”, ale także nastrojowe „młodsze” 
piosenki: „Biały krzyż” Czerwonych Gitar, „W żółtych płomie-
niach liści” z nawiązującym do wydarzeń 1968 r. tekstem au-
torstwa nieodżałowanej Agnieszki Osieckiej. Na koniec za-
brzmiała nieodmiennie elektryzująca publiczność wszystkich 
pokoleń piosenka Jacka Kaczmarskiego „Mury”. Interpreto-
wany przez uczniów na lekcjach historii ponadczasowy tekst 
mówi przecież o nieustannym obowiązku walki z uciskiem o 
prawdziwą wolność.

Przed cenobitami kolejne wyzwania – już niedługo święta 
Bożego Narodzenia, a nasi uczniowie tradycyjnie witają je ja-
sełkami. Tak też będzie i w tym roku. Wszystkim zaangażowa-
nym w ich przygotowanie życzymy sukcesu co najmniej do-
równującego ubiegłorocznemu.

mikołajki 
6 grudnia przyszedł do wszystkich grzecznych uczniów 

(a było ich niemało) Mikołaj z trzema wielkimi worami pre-
zentów. Nim dotarł, dzieci mogły się dowiedzieć, że nie we 
wszystkich krajach prezenty przynosi sympatyczny starszy 
pan w czerwonym stroju. I tak na przykład we Włoszech jego 
obowiązki pełni dosyć złośliwa wiedźma La Bekana, w Niem-
czech – Frau Berta  o wielkich stopach i żelaznym nosie, we 

Francji – dobra wróżka Dame Abonde, w Szwecji – święta Łu-
cja. Dzieci hiszpańskie czekają na prezenty do 6 stycznia, bo 
wtedy dopiero mogą do nich przybyć Trzej Magowie, a w Ro-
sji – Died Moroz roznosi prezenty ze Śnieżynką w noworocz-
ną noc. W Syrii podarki przynosi wielbłąd, dla którego dzieci 
ustawiają przed domem miseczki z wodą i owsem. Tak więc 
Mikołaj ma wiele twarzy i wiele dni, w których uszczęśliwia 
dzieci, radość zaś zawsze ta sama; bo i prezenty nieprzypad-
kowe, gdyż każdy dzieciak sprytnie informuje św. Mikołaja o 
swoich marzeniach zanim ten zacznie roznosić prezenty. 

Pierwsze rózgi otrzymali od Mikołaja sami nauczyciele za 
wstawiane dzieciom – oczywiście zawsze niesprawiedliwie – 
jedynki, zaś uczniowie pierwsze słodycze dostali jeszcze przed 
przybyciem Mikołaja. Wzięli bowiem udział w konkursie wie-
dzy o św. Mikołaju. Pytania o miejsce zamieszkania świętego, 
dzień jego imienin czy pojazd, którym się porusza, nie sprawi-
ły nawet najmłodszym uczniom żadnego problemu. Równie 
szybko dzieci odpowiadały na pytania dotyczące zimy, upra-
wianych wówczas sportów, obchodzonych świąt itp.

Wreszcie przybył św. Mikołaj. Na pierwszy rzut oka mógł się 
wydać nieco srogi, zwłaszcza gdy basowym głosem zapytał, 
czy dzieci były grzeczne. Chwila konsternacji… Na takie py-
tanie zawsze przecież trudno odpowiedzieć. Żeby być pew-
nym otrzymania prezentu, dzieci (czasem mające przecież 
na sumieniu jakieś małe psikusy) powiedziały gościowi pięk-
ne wiersze i zaśpiewały piosenki. Wzruszony Mikołaj nie od-
wlekał więc tego, na co wszyscy zgromadzeni czekali od kilku 
tygodni. Nadszedł wreszcie upragniony moment wyciągania 
prezentów z wielkich worów, a po nim jeszcze milszy – otwie-
rania paczek! Nim się to jednak stało, wszystkie klasy kolejno 
ustawiły się do tradycyjnego zdjęcia z wyczekiwanym przy-
byszem. 

Mikołaj tak dobrze czuł się w towarzystwie uczniów, że nie-
chętnie opuszczał mury szkoły, przy tym uroczyście przyrzekł, 
że na pewno za rok znów odwiedzi naszą szkołę. Dzieci nato-
miast obiecały mu, że z pewnością na jego wspaniałe podar-
ki zasłużą.

ewa Stępień
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Dzięki temu, że nasza gmina przystąpiła do Programu In-
tegracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjne-
go Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, uczniowie na-
szej szkoły mogli przeżyć niezapomniane chwile na niesamo-
witych wycieczkach. Ale, aby mogło to nastąpić, nauczycielki: 
Aneta Bienias, Aldona Marzec, Ewa Dudek, Mariola Olearczyk i 
Magdalena Szymkiewicz przygotowały odpowiedni projekt.

Założyłyśmy, że warto jest wspierać młodych, zdolnych 
członków naszej małej lokalnej społeczności i jednocześnie 
motywować tych, którym brak jest choćby takich wymiernych 
korzyści z nauki. Dlatego ze szkoły podstawowej i gimnazjum 
na wycieczki pojechali tylko ci uczniowie, którzy osiągnęli na 
świadectwie wysoką średnią ocen i równie nienagannie za-
chowywali się w szkole i poza nią.

Gdy na początku roku szkolnego ogłosiłyśmy, że mamy 
pieniądze na wyjątkowe wycieczki, po klasach dały się sły-
szeć głosy zachwytu, różne „achy, hura i ekstra”. Co prawda 
niektórzy nie dowierzali, że da się gdzieś pojechać bez do-
kładania do tego choćby swojej przysłowiowej złotówki. Na 
szczęście szybko wszyscy sceptycy na własne oczy zobaczyli, 
że rzeczywiście wycieczki są organizowane z innych środków 
niż ich własne. Pierwsze przekonały się o tym dzieci z klas IV – 
VI szkoły podstawowej, które 20 września zabrałyśmy na wy-

Wspaniałe przygody dzieci i młodzieży  
z Zespołu Szkół w Gnieździskach

cieczkę do Chorzowa. Przez całą drogę często słyszałyśmy py-
tania o to, jak tam będzie, co zobaczą, gdzie się będą bawić? 
Przecież znacząca większość grupy do wesołego miasteczka 
jechała po raz pierwszy i trudno im było sobie nawet wyobra-
zić, co tak naprawdę ich tam czeka.

Ta sobota września akurat nie należała do zbyt udanych pod 
względem aury, było pochmurno, czasami mżył deszczyk, ale 
czego my się obawiałyśmy, dzieciom w ogóle nie przeszka-
dzało. Jako początek atrakcji w tym dniu wyznaczyłyśmy eks-
cytującą wizytę w Planetarium Śląskim. Nagle wszyscy znaleź-
li się pod rozgwieżdżonym niebem i obserwowali zmieniające 
się układy odległych od naszej Ziemi ciał niebieskich. Od tam-
tej pory wiele osób innymi oczyma będzie nocą spoglądać na 
nasze piękne niebo, bo przecież nie będą to tylko świecące 
punkciki, tylko Wielkie i Małe Wozy, Kasjopeje, Drogi Mleczne 
i wiele innych niezwykłych gwiazdozbiorów.

Potem już szybciutko nasz wesoły autobus przewiózł we-
sołą gromadkę do obcego nam jeszcze wesołego miasteczka, 
by po chwili wszyscy rozbiegli się w poszukiwaniu najbardziej 
pasjonującego dla siebie przeżycia.

Dzieci bardzo szybko poznawały kolejne możliwości róż-
nych urządzeń na terenie Parku Kultury i Wypoczynku, często 
wychodziły mocno „zakręcone” z potwornie szybko obraca-
jących się karuzeli, by obrócić się tylko na pięcie i pognać na 
nią z powrotem.

Dreszczyku emocji przysporzył Pałac Strachu, śmiechu do 
łez można się było spodziewać po wizycie w gabinecie luster 
czy też w beczce śmiechu.

Żyrafy też były ciekawe naszej wycieczki

Ten pełen wielu doznań dzień zakończyłyśmy wizytą w 
ZOO. Tu z kolei wiele razy słyszałyśmy uwagi, że: „ojej, proszę 
pani, ale ten słoń wielki; ta żyrafa to chyba ma ze cztery metry; 
o, a to zwierzę to się nie wydaje takie ogromne, jak się je wi-
dzi w telewizji”. Wtedy już wiedziałyśmy, że dzieci naprawdę 
warto było zabrać na taki wyjazd, bo dzięki niemu mają lepsze 
wyobrażenie o świecie.
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Tydzień później, w kolejną sobotę września, na wycieczkę 
pojechały wszystkie dzieci z klas I – III szkoły podstawowej. 
Tym razem pogoda dopisała. Uczniowie po zwiedzeniu Muze-
um im. Przypkowskich wsiadły do Ciuchci-Ponidzie, która po-
wiozła je do Umianowic, gdzie na harcach, różnych zabawach 
i grach sportowych spędziły bardzo mile czas. Oczywiście nie-
spotykanym przeżyciem dla nich była podróż samą ciuchcią, 
z której roztaczały się piękne widoki na świętokrzyską ziemię. 
Maluchom bardzo się ta eskapada podobała, wszystkie bar-
dzo zadowolone i zmęczone późnym popołudniem wróciły w 
objęcia swoich rodziców.

 Niemal miesiąc później swoją przygodę przeżyli gim-
nazjaliści. Im postanowiłyśmy pokazać naszą stolicę -Warsza-
wę, bo choć po świecie chodzą już naście lat, to niewielu z 
nich widziało stołeczne miasto. Podróż była dosyć męcząca, 
bo długa, ale jak to się mówi „za długie czekanie...” wspaniałe 
oglądanie. Bardzo miły przewodnik pokazał nam nieznane za-
kątki stolicy. Zaliczyliśmy obowiązkowo Pałac Kultury i Nauki 
oraz warszawską Starówkę, widzieliśmy przelatujące nad nami 
samoloty startujące z Okęcia. Niesamowite wrażenie zrobił na 
nas Zamek Królewski, trudno było wyobrazić sobie, że te prze-
cudne komnaty zostały odbudowane ze zgliszcz i ruin, jakie 
pozostały po II wojnie światowej, że ludzie z takim oddaniem 
poświęcali się dla ratowania tego skarbu narodowego. Póź-
niejszy spacer po Łazienkach zrelaksował wszystkich, odbyli-
śmy istną terapię kolorami, jesienny park eksplodował feerią 
barw, wręcz nieprzyzwoicie przybrał się w szaty od soczystej 
jeszcze zieleni poprzez wszelkie żółtości do szkarłatów i cie-
płych brązów. W tej scenerii chciałoby się usłyszeć jakiś kon-
cert Chopina przy jego pomniku, ale niestety o tej porze roku 
artyści w parku nie koncertują. Za to wciąż niezwykle podeks-

cytowani czekaliśmy na niesamowite wydarzenie, które cze-
kało na nas dopiero późnym wieczorem. Można stwierdzić, 
że nasi uczniowie jeszcze czegoś takiego nie przeżyli, wybra-
liśmy się bowiem do teatru Ateneum, aby obejrzeć spektakl 
„Kolacja dla głupca”. Ale, aby dostąpić zaszczytu wieczornej 
uczty duchowej, musieliśmy zmienić toalety na wieczorowe 
kreacje, czego dokonaliśmy w dosyć osobliwym miejscu, bo... 
w autokarze, dzieląc się na żeńskie i męskie grupy przebiera-
jących się.

Potem było już tylko lepiej i lepiej, i jeszcze lepiej. Sztuka 
była genialna, a gra aktorów, to już prawdziwy majstersztyk. 
Podziwialiśmy przede wszystkim znanych nam do tej pory z 
ekranów telewizyjnych Piotra Fronczewskiego i Krzysztofa 
Tyńca za ich wyjątkowe kreacje aktorskie. Gdy po dwóch go-
dzinach spektakl się zakończył, aż żal było wychodzić...

Do domu dotarliśmy późną nocą, zmęczeni, ale szczęśliwi, 
bo wrażeń wszystkim uczestnikom wycieczki zostanie na co 
najmniej kilka tygodni.

Po zrealizowaniu wszystkich wycieczek z każdą z grup prze-
prowadziłyśmy warsztaty artystyczne, na których wspomina-
liśmy te niezapomniane przygody, a ich uczestnicy dla lepsze-
go utrwalenia swych wrażeń wykonali prace dokumentujące 
ich ekscytujące podróże. Wszyscy uczestnicy wycieczek jed-
nogłośnie stwierdzili, że dołożą wszelkich starań, aby w przy-
szłości ponownie zasłużyć na taką formę nauki.

Cieszymy się, że dzięki funduszom z Programu Integracji 
Społecznej i przychylności gminy mogłyśmy sprawić naszym 
uczniom tyle radości i nowych doznań. Dziękujemy za to ser-
decznie. 

w imieniu organizatorów projektu ewa dudek

Rodzina i szkoła to dwa środowiska, które w sposób szcze-
gólny oddziałują na dziecko. Zależy nam na dobrym współ-
działaniu z rodzicami poprzez poszukiwanie nowych płasz-
czyzn współpracy. Dzięki funduszom pozyskanym z Progra-
mu Integracji Społecznej przez dyrektor szkoły Bożenę Wró-
bel zaproponowaliśmy społeczności lokalnej nową formę 
współpracy i kontaktu ze szkołą. 

W sobotę 25.10.2008r. wszyscy uczniowie naszej szkoły, 
ich rodzice oraz zaprzyjaźnione klasy czwarte z Zespołu Szkół 
w Łopusznie uczestniczyli w niezwykłej wycieczce. Jej trasa 
wiodła do Pińczowa. Najpierw autokarami dojechaliśmy do 
Jędrzejowa, gdzie znajduje się stacja początkowa kolejki wą-
skotorowej. Atrakcją naszej wycieczki była niewątpliwie po-
dróż ciuchcią „Ekspres Ponidzie”. Na widok zabytkowej loko-
motywy i wagoników dzieci zareagowały entuzjastycznie. W 

Jak zabawa, to z rodziną

Impreza integracyjna w Szkole Podstawowej w Piotrowcu
trakcie jazdy uczestnicy wycieczki mieli możliwość podziwiać 
przepiękne tereny Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. 
Ich oczom ukazywały się niesamowite obrazy - pól upraw-
nych, łąk, rozlewisk Nidy, pińczowskich wzgórz, krainy lesso-
wej pociętej wąwozami. 

Ponieważ czas przejazdu do Pińczowa wynosił około 2 
godziny, aby urozmaicić podróż, przygotowaliśmy dla na-
szych wychowanków konkursy. Dla uczniów klas młodszych 
- „Znawca i przyjaciel drzew”, który cieszył się niezwykłym za-
interesowaniem. Uczniowie klas 4 - 6 wzięli udział w konkursie 
pod hasłem „Gmina Łopuszno - moja Mała Ojczyzna”. Wszy-
scy uczestnicy konkursów zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
dyplomami. 

W miłej, rozśpiewanej atmosferze dotarliśmy do Pińczowa, 
miasta powiatowego w naszym województwie, które jest po-
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Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie dysponuje od 
pierwszych dni grudnia nowoczesną siłownią. Pozyskaliśmy ją 
nieodpłatnie dzięki ludziom o szczerych sercach. Sprzęt spor-
towy przekazał łopuszańskiej parafii aż z Wrocławia przyjaciel 
księdza Tomasza Cieniucha. Ksiądz proboszcz i wikarzy posta-
nowili, że najlepiej będzie on służył młodzieży w naszej szko-
le. To kolejny dowód na to, jak owocnie układa się współpraca 
pomiędzy parafią a szkołą.

Wyposażenie siłowni składa się z dwunastu stanowisk. Urzą-
dzenia do ćwiczeń firmy „Hes” pozwalają wymodelować każdą 

Mamy siłownię!
część sylwetki, mięśnie brzucha, grzbietu, nóg. Siłownia cieszy 
się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza chłopców ze starszych 
klas gimnazjum. Jest to ciekawe urozmaicenie zajęć wychowa-
nia fizycznego. Ale nawet panie i panowie z grona nauczyciel-
skiego mają nadzieję na zgubienie zbędnych dekagramów(!) 
przy pomocy  profesjonalnego sprzętu do ćwiczeń.

Za przekazanie urządzeń z całego serca dziękujemy, za-
pewniając jednocześnie, że będzie on wykorzystany ku po-
żytkowi łopuszańskiej młodzieży.

a.p.

łożone w malowniczym otoczeniu rezerwatów. W Muzeum 
Regionalnym zwiedziliśmy wystawy: „Pradzieje Ponidzia”, „ 
Sławne i znane postaci w dziejach Pińczowa”, wystawę przy-
rodniczą. W dziale geologicznym uwagę uczniów przyciągnę-
ły ciekawe okazy skał, w tym rzadko spotykane na terenie kra-
ju kryształy gipsów. Byliśmy także w renesansowej Synagodze 
Starej, jednej z najstarszych na Kielecczyźnie, sięgającej po-
czątkami VI w. Atrakcją Pińczowa jest także zespół klasztorny 
Paulinów, który nie umknął naszej uwadze.

Najsilniejsi i najwytrwalsi wspinacze zdobyli Górę św. Anny. 
Było warto! Ujrzeliśmy stamtąd rozległą panoramę Pińczowa 
i okolic.

W drodze powrotnej do Jędrzejowa nasza ciuchcia zatrzy-
mała się na postój na zabytkowej stacyjce w Umianowicach, 
gdzie czekało na nas wiele atrakcji. Jedną z nich było ognisko, 
przy którym każdy uczestnik wycieczki mógł sobie upiec kieł-
baskę. Miłośnicy piłki nożnej rozegrali mecz. Na rodziców cze-
kała niespodzianka. Obejrzeli specjalnie dla nich przygotowa-
ną, pełną humoru inscenizację pt. „Oświadczyny”.

W miłej i wesołej atmosferze czas szybko upływał, ale je-
sienne dni są niestety krótkie, więc nadeszła pora powrotu 
do domu. Niezwykłe wrażenia na długo pozostaną w pamię-
ci uczestników wyprawy. Najmłodsze dzieci, mimo zmęczenia 
trudami podróży, przy rozstaniu pytały, kiedy pojedziemy na 
następną wycieczkę.

elżbieta Sękowska 

Uroczystego otwarcia siłowni dokonał ks. proboszcz Ireneusz Jakusik
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Świat przyrody jest niezwykle bogaty i fascynujący. Wiado-
mo, że dzieci najlepiej go poznają poprzez bezpośredni kon-
takt z naturą. Zdają sobie sprawę z tego nauczyciele ze szkoły 
w Lasocinie, toteż wykorzystują każdą dogodną sytuację, aby 
przybliżyć uczniom walory środowiska naturalnego.

W odkrywaniu tajemnic przyrody zawsze można liczyć na 
zaangażowanie i „fachową” pomoc leśniczego, pana Sławo-
mira Staszczyka, który i tym razem nie zawiódł.

Jesień to malownicza pora roku. Aby dostrzec jej uroki, 25 
października zorganizowano wycieczkę po najbliższej oko-
licy. Spacer po lesie sprzyjał nie tylko podziwianiu szerokiej 
gamy barw liści w jesiennym słońcu, ale także poznawaniu 
różnych gatunków roślin i zwierząt, niektórych rzadko wystę-
pujących.

Gdy uczestnicy wyprawy przybyli do leśniczówki w La-
socinie, czekało tam na nich mnóstwo atrakcji. Wiele emocji 
wzbudziła obserwacja dzików hodowanych w zagrodzie leś-
niczego. Ich właściciel, widząc zainteresowanie tymi zwierzę-
tami, starał się zaspokoić ciekawość dzieci i chętnie odpowia-
dał na licznie zadawane pytania.

Uczniowie z zapartym tchem słuchali ciekawych opowieści 
pana Staszczyka o lesie i jego mieszkańcach, a także o pracy 
leśników. 

Ale to nie koniec atrakcji. Uwagę dzieci i opiekunów przy-
kuł podleśniczy, pan Jarosław Bujak, który przybył na spotka-
nie w leśniczówce w galowym stroju. Jakież było zdziwienie 
wszystkich, gdy usłyszeli grane przez niego sygnały myśliw-
skie. Ten niecodzienny koncert rozlegający się w leśnej scene-

Nietypowa lekcja przyrody

Wizyta w leśniczówce

rii był naprawdę wyjątkowy. Nic dziwnego, że utalentowany 
sygnalista został nagrodzony gromkimi brawami.

Zwieńczeniem pobytu w leśniczówce było ognisko z kieł-
baskami. Znalazł się również czas na swobodne zabawy, kon-
kursy, quizy. Dzieci otrzymały gry dydaktyczne ufundowane 
przez pana leśniczego.

Z tej nietypowej lekcji w terenie uczniowie wynieśli prze-
konanie o konieczności poszanowania, pielęgnacji i ochrony 
wszystkiego, co żywe i piękne.

Wycieczka dostarczyła dzieciom dużo radości i już nie 
mogą doczekać się następnej.

mirosława Głowala

W dniu poprzedzającym Święto Komisji Edukacji Narodo-
wej w naszej szkole odbywa się zwykle uroczysta akademia po-
święcona głównie nauczycielom, ale nie tylko, bo przecież w 
tym dniu wyjątkowo czują się wszyscy związani ze szkołą pra-
cownicy, rodzice i przede wszystkim uczniowie – najważniej-
si z „elementów”, z jakich szkoła się składa. Przychodzą wtedy 
najładniej, jak potrafią, ubrani, często z symbolicznym kwiatem 
lub słodką niespodzianką dla ulubionych pedagogów, chcąc w 
ten sposób okazać im swoją sympatię. Wśród tej grupy wyraź-
nie dało się zauważyć podekscytowanych uczniów klas I zarów-
no szkoły podstawowej jak i gimnazjum, którzy w tym dniu byli 
przyjmowani w poczet braci szkolnej i równie uroczyście ślu-
bowali być wzorowymi uczniami. Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego natomiast wręczali wszystkim obecnym i by-
łym pracownikom szkoły słoneczniki, symbolizujące wdzięcz-
ność za okazywane serce.

 Naszą niezwykłą uroczystość zaszczycili swą obecnością byli 
pracownicy naszej szkoły: p. Stanisława Trela, p. Halina Marek, 
p. Janina Chojnacka, p. Janina Sornat, p. Zbigniew Iwanek, p. 
Czesław Sornat, p. Lidia Organek, p. Helena Frączek, p. Henryka 
Szymkiewicz, p. Marianna Hajduk. Miłą niespodziankę sprawił 
również pan Zdzisław Oleksiewicz, wójt gminy Łopuszno, któ-

Kwiaty za serce!
ry wraz z przewodnicząca 
Rady Gminy, panią Danutą 
Łukasik przybył tego dnia 
na wspólne święto całej 
naszej szkoły. Przedstawi-
ciele władz gminy podzię-
kowali przy tej okazji, prze-
chodzącemu na emeryturę 
i żegnającemu się oficjalnie 
w tym dniu ze społecznoś-
cią szkolną, wieloletniemu 
nauczycielowi, ale i radne-
mu wsi Gnieździska, panu 
Czesławowi Sornatowi. 

Wiele dziewcząt i chłop-
ców dzięki panu Czesławo-
wi, który choć uczył religii, 
to jest także utalentowa-
nym multiinstrumentalistą, 
zbliżyło się do muzyki, śpie-
wając w chórkach czy gra-
jąc w szkolnej orkiestrze. 

Pan Czesław dziękuje wszystkim 
za wspólnie przeżyty czas w szkole
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Pan Czesław zawsze miał dla nich czas, wielokrotnie organizo-
wał próby, wpajając naszej młodzieży podstawy śpiewu i gry na 
instrumentach, które często jakimś cudem zdobywał dla swoich 
uzdolnionych uczniów. Koledzy i koleżanki z pracy również z ża-
lem przyjęli decyzję p. Czesława o odejściu z pracy, bowiem za-
wsze można było na niego liczyć. Życzymy wobec tego tylko sa-
mych szczęśliwych chwil na emeryturze i spożytkowania wolne-
go, zasłużonego czasu najlepiej, jak się da.

Dziękujemy także za to, że p. Czesław jako wieloletni radny 
potrafił dużo zdziałać także dla społeczności wiejskiej. Sporo 
wysiłku zapewne kosztowało go doprowadzenie do realizacji 
położenia chodników, nowej nawierzchni drogi czy w końcu, 
chyba najważniejszej dla nas wszystkich, rozbudowy szkoły. Za 
to wszystko dziękujemy.

w imieniu całej społeczności szkolnej 
ewa dudek

Październikowe święto najbardziej przeżywały pierwszaki

10 grudnia 2008 odbyły się w Rudkach „iV Samorządowe 
Spotkania europejskie”. Organizatorami imprezy byli: Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach, Urząd Gminy w Nowej Słupi oraz 
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Rud-
kach. Celem spotkania było promowanie wiedzy na temat Unii 
Europejskiej, rozwijanie zainteresowań związanych z tematyką 
europejską, kształtowanie tolerancji wobec innych kultur i na-
rodowości oraz propagowanie nauki języków obcych. 

Do udziału w Spotkaniach zostały zaproszone szkoły gim-
nazjalne i ponadgimnazjalne z terenu powiatu kieleckiego. 
Obecnością swą zaszczyciły imprezę przedstawiciele władz 
lokalnych i powiatowych. W gronie dziewięciu szkół, które 
wzięły udział w tej imprezie, znalazło się również Gimnazjum 
nr 2 w Łopusznie.  

Główną część imprezy stanowił konkurs, w czasie którego 
przedstawiciele zaproszonych szkół mieli wykonać piosenkę 
w języku obcym oraz zaprezentować inscenizację na temat: 
„Bajka mojego dzieciństwa” (wykonaną w całości lub częścio-
wo w języku obcym). 

Gimnazjum nr 2 reprezentowane było przez 12 uczniów na-
leżących do Szkolnego Klubu Europejskiego, którzy pod kie-
runkiem Renaty Butenko - opiekuna SKE, przygotowali insce-
nizację pt.” Bajkowy chaos” w wersji polsko-niemieckiej. An-
gielską piosenkę  pt. „I will love again” z repertuaru Lary Fa-
bian zaśpiewała Klaudia Błaszczyk z kl. II B. Nad poprawnością 
językową prezentowanej przez nią piosenki czuwała Monika 
Kasprzyk - druga z opiekunów SKE.

Występ reprezentacji naszej szkoły wywarł ogromne wraże-
nie na publiczności, a także na jurorach, którzy docenili inno-
wacyjny i oryginalny pomysł połączenia kilku różnych epizo-
dów  w jedną bajkową historię, wspaniałą grę aktorską, a przede 
wszystkim rewelacyjny popis piosenkarski Klaudii Błaszczyk.

Nasza szkoła wywalczyła jedną z pięciu równorzędnych na-
gród dla najlepszych zespołów, a ponadto statuetkę dla najle-
piej wykonanej piosenki. Szczęśliwi uczniowie otrzymali dy-
plomy wręczone m.in. przez przewodniczącego Rady Powia-
tu, p. Tomasza Lato, nagrody książkowe dla szkoły, a także wy-
jazd do Brukseli dla jednego z uczestników konkursu ufundo-
wany przez eurodeputowanego, p. Andrzeja Szejnę. 

Spotkania Europejskie
Uczniom bardzo podobała się atmosfera panująca na Spot-

kaniach Europejskich, możliwość zaprezentowania się na sce-
nie oraz obejrzenia ciekawych prezentacji innych szkół. Jed-
nocześnie po raz kolejny przekonali się o konieczności nauki 
języków obcych, których znajomość była jednym z najważ-
niejszych elementów konkursu. 

renata Butenko
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Listopad jest ważnym miesiącem w historii naszego kraju. W tym je-
siennym i dżdżystym okresie corocznie obchodzimy kolejną rocznicę 
odzyskania przez Polskę, utraconej na 123 lata, niepodległości.

Z tej okazji 11.11.2008 r. w 90-tą okrągłą rocznicą przejęcia przez Józe-
fa Piłsudskiego od Rady Regencyjnej władzy wojskowej, w kościele para-
fialnym w Łopusznie miała miejsce uroczysta msza św. zamówiona przez 
samorząd gminy Łopuszno.

Mszę sprawował i homilię wygłosił proboszcz ks. Ireneusz Jakusik. 
Głos zabrał również wójt gminy p. Zdzisław Oleksiewicz. W części arty-
stycznej wystąpiła młodzież, recytując patriotyczne wiersze bezpośred-
nio nawiązujące do obchodzonej rocznicy i trudnego okresu tworzenia 
porozbiorowej rzeczywistości. Po zakończeniu mszy św. przy akompa-
niamencie orkiestry dętej OSP i asyście pocztów sztandarowych oraz 
przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i kombatantów, 
odbyło się uroczyste przejście pod tablicę pamiątkową wmurowaną w 
ścianę budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5. W 
miejscu tym uczczono pamięć pomordowanych w czasie II wojny świa-
towej oraz złożono kwiaty i zapalono znicze.

Następnie wójt, przewodnicząca Rady Gminy p. Danuta Łukasik oraz 
radni oddali hołd pomordowanym okresie II wojny światowej w pacyfi-
kacji Ewelinowa i Skałki Polskiej. 

Jacek Barański

Obchody Święta Niepodległości
LEŚNA MOGIŁA
Śródleśna mogiło – Ojczyzny ołtarzu,
Relikwie twe – prochy święte
Powstańców, którzy na historii wirażu
Zerwali pęta przeklęte.
Gdy w kraju niewoli znów Polską powiało,
Jakby szum skrzydeł anielskich
Im to już tu jutro wolnością jaśniało,
Nad ta ziemią ran męczeńskich.
I poszli bić się z carską hordą zaborczą, 
Wiecznie nam wrogą – wojenną;
Duch ich tam wiódł na walkę morderczą,
A szli z nadzieja płomienną.
Poszli bój z czarną nawałą Moskali
Wiecznie nam wrogą – wojenną
I tu padli, tu swą Ojczyznę żegnali 
Z rana krwawą i śmiertelną.
Tu serca rozpalone, ciała zniszczone
I sny o kraju wiecznie wolnym
Ziemią zasypane, ale nie stracone - 
Zakwitły w czynie legionowym.
Bo wolność, jak ziemia u słońca podnóża, 
Rodzi owoce obficie, 
A Wam święta cześć rodacy spod krzyża, 
Za czyn bitewny, za życie
Wasze za grobem zwycięstwo – spełnione sny;
Już wściekłość carów nie zbudzi.
Wam w pokłonie, świętym prochom, szumią sosny,
Szumią pieśnią wolnych ludzi.
To z Was z inny czas filar pokoleniowy 
Wyrósł i zemstę zapala
I święci dziś swą wolność – skarb narodowy,
Co godnie istnieć pozwala.

Feliks Wojda  
Warszawa, styczeń 2008 r.
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Pod takim hasłem 22 listopada 2008 roku odbył się w na-
szej parafii  Dekanalny Dzień Młodych. Spotkanie rozpoczę-
ło się o godz.12.00 nauką piosenki „Biała Lilia” poświęconej 
błogosławionej Karolinie Kózkównie. To właśnie ona stała się 
patronką tego dnia. Pomysł zrodził się z chwilą przywiezienia 
Jej relikwii do naszego kościoła parafialnego w Łopusznie.  Ta 
młoda dziewczyna zamordowana przez rosyjskiego żołnierza 
18 listopada 1914 roku jest patronką czystości, a także Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży, działającego od niedaw-
na także w naszej parafii. Poprzez to spotkanie chcieliśmy po-
dzielić się radością posiadania relikwii błogosławionej, a także 
przybliżyć jej sylwetkę zebranym.

Ksiądz dziekan Ireneusz Jakusik uroczyście powitał ponad 
stu pięćdziesięciu uczestników spotkania. Następnie młodzież 
KSM-u, przygotowana przez księdza Tomasza Cieniucha, za-
prezentowała przedstawienie o błogosławionej Karolinie. Od 

Chrystus Królem mego życia
godziny 13.00 do 14.30 
mieliśmy możliwość 
pogłębienia naszej re-
lacji z Bogiem poprzez 
udział w nabożeństwie 
pokutnym przygotowa-
nym przez księdza Józe-
fa Cichonia. Mogliśmy 
również oczyścić na-
sze dusze, przystępując 
do spowiedzi. Ważnym 
przeżyciem był mo-
ment ucałowania relik-
wii błogosławionej Ka-
roliny. Towarzyszył mu 
koncert chórku księdza 
Roberta Kowalskiego i 
młodzieży z Mnina. Wy-
stąpił także nasz łopu-
szański chór pod prze-
wodnictwem księdza 
Tomasza Cieniucha. Po 
dziękczynieniu przyby-
liśmy do budynku Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, gdzie czekał na nas 
pyszny bigos, gorąca herbata i słodkie bułeczki.

O godzinie 16.00  rozpoczęła się msza święta, której opra-
wę liturgiczną przygotowała i poprowadziła młodzież naszej 
szkoły. Homilię wygłosił ksiądz Robert Kowalski, który jest de-
kanalnym animatorem młodzieży. 

Po  nabożeństwie - coś na wesoło - dyskoteka. Bawiliśmy 
się świetnie do godziny 19.00. Później nastąpiła wspólna mod-
litwa i po otrzymaniu Bożego błogosławieństwa udaliśmy się 
do domów. Dekanalny Dzień Młodzieży zorganizowany w pa-
rafii Łopuszno pokazał, że młodzi ludzie potrafią się jedno-
czyć i żyć z Bogiem i Ewangelią.

Uczniowie Gimnazjum nr 2: Justyna Będkowska  
Patryk nowacki 

dominika Szymkiewicz
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Relikwiarz ze szczątkami 
błogosławionej Karoliny Kózkówny



Wieści Łopuszna 27

z życia gminy

Kultywując tradycję, 5 października 2008 r. obchodzili-
śmy kolejną rocznicę śmierci mieszkańców Sarbic bestialsko 
pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę. 

W niedzielne, słoneczne popołudnie nauczyciele i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Sarbicach, społeczność lokalna i 
mieszkańcy okolicznych wiosek, przedstawiciele władz samo-
rządowych, orkiestra strażacka działająca przy OSP w Łopusz-
nie zebrali się w lesie, w Sarbicach Drugich, pod pomnikiem 
poświęconym pamięci zamordowanych, aby uczestniczyć we 
mszy świętej w intencji ofiar faszyzmu i totalitaryzmu. Cele-
brujący mszę, proboszcz parafii Sarbice i Jóźwików, ksiądz 
ryszard Stylski w swej homilii podkreślił wartość ofiary ży-
cia, jaką złożyli wszyscy zamordowani w czasie II wojny świa-
towej – w tym tutejsi mieszkańcy – dla nas, mogących żyć i 
rozwijać się w wolnym kraju. Odniósł się do tragicznej histo-
rii naszej ojczyzny, tylekroć broniącej niepodległości i wiary, 
naznaczonej cierpieniem i przesiąkniętej krwią, ale zawsze 
wychodzącej zwycięsko z mających ją pognębić nieszczęść. 
Zwracając się z apelem o „pielęgnowanie” pokoju, o poszano-
wanie dziedzictwa, jakie otrzymaliśmy od naszych dziadów i 
ojców, przypomniał, co znaczy być „dobrym” patriotą i „do-
brym” chrześcijaninem.

W hołdzie pomordowanym

Po mszy świętej przedstawiciele szkoły, władz samorządo-
wych i miejscowej społeczności złożyli pod pomnikiem wień-
ce i wiązanki, zapalili znicze. Poległych uczczono minutą ci-
szy; szum drzew i pojedyncze zaśpiewy ptaków dodały chwili 
doniosłości. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sarbicach przedstawili 
montaż słowno - muzyczny przygotowany przez panie: ma-
rzannę wójtowicz i katarzynę włodarczyk. Składał się on 
z utworów poetyckich oddających tragizm czasu wojny i oku-
pacji, mówiących o ogromnym umiłowaniu ojczystego kraju i 
woli poświęcenia dla niego życia. Wiersze „przeplatane” były 
pieśniami i piosenkami partyzanckimi, wojennymi, wzruszają-
cymi słuchaczy zarówno przejmującym tekstem, jak i nostal-
giczną, bliską sercu melodią. Zebrani w skupieniu i z właściwą 
powagą „uczestniczyli” w poetyckiej opowieści o czasie woj-
ny, która zebrała bogate żniwo ludzkich istnień.

Na zakończenie uroczystości patriotycznych orkiestra 
ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie zaprezentowała 
„wiązankę” melodii wojskowych. Echo niosło te dźwięki tak, 
że wydawało się, iż cały las nimi rozbrzmiewa.

Po uroczystościach oficjalnych radny Gminy Łopuszno, 
pan Czesław Bujak zaprosił uczestników na gorący bigos, 
którego był fundatorem.  

marzanna wójtowicz
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Małżeńskie rocznice nazywają się różnie. Są papierowe gody, 
srebrne, rubinowe. Te w pięćdziesiątą  rocznicę nazywają się zło-
te. Droga do jubileuszu jest bardzo długa, podąża się nią aż pięć-
dziesiąt lat, na szczęście we dwoje. 

Byłam całkiem niedawno świadkiem dwu scen, o których 
przypomniałam sobie, gdy 22 października uczestniczyłam w  
jubileuszu „złotych godów”  par małżeńskich z naszej gminy. To 
obrazki, z których jeden mógłby być prologiem, a drugi epilo-
giem pewnej historii. 

Przejście dla pieszych na ruchliwej, kieleckiej ulicy. Na nim 
wśród tłumu dwoje młodych. Zakochani. Zaślepieni. Siąpi deszcz, 
sznury samochodów tuż tuż, pełno wokół ludzi, a oni w tym wiel-
komiejskim zgiełku idą objęci, całują się i cały ich świat zawiera 
się w tym jednym pocałunku. 

Kilka miesięcy później znów bardzo intymna scena, tylko 
zmienili się  aktorzy. To także ona i on, ale bardzo podeszli w la-
tach. Mężczyzna z trudem się poruszał, podpierał się laską. Ko-
bieta poprawiała mu szalik, zapinała pod brodą   guzik od płasz-
cza i w tym momencie pogłaskała go pomarszczoną dłonią po 
jego pomarszczonym policzku. Zanim ona odjęła dłoń, on zdążył 
ją jeszcze lekko musnąć swoimi wargami. 

Jak długą trzeba przejść drogę, aby namiętność, szał uniesień, 
zaślepienie drugim człowiekiem, coś, co współcześni młodzi na-
zywają chemią zamienić w tkliwość, zatroskanie, przywiązanie?  
W prawdziwą miłość, która nie zazdrości, nie unosi się gniewem, 
nie szuka poklasku, a jest cierpliwa, łaskawa i wszystko przetrzy-
ma? Czy wystarczy pięćdziesiąt lat?

W październikowe popołudnie, pełne złotej polskiej jesieni 13 
par z naszej gminy świętowało jubileusz pięćdziesięciolecia po-
życia małżeńskiego. Pół wieku razem. Tak długi staż małżeński 
robi wrażenie i  wzbudza szacunek. Pięćdziesiąt wspólnych lat w 
radości i w smutku, w zdrowiu i w chorobie, w dostatku i w bie-
dzie przeżyli: zuzanna i zdzisław Bernatowie, otolia i adam

Pół wieku razem
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Bujakowie,  Leokadia i zygmunt drogoszowie, aniela i Józef 
karlińscy, rozalia i Józef  kowalczykowie, Helena i kazimierz 
kumańscy,  aleksandra i Tadeusz nowakowie, Józefa i Broni-
sław Ptakowie, marianna i Jan Ptakowie, katarzyna i Jan re-
siakowie, mieczysława i mieczysław Serafinowie, Stanisława 
i Stefan Skrzypczykowie, Janina i wacław Stęplewscy. 

 Z okazji jubileuszu wójt gminy, Zdzisław Oleksiewicz w imie-
niu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczył małżonków 
medalami za długoletnie pożycie. W dekoracji pomagali licznie 
przybyli na uroczystość radni, były życzenia, upominki, szam-
pan i kwiaty. Kierownik USC, pani Krystyna Szustak w swoim wy-
stąpieniu podkreśliła, jak w trudnym okresie historycznym przy-
szło żyć jubilatom, jak niejednokrotnie musieli zmagać się z bie-
dą i przeciwnościami losu. Pan wójt  życzył świętującym  przede 
wszystkim dużo zdrowia, rodzinnego szczęścia  i spokoju w oto-
czeniu bliskich. W imieniu jubilatów głos zabrał pan Kazimierz 
Kumański, który podziękował organizatorom za pięknie przygo-
towaną uroczystość. 

Ponieważ „złote pary” świętowały w budynku Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie, po części oficjalnej dostojni jubila-
ci obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów tej szkoły. 
Montaż słowno – muzyczny chyba się spodobał, bo kilkakrotnie 
przerywały go gromkie brawa. Klimat nostalgicznego programu 
oddawała piękna dekoracja, na tle której szanowni goście chętnie 
robili sobie pamiątkowe fotografie. 

We współczesnym, zabieganym i pełnym różnorakich po-
kus świecie tak łatwo   utracić drugiego człowieka, jego miłość, 
szacunek i zrozumienie. Dlatego jubileuszowe pary są pięknym 
przykładem dla młodszych pokoleń. Miłość przecież nie jest nam 
dana raz na zawsze, trzeba o nią dbać jak o delikatny kwiat, co-
dziennie podlewać czułym słowem i zapewnić światło serdecz-
nym uśmiechem.  

agnieszka Palacz

16 października 2008r. w Końskich odbyły się Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży  Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 Dziewczęta z   Gimnazjum nr 2 godnie reprezentowały Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie w biegu 10 x 800m. W ka-

tegorii dziewcząt rywalizowało 29 szkół z całego województwa. Nasza sztafeta już na trzeciej zmianie objęła prowadzenie i z 
każdym okrążeniem powiększała przewagę nad pozostałymi zawodniczkami. Dziewczęta na metę dobiegły z ogromną prze-
wagą, zdobywając tytuł Mistrzyń Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych w 2008r.

A oto skład „złotej sztafety”: Marta Bernat, Anita Jedlińska, Magdalena Bujak, Marta Laskowska, Olga Kozieł, Monika Stęplew-
ska, Agnieszka Barańska, Justyna Sobczyk, Milena Sobala, Justyna Kozak oraz Nina Kaleta i Joanna  Łapot. 

Za zwycięstwo nasza sztafeta została nagrodzona pucharem, dyplomem i medalami.
opiekun: wioletta Supernat

Mistrzynie Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
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Zakończyła się jesienna runda sezonu piłkarskiego 
2008/2009 na terenie województwa świętokrzyskiego. Gmin-
ny Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Łopuszno występujący w 
grupie 1. klasy A seniorów nie zawiódł swych sympatyków, 
prezentując od początku sezonu wysoką formę, wygrywając 
wiele spotkań na własnym boisku. Również w meczach wyjaz-
dowych „Zryw” często zwyciężał. Na wyniki pracowali wszy-
scy zaangażowani w rozwój kultury fizycznej i sportu w  gmi-
nie Łopuszno. Warunki szkoleniowe oraz  przyjazna atmosfera 
w klubie, którą stworzył zarząd, zaowocowały dobrymi wyni-
kami sportowymi osiąganymi przez naszych piłkarzy. 

W zajęciach szkoleniowych uczestniczy ponad 40 zawodni-
ków w różnym przedziale wiekowym, którzy pod okiem szko-
leniowców Roberta Sobonia - seniorzy i Piotra Wilka - juniorzy 
popularyzują aktywne formy spędzania wolnego czasu. Zaję-
cia szkoleniowe prowadzone na stadionie zawsze obserwu-
je grupa młodzieży oraz osób starszych, w ten sposób zago-
spodarowując swój czas wolny, natomiast co dwa tygodnie w 
niedzielne popołudnia emocjonuje się występem naszej dru-
żyny. Zawody sportowe rozgrywane na stadionie przyciągają 
grono licznych sympatyków piłki nożnej, tym bardziej że od 
jesieni mają wygodne miejsca do siedzenia na nowo wybudo-
wanej trybunie, częściowo sfinansowanej ze środków Święto-
krzyskiego Programu Odnowy Wsi.

Drużyna seniorów ma skład osobowy ustabilizowany, zbu-
dowany w przeważającej większości z zawodników mieszka-
jących na terenie gminy Łopuszno, co jest efektem racjonal-
nego prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkołach. 
Niektórzy z młodych chłopców mają stałe miejsce w drużynie 
seniorów jak Damian Urbańczyk czy też wchodzący do niej 
Paweł Doroszko, co świadczy o prawidłowym prowadzeniu 

„ZRYW” Łopuszno mistrzem jesieni

sportowym młodych talentów. Osiągane wyniki w piłce noż-
nej przyczyniły się do wzrostu zainteresowania tą dyscypliną 
sportu na terenie gminy wśród kilkuletnich chłopców, którzy 
chcą iść w ślady starszych kolegów. Wychodząc naprzeciw za-
interesowaniom, klub planuje uruchomić szkółkę piłkarską, 
nie tyle pod kątem pozyskiwania nowych zawodników dla 
klubu, co popularyzowania wśród dzieci innych form spędza-
nia wolnego czasu niż telewizor czy komputer.  

Właściwa praca szkoleniowa i dobra atmosfera pozwoliły 
zakończyć rundę jesienną na fotelu mistrza z dorobkiem 29 
punktów, co stworzyło szansę awansu do wyższej klasy roz-
grywek. W rundzie jesiennej GLKS „ZRYW” odniósł w sumie 
9 zwycięstw i 2 remisy, z tego u siebie 6 zwycięstw i 1 remis 
oraz na wyjeździe 3 zwycięstwa i 1 remis, strzelając łącznie 32 
bramki, a tracąc 12. W sportowym dodatku do gazety lokalnej 
- Echo Dnia przyjemnie było czytać: „Po wysokim zwycięstwie 
ZRYW Łopuszno liderem”, „Łopuszno znów pierwsze”, i tak zo-
stało do końca rozgrywek rundy jesiennej, a zamieszczane 
zdjęcia naszych piłkarzy łącznie z tekstem komentarza stano-
wią dobrą promocję gminy Łopuszno. Wśród najskuteczniej-
szych strzelców na czele tabeli jest nasz napastnik Krzysztof 
Pach z 11 bramkami, na wysokim miejscu jest także inny pił-
karz „Zrywu” Piotr Cegieła mający 9 trafień do siatki. 

Nowo wybudowana trybuna sprawia, że na mecze przy-
chodzi więcej sympatyków sportu. Klub ma swoich wiernych 
kibiców, którzy nie tylko na miejscu, lecz również w meczach 
wyjazdowych dodają ducha walki naszym zawodnikom, cie-
sząc się razem z nimi ze zwycięstwa  i smucąc w przypadku 
niepowodzenia.

Równie udanie radzili sobie juniorzy młodsi występujący w 
2 grupie świętokrzyskiej klasy okręgowej, plasując się w środ-
kowej części tabeli. Odnieśli 6 zwycięstw, 3 u siebie i  3 na wy-
jeździe, strzelili 43 bramki, a stracili 33. Dobra postawa junio-
rów gwarantuje w przyszłości zaplecze dla drużyny seniorów.

Aktualnie piłkarze mają przerwę zimową, by w styczniu 
2009 roku rozpocząć przygotowania do sezonu wiosennego i 
poprzez właściwe szkolenie oraz postawę na boisku osiągnąć 
zamierzony cel -  awans do Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej.

Obok prezentujemy kilka zdjęć zawodników oraz nowo 
wybudowanej trybuny dla publiczności.    

Nowa trybuna dla kibiców
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Na sportowo uczciły Święto Niepodległości zawodniczki 
UKS „Wir” Łopuszno: Mariola   Ślusarczyk i Lilianna Wódkows-
ka. W niedzielnym I Biegu Niepodległościowym, rozegranym 
9 listopada na ulicach Kielc, startowało ponad 300 osób. Trasa 
biegu licząca 3100m rozpoczynała się na Placu Niepodległości, 
następnie zawodnicy pokonywali ulice Żelazną, Czarnowską, 
IX Wieków Kielc, Rynek, Jana Pawła II, aż do pomnika Czynu 
Legionowego. Przy pięknej słonecznej pogodzie startujący 
byli oklaskiwani i dopingowani przez tysiące kielczan. Wśród 
kobiet wygrała zdecydowanie Mariola Ślusarczyk, która z rąk 
wojewody p. Bożentyny Pałki – Koruby odebrała olbrzymi pu-
char i cenną nagrodę rzeczową.

Uczciły Niepodległość
Natomiast w Święto Niepodległości na Stadionie Leśnym 

w Kielcach rozegrano biegi przełajowe w różnych katego-
riach wiekowych. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
występowała Lilianna Wódkowska. Dwukrotna mistrzyni Pol-
ski biegnąca tym razem na 150m nie miała sobie równych i 
wygrała z dużą przewagą.

W zawodach startowało w sumie prawie 500 osób, w tym 
oprócz biegaczy ze świętokrzyskiego zawodnicy z Krakowa, 
Wrocławia i Radomska. Najlepsi zostali nagrodzeni cennymi 
upominkami. 

Na 90 – lecie Niepodległości dopisała pogoda, widzowie i 
zawodnicy. Patronat nad zawodami objęła pani wojewoda, co 
z kolei przyciągnęło licznych sponsorów sportowych imprez.

Józef Chudy

Niewątpliwie najlepszymi i najwszechstronniejszymi 
sportowcami LO  minionego 50 – lecia byli: Leszek Baliń-
ski  z Mnina, który wyniósł ze szkoły wszechstronne przy-
gotowanie sportowe, a po ukończeniu wf na WSWF w Kato-
wicach i po kilku latach pracy szkoleniowej i trenerskiej, peł-
ni obecnie funkcję dyrektora Domu Dziecka w Wieruszowie, 
oraz roman redliński z Wólki Kłuckiej, późniejszy Mistrz 
Wojska Polskiego i armii zaprzyjaźnionych w zręcznościo-
wym torze przeszkód. Również wielu innych absolwentów 
– sportowców wybrało po ukończeniu szkoły studia na AWF 
lub WSWF, kontynuując już w swoich nowych środowiskach 
działalność sportową i trenerską, jak np. Stanisław Ptak z 
Łopuszna – nauczyciel wf w Stalowej Woli, brat Leszka  - ma-
rek Baliński – nauczyciel wf  również w Wieruszowie, wie-
sław klimczak – nauczyciel wf w Gnieździskach. 

kazimiera kowal (Jasińska) po ukończeniu SN WF i bio-
logii, prowadziła zajęcia wf i SKS w SP Łopuszno w latach 
1959 – 74, pełniąc w ostatnich latach funkcję zastępcy dy-

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w okresie  
50 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie  

(w latach 1949 – 1999) – Część II
rektora szkoły. Szczególne 
osiągnięcia uzyskiwały jej 
sekcje: gimnastyczna i akro-
batyki sportowej, jak rów-
nież zespół taneczny. Duży 
sukces odniosło (wspomi-
nane wcześniej) widowi-
sko wokalno – taneczne pt. 
„Jeszcze raz tysiąc lat” przy-
gotowane w 1966 roku na 
tysiąclecie państwa polskie-
go.

Pracę nauczycielską w za-
kresie kultury fizycznej pod-
jęli również: artur oleśkie-
wicz w Mninie, krzysztof 
mariańczyk w Pilczycy, ro-
bert Płaneta w Strawczy-

Leszek Baliński - najlepszy 
sportowiec szkoły minionego 
50 lecia

Dla sympatyków sportu i mieszkańców gminy Łopuszno 
z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz No-
wego Roku Zarząd Gminnego Ludowego Klubu Sportowe-
go „ZRYW” w Łopusznie w osobach: Witold Szproch - prezes, 
Krzysztof Kumański - wiceprezes, Mariusz Krzeptowski - sekre-
tarz, Mirosław Grund - członek zarządu przesyłają najlepsze 

życzenia świąteczne, przede wszystkim zdrowia i pomyślno-
ści w Nowym 2009 Roku. Szczególnie gorące życzenia prze-
syłamy dla zawodników klubu i ich rodzin, aby rok 2009 był 
tym, na który wszyscy od 35 lat czekamy i  dał nam upragnio-
ny awans do Świętokrzyskiej Ligi Okręgowej.

opracował: w. krzesimowski
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nie, małgorzata Sobczyk (Gwóźdź) – w Piotrowu, a następ-
nie w Łopusznie, edward iwański w Łopusznie, potem w 
Opocznie, Czesław Gąsior w Wólce, dariusz Supernat oraz 
wioletta Supernat w Łopusznie, Bronisława Gral i Hele-
na kozieł.

Obecny dyrektor Zespołu Szkół w Łopusznie, krzysztof 
kumański – absolwent AWF w Białej Podlaskiej nie tylko 
uczy wychowania fizycznego, ale z powodzeniem prowa-
dził przez wiele lat zespół piłkarski „Zryw” Łopuszno, obec-
nie jest wiceprezesem klubu. Wspólnie z małżeństwem p.p. 
Chudych jest organizatorem wielu biegów przełajowych. 
W biegach tych uczniowie, a zwłaszcza dziewczęta SP w Ło-
pusznie odnoszą wiele sukcesów nie tylko w imprezach miej-
scowych, ale także na szczeblu wojewódzkim i centralnym.  

Absolwent LO Sławomir Stachura pełni obecnie funkcję 
kierownika działu sportowego „Echa Dnia” w Kielcach.

Sportowe życie w Łopusznie nabrało większego rozma-
chu po oddaniu do użytku Ośrodka Sportowo-Wypoczynko-
wego oraz po wybudowaniu dużej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej. Z obiektów tych korzysta również mło-
dzież naszego liceum.

Mała sala gimnastyczna w pałacu służy głównie do ćwi-
czeń sprawnościowych i kulturystycznych, gdyż szkoła dzię-
ki staraniom pani dyrektor Anny Jarosińskiej zdobyła wypo-
sażenie typu „Atlas”, a młodzież chętnie z niego korzysta.

kazimierz kowal (31 lat pracy: 1953 – 84) i Teresa Super-
nat (31 lat: 1964 – 95) należą do nauczycieli najdłużej pracu-
jących w liceum. Wychowanie fizyczne i sportowe prowadzi-
li również: władysław Tomczyk (1951 – 53), maria różycka 
(wf z dziewczętami 1956/57), absolwent naszego liceum ro-
man agatowski (1970 – 76), marian Biskup (1972 – 76), któ-
ry specjalizował się w narciarstwie i sportach obronnych, a 
także w biatlonie i strzelaniu. W następnych latach zajęcia 
wf prowadził andrzej mazur z Końskich, absolwent AWF w 
Białej Podlaskiej.  

najlepsi sportowcy szkoły
1950 - 1960

Lp. Imię i nazwisko Wiodąca dyscyplina sportowa

1. Zdzisław Kwaśniewski tenis stołowy, gimnastyka, piłka 
siatkowa, łyżwiarstwo

2. Daniel Kozieł tenis stołowy, gry sportowe, szachy
3. Edward Włodarczyk piłka siatkowa, sporty obronne
4. Marian Dzwonek l.a. (rzut oszczepem), gry sportowe
5. Czesław Tobera l.a. (rzut dyskiem), gry sportowe
6. Wanda Derlatko tenis stołowy, l.a., gry sportowe

7. Leon Kowal piłka nożna (bramkarz),  
l.a. (trójskok), łyżwiarstwo

8. Józef Grzyb piłka nożna, biegi przełajowe, nar-
ciarstwo

9. Józef Bartosiński gry sportowe
10. Barbara Maroń (Trakul) gry sportowe

1961 - 1970

1. Laszek Baliński gimnastyka, gry sportowe,  
l.a. (100m, skok w dal)

2. Roman Redliński gimnastyka, sporty obronne
3. Maria Cholewa piłka ręczna (bramkarka)
4. Mieczysław Klimczyk kolarstwo
5. Tadeusz Góral kolarstwo

6. Leszek Fras biegi przełajowe, narciarstwo,  
kolarstwo

7. Roman Jarząbek gry sportowe, gimnastyka,  
narciarstwo

8. Aldona Zielińska piłka ręczna

9. Lucyna Mikityn gry sportowe, gimnastyka, akroba-
tyka sportowa

10. Wiesława Wójcik gimnastyka, akrobatyka sportowa 
11 Zofia Syrkiewicz piłka ręczna

1971- 1980

1. Zofia Barwińska gry sportowe, l.a. (pchnięcie kulą), 
narciarstwo

2. Roman Gad piłka nożna (bramkarz),  
biegi przełajowe

3. Andrzej Zieliński l.a., biegi przełajowe
4. Halina Stolarczyk gimnastyka, piłka ręczna
5. Elżbieta Zimna gimnastyka, piłka ręczna
6. Jolanta Stachura gimnastyka, gry sportowe
7. Tomasz Baliński l.a., gry sportowe, narciarstwo
8. Jolanta Klimczak gimnastyka, akrobatyka sportowa

9. Marek Bajer l.a. (biegi średniodystansowe),  
gry sportowe

10. Krzysztof Kumański piłka nożna, biegi przełajowe
1981 - 1990

1. Czarek Ciepielewski l.a. (skok wzwyż), gry sportowe
2. Wiesława Rowińska  biegi przełajowe
3. Renata Szymkiewicz biegi przełajowe

4. Renata Wertka l.a. (biegi średniodystansowe),  
biegi przełajowe

5. Dariusz Supernat gry sportowe, l.a.
6. Radosław Węgłowski biegi przełajowe, szachy
7. Sławomir Stachura gry sportowe

8. Jan Kowalski gry sportowe, l.a.  
(biegi średniodystansowe)

9. Wioletta Walczyńska biegi przełajowe, piłka ręczna
10. Rafał Trakul gry sportowe

1991 - 1999
1. Anna Tkacz piłka ręczna, biegi przełajowe
2. Renata Dąbrowska piłka ręczna, biegi przełajowe

3. Robert Stelmaszczyk l.a. (biegi długodystansowe), piłka 
ręczna, biegi przełajowe

4. Maciej Węgrzyn gry sportowe, l.a.
5. Piotr Czerwiński piłka ręczna, biegi przełajowe
6. Krzysztof Kozieł piłka ręczna, biegi przełajowe
7. Renata Kozieł piłka ręczna, biegi przełajowe
8. Bernadetta Kowalczyk piłka ręczna, biegi przełajowe
9. Stanisław Iwanek gry sportowe

10. Karolina Pięta biegi przełajowe, l.a.  
(biegi średniodystansowe)

11 Dorota Zaganiacz biegi przełajowe, l.a.  
(biegi średniodystansowe)
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w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Do wyróżniających się zawodników należeli także: anna 
dzwonek, kazimiera kubicka, elżbieta Jarząbek, Boże-
na Palacz, małgorzata Sobczyk, maria mularczyk, ewa 
książek, dorota Gąsior, Stanisław Szostak, mirosław 
wegłowski, zbigniew kozioł. W kolejnych latach czołów-
kę sportowców tworzyli wymienione już w tabeli karolina 
Pięta i dorota zaganiacz, a także: aneta dzwonek, aga-
ta Bujak, Sebastian majos, marzena Stelmaszczyk oraz 
Grzegorz Sochacki.

Do rozwoju życia sportowego w Łopusznie przyczyniła się 
w dużej mierze absolwentka LO, małgorzata Jarząbek – od 
1976 roku gospodarz Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, 
która opiekuje się także piłkarzami LKS „Zryw” , obiektami 
OSW oraz obsługuje ruch turystyczny. Na terenie Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego odbywają się mecze piłki noż-
nej w ramach rozgrywek o mistrzostwo klasy „A” i o „Puchar 
Polski” z udziałem LKS „Zryw” Łopuszno, rozgrywki między-
szkolne, coroczne obozy szkoleniowo-kondycyjne i kursy sę-
dziowskie w różnych dyscyplinach sportowych oraz imprezy 
na szczeblu wojewódzkim, m.in. Wojewódzka Spartakiada 
LZS. Ośrodek podejmuje także grupy turystyczne (85 miejsc 
noclegowych) i organizuje przyjęcia weselne. 

Piłka ręczna cieszyła się, szczególnie w latach 60-tych i 70-
tych, dużym zainteresowaniem wśród dziewcząt, tak jak pił-
ka siatkowa wśród chłopców. Nic więc dziwnego, że właśnie 
w tych dyscyplinach sportowych osiągali oni największe suk-
cesy. Ulubioną dyscypliną sportową grona nauczycielskiego 
była również piłka siatkowa, którą z zamiłowaniem uprawia-
li nauczyciele w czasie wolnym. Utworzyli oni nawet własną 
drużynę, w której występowali: Józef Pomykała, ryszard 
Piórkowski, Stefan Chudzik, wiesław Supernat, Franci-
szek Grochowski, daniel kozieł, Józef Jarząbek, Janusz 
Ciepielewski, Tadeusz Śliwiński, kazimierz kowal i Tere-
sa Supernat. Corocznie z okazji Dnia Nauczyciela lub 1-go 
maja rozgrywali oni mecze z reprezentacją młodzieży i naj-
częściej doświadczenie górowało nad młodością. Drużyna 
uczestniczyła także z powodzeniem w rozgrywkach nauczy-
cielskich organizowanych przez ZNP w Bodzentynie i w Kiel-
cach bądź w spotkaniach sąsiedzkich z LZS Mieczyn.

W tym okresie nauczyciele uprawiali również tenis stoło-
wy. W rozgrywkach drużynowych o mistrzostwo powiatu w 
1972r. drużyna LO w składzie: ryszard Piórkowski, Tadeusz 
Śliwiński i kazimierz kowal pokonali zespół POM Promnik 
8:2, drużynę Technikum Rolniczego z Podzamcza Chęciń-
skiego 6:4, zremisowali z drużyną nauczycieli LO Bodzentyn 

5:5, a ulegli jedynie LKS „Orlęta” Dąbrowa 3:7. W indywidu-
alnych mistrzostwach nauczycielskich, które odbyły się w 
Łopusznie, Tadeusz Śliwiński zajął II miejsce, a Stanisław 
klamka III, natomiast w zawodach okręgowych we Włosz-
czowe Tadeusz Śliwiński był czwarty, a kazimierz kowal 
szósty. Próbowali oni również swoich sił w brydżu sporto-
wym, biorąc udział w turnieju okręgowym nauczycieli w 
Kielcach i Busku Zdroju, gdzie zajęli w grze parami trzecie i 
czwarte miejsce.

Stanisław klamka, ryszard Jarosiński, Feliks Pawelec, 
kazimierz kowal, irena kwaśniak, Genowefa zasada i 
Franciszek Grochowski uczestniczyli kilkakrotnie w impre-
zach sportowo – rekreacyjnych w różnych konkurencjach w 
ramach corocznie organizowanych przez ZG ZNP Ogólno-
polskich Zlotach Turystycznych Nauczycieli: Kołobrzeg’72, 
Chorzów’73, Białystok’75, Bydgoszcz’76, Kłodzko’77, Wielko-
polska’78, Mazury’79, Warszawa (Zegrze)’80.

kazimierz kowal

Kazimiera Kowal (Jasińska) odnosiła sukcesy z sekcją 
gimnastyczną i akrobatyczną



SERDECZNIE ZAPRASZAMY
WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

na koncert z okazji 

XVII FINAŁU
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

który odbędzie się 11 stycznia 2009 roku
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie, ul Strażacka 5.

W tym roku gramy pod hasłem ”W zdrowym ciele, zdrowy duch”, a zebrane pieniądze 
przeznaczone zostaną na wczesną diagnostykę onkologiczną.

Koncert w Zespole Szkół poprowadzą: wokalista Krzysztof Kisiała „Kiss” oraz trzy najpiękniejsze 
dziewczyny naszego regionu: Diana Jarzyna-  Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej’2008,  

Anna Sławeta – I Wicemiss, Weronika Kopicka – II Wicemiss.

PROGRAM:

14.00 – Koncert orkiestry dętej OSP Łopuszno.
14.30 – Występ formacji tanecznej ze szkoły tańca „STEP by STEP”.
15.30 – Recital kieleckiego wokalisty Krzysztofa Kisiały - „ Kissa”. 
16.00 – Aukcja cennych pamiątek. Licytację poprowadzą:

• Wiola Arlak – aktorka, gwiazda serialu „Ranczo”, filmowa żona wójta,
• Julita Woś – wokalistka, finalistka programu telewizyjnego „Fabryka Gwiazd”,
• Michał Skrzypiec – uczestnik programu telewizyjnego „Fort Boyard”.

Wśród pamiątek znajdą się między innymi:
• Album o Polsce, jedyny w naszym kraju, wydany w języku chińskim i angielskim – dar Prezydenta 

Kielc, pana Wojciecha Lubawskiego.
• Pamiątki z olimpiady w Pekinie ofiarowane przez Andrzeja Piątka.
• Koszulki z autografami uczestników programu „Taniec z gwiazdami” od Elizabeth Duda.
• Obrazy, słodkie wypieki, trofea myśliwskie, gadżety sportowe, albumy, pieczone prosiaki i kaczki 

oraz inne pamiątki ofiarowane przez posłów, samorządowców i innych przyjaciół Orkiestry Jurka 
Owsiaka.

17.30 – Występ kabaretu „Weźrzesz”.
18.30 – Aukcja (II część).
20.00 – Zabawa taneczna. Zagra i zaśpiewa zespół „QUATRO”.

• Od godziny 16.00 w holu na parterze budynku dyskoteka przy muzyce zespołu „QUATRO”.
• Podczas imprezy będzie możliwość zdobycia autografów gwiazd telewizyjnych, sfotografowania się 

z najpiękniejszymi dziewczętami regionu, zakupu ciepłych posiłków, ciast, słodyczy i napojów, dla 
najmłodszych wspaniała zabawa przy loterii fantowej i wiele innych niespodzianek.

• Organizatorzy koncertu przyznają puchary:
o Dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy XVII Finału WOŚP.
o Dla najhojniejszej instytucji (firmy, zakładu pracy).

Szanowni Państwo! Przyjaciele Orkiestry, Przyjaciele naszej szkoły! W ubiegłym roku 
wpłaciliśmy na konto Fundacji WOŚP 26 015,52 zł. Czy pobijemy ubiegłoroczny rekord, 
zależy tylko od Państwa. Bądźcie z nami 11 stycznia na najgorętszym orkiestrowym graniu!  
Serdecznie zapraszamy!

Sztab Organizacyjny XVII Finału WOŚP 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie



obchody Święta niepodległości 
Pomnik w ewelinowie




