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Do sosny polskiej
Gdzie winnice, gdzie wonne pomarań-
cze rosną,
Domowy mój prostaku, witaj moja sosno!
Od matki i sióstr oderwana rodu,
Stoisz, sierota, pośród cudzego ogrodu.
Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku!
Oboje doświadczamy jednego wyroku.
I mnie także  poniosła pielgrzymka daleka;
I mnie na cudzej ziemi czas życia ucie-
ka. (…)
Więdniesz, usychasz smutna 
śród kwietnej płaszczyzny,
Nie ma dla ciebie życia, bo 
nie ma ojczyzny!
Drzewo wierne! Nie zniesiesz 
wygnania, tęsknoty.
Jeszcze trochę jesiennej i zi-
mowej słoty,
I padniesz martwe! Obca zie-
mia cię pogrzebie…
Drzewo moje! Czy będę 
szczęśliwszy od ciebie?
Stefan witwicki *)

Sosna
Przy polnej drodze
Rośnie
Samotna sosna
Rosochata
Od niepamiętnych czasów
Patrząca
Na przechodniów
Wędrowców
Konie ciągnące
Wozy siana
Bydło pędzone
Na pastwiska zielone
Leśnych łąk
A w niedzielę
Oddycha z ulgą
Patrząc na odświętnie
Ubrane gromady ludzi
Idących do kościoła
Lub na festyn ludowy
Owalne konary
Patrzą w słońce
Przez okulary
Wierzchołków drzewa
Każdy równy i ważny 
Nie ma uniżenia
Do ziemi
Do rdzenia
Pnia otoczonego szorstką korą
Pachnącego 

Trzy sosny
Żywiczną smołą
Nikt nie przystaje
Pod samotną sosną
Wspomnienia 
Zatarły się
W pamięci żywych
I tylko konary nucą
Smutną melodię partyzancką
Na mogile bohatera 
Żołnierza
ks. Józef dzwonek

Naprzeciw pola mojego Taty rosła 
sosna. Była drobna, zielona, o wiotkim 
pniu.

Jako kilkuletnie dziecko pasałam kro-
wy i patrzyłam na sosnę. Drzewo rosło, 
poszerzała mu się korona. Przybywało 
cienia, które rzucało wokół siebie.

Gdy słońce mocniej przygrzało, ma-
rzyłam o tym, by schować się w tej chłod-
nej plamie, oprzeć się  o pień sosny.

W kolejnym roku pojawiły się na ga-
łęziach malutkie, zielone szyszki. Kleiły 
się do rąk, były miękkie, a zieleń bardzo 
delikatna, pachnąca żywicą.

Ja też rosłam. Zmieniały się krowy: to 
czerwone, to czarne, to łaciate. A sosna 
stała. Samotna – miała dużo światła, ko-
rzenie wrastały w piaszczystą ziemię. 
Zaczęła gubić szyszki.  

Spadały brązowe, rozchylały łuski, 
wysypywały się nasiona.

Od zachodu pole i pas łąki zamykała 
grobla, na której rosły drzewa olszyny, 
grabów  i orzechów laskowych, a nad 
nikłym strumieniem kłaniała się jarzębi-
na z czerwonymi koralami.

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Nie wiadomo skąd pojawiła się wie-
wiórka. Widocznie zwabiły ją smaczne 
nasiona szyszek. Śmigała po gałęziach 
„mojej” sosny. Machała rudą kitą, przy-
siadywała na chwilę jakby chciała mi po-
wiedzieć: „Widzisz, jaka jestem zwinna? 
Nie dorównasz mi”.

Rozwijałam zwinność nóg, gdy za-
czytana, przeżywając przygody Robin-
sona, Ani z Zielonego Wzgórza, tajem-
niczych kapłanów egipskich, zapomina-

łam o swoich podopiecznych, 
a krowy ze smakiem zajadały 
kolejne krzaki ziemniaków.

Dorosłam. Pasanie krów 
przejęły łańcuchy, a ja często 
siadałam na granicy i patrzy-
łam na sosnę już tak dostojną, 
z rozłożystymi konarami.

Pewnej wiosny pojawiły się 
w pobliżu drzewa - matki ma-
leńkie roślinki. Wychodziły z 
piasku nieśmiało, jakby bojąc 
się światła. Ale wzmocniły się, 
rosną obok starej sosny.

Na polu mojego Taty zasa-
dziliśmy las. Oczywiście  w le-
sie królują sosny – moje uko-
chane drzewa. Darzę je wiel-
kim sentymentem. Drzewa są 

różne: wysokie, którym udało się dostać 
więcej światła  i niskie, wiotkie, którym 
brakujecie nie tylko światła, ale w su-
chych latach także wody. Spaceruję po 
lesie, lawirując między drzewami sosny, 
brzozy, modrzewia, świerku. Schodząc 
do „okopu”, zawsze witam się z „moją” 
sosną – drzewem mojego dzieciństwa.

Nie posiwiała, igły jej mają intensyw-
ną barwę zieleni. Pięknie wygląda w po-
godny dzień na tle niebieskiego nieba, 
po którym płyną białe, zwiewne obło-
ki. Patrząc na gruby pień drzewa, myślę, 
jak krucha jest istota ludzka.

Mój las staje się miejscem spacerów i 
zabaw dzieci z pobliskiej wsi, domem dla 
wielu gatunków ptaków, schronieniem 
dla saren. Raz nawet łoś zajrzał, będąc 
pewnie w drodze na Fryszerkę. Po desz-
czowych, ciepłych dniach wychylają się 
spod niskich gałęzi całe rodziny śliskich 
w dotyku maślaków, brązowe kapelusze 
kozaków, a pod modrzewiem pomarań-
czowe głowy sitaków.

Pięknie wyglądają sosny o poran-
ku, kiedy na igiełkach drżą jeszcze kro-
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Szanowni Państwo!

Sosna – majestatyczne, zielone drze-
wo z powykręcanymi koronami, z chro-
powatą powierzchnią pnia, pachnąca 
żywicą – jest najczęściej spotykanym 
drzewem w naszym kraju. Dlatego czę-
sto słyszymy, że Polska – to Kraj Sosny.

zofia kumańska

*)Stefan Witwicki (1801 – 1847) – poeta, który w wie-
ku 30 lat dobrowolnie udał się na emigrację i osiedlił we 

ple rosy, a już pierwsze promienie słoń-
ca przedzierają się przez gałęzie, grając 
tęczą na pajęczych  nitkach rozpiętych 
między gałązkami.

I pięknie zimą, gdy biały śnieg otuli je 
tworząc na gałęziach wielkie czapy albo 
gdy srebrna szadź pokryje każdą gałąz-
kę cieniutką koronką.

Francji. Wiersz po raz pierwszy opublikowano w 1833 
roku. Jego autorstwo było przypisywane Adamowi Mi-
ckiewiczowi. Od 1985 roku wiersz krąży w wielu odpi-
sach jako utwór Jana Pawła II, z niewielką modyfikacją  
drugiego wersu: Ty domowy mój prostaku, zakopiańska 
sosno. Wiersz rzeczywiście pasuje do sytuacji naszego 
papieża, ale jego autorem jest Stefan Witwicki. Informa-
cję tę podajemy, powołując się na autorytet Ewy Bąkow-
skiej i Sebastiana Grudnia, bibliotekarzy Oddziału Infor-
macji Naukowej i Katalogów Biblioteki Jagiellońskiej, 
którzy wypowiedzieli się w sprawie autorstwa wiersza 
na internetowym forum dyskusyjnym Serwis Autorów 
Wierszy. Przyp. red.

Okres międzyświąteczny obfitował w wiele ważnych dla 
gminy wydarzeń. 

Odbyły się trzy posiedzenia Rady Gminy. Na pierwszym z 
nich 29 stycznia br. podjęto bardzo ważną uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 
w Gminie Łopuszno na lata 2009-2015”. Pozwoliło to na  ko-
lejne ogłoszenie konkursu na składanie ofert w ramach PRO-
GRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ- POAKCESYJNY PROGRAM 
WSPARCIA OBSZARÓW   WIEJSKICH. W  roku  bieżącym wy-
sokość środków do wykorzystania przez gminę w programie  
wynosi 314454,68zł.

Na ogłoszony konkurs  odpowiedziało 26 oferentów, skła-
dając projekty na ogólną kwotę  363253,50zł. 27 marca 2009r. 
na stronach www. naszej gminy ogłoszono wyniki konkursu 
projektów. Mieszkańcy gminy - i ci starsi, i ci najmłodsi będą 
mogli skorzystać z propozycji bezpłatnych imprez, wycieczek, 
zajęć integracyjnych, zajęć pozalekcyjnych i innych organizo-
wanych przez szkoły, instytucje, organizacje i stowarzyszenia. 

Na sesji  24 lutego podjęto uchwały o zamiarze likwidacji 
Szkoły Podstawowej w Piotrowcu i w Fanisławicach. Ponadto 
podjęto uchwały o zamiarze obniżenia stopnia organizacyj-
nego Szkoły Podstawowej w Sarbicach Drugich do klas 0 - III i 
przekształcenia jej w punkt filialny Szkoły Podstawowej w Do-
brzeszowie oraz  o zamiarze obniżenia stopnia organizacyj-
nego Szkoły Podstawowej w Grabownicy do klas 0 - III i prze-
kształcenia jej w punkt filialny Szkoły Podstawowej w Gnieź-
dziskach. 

Rada Gminy ponowiła próbę zreformowania deficytowej 
sieci szkół w naszej gminie, biorąc pod uwagę przede wszyst-
kim warunki demograficzne, ciągle malejącą liczbę uczniów, 
rachunek ekonomiczny oraz podniesienie jakości edukacji. 
Budżet gminy nie jest w stanie ponosić kosztów nauczania w 
szkołach, w których uczy się 30-40 uczniów, najczęściej w kla-
sach łączonych i zatrudniać w nich po 8-9 nauczycieli, bo tak 
przewidują przepisy.

W świetle najnowszych ustaleń to na samorządy spada ciężar 
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty. Skutkami  
finansowymi „Reformy programowej szkół” też niestety obar-
czono samorządy. Subwencja oświatowa to pieniądze przeli-
czone na jednego ucznia, a tych jest i będzie coraz mniej. Z dru-
giej strony skutki kryzysu odczuwalne będą przede wszystkim 
w finansach publicznych. W tej sytuacji Rada Gminy i wójt pod-
jęli wspólnie  decyzję o zamiarze obniżenia stopnia nauczania 
w dwóch szkołach i likwidacji dwóch placówek. 

W pierwszym projekcie zamierzaliśmy obniżyć stopień 
organizacyjny we wszystkich czterech szkołach, jednakże  
przedstawiciele rodziców z Piotrowca i Fanisławic przedstawi-
li listę rodziców, którzy złożyli deklarację przeniesienia swoich 
dzieci do gmin sąsiednich. Nie pozostało nam nic innego, jak 
podjąć decyzję o likwidacji tych szkół. Zdajemy sobie sprawę, 
że są to decyzje niepopularne, budzące wiele niezdrowych 
emocji, jednoczące przeciwników mieniących się „obrońca-
mi szkół.”

W roku ubiegłym próby likwidacji szkół zakończyły się refe-
rendum, w którym chciano odwołać wójta i Radę. Społeczeń-
stwo naszej gminy okazało się jednak mądrzejsze od organi-
zatorów referendum.  Fakt, że ponowiono próby  reformowa-
nia oświaty, świadczy tylko o jednym: o konieczności zmian  
i determinacji. Niepowodzenie ubiegłorocznych prób reform 
kosztowało gminę przynajmniej 1 milion złotych.   

W tym roku historia się powtórzyła, czołowi organizatorzy 
referendum skrzyknęli pod swoje sztandary kilkudziesięciu 
„obrońców szkół”: sprzątaczki, palaczy, rodziców, pracowni-
ków obsługi szkół, osoby, którym szkoła daje pracę i mieszka-
nie, a więc bezpośrednio zainteresowanych. I to oni krzyczeli 
na całe województwo, że są głosem społeczeństwa. A społe-
czeństwo wypowiedziało swoje zdanie 18 maja 2008 roku w 
referendum. Te kilkadziesiąt osób broni swoich osobistych in-
teresów, część z nich poprzez udział w awanturach  leczy swo-
je urażone ambicje i tęsknotę  za utraconymi wpływami.

Mieszkańcy sołectw, w których konieczne są podstawowe 
inwestycje: drogi, woda, kanalizacja, oświetlenie,  nie pojadą 
(jak wąska grupa „obrońców szkół”) do Kuratorium, do Staro-
sty czy do Marszałka upominać się o swoje, przychodzą za to 
do wójta, do radnych i słusznie domagają się poprawy jako-
ści życia w swoich miejscowościach. Mamy nadzieję, że będą 
pamiętać podczas najbliższych wyborów, komu zawdzięczają 
hamowanie reform i prób jakichkolwiek zmian. 

Według Raportu Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty na 
temat wychowania przedszkolnego w regionie nasza gmina 
znalazła się w ścisłej czołówce gmin, które mają najwyższy 
tzw. wskaźnik upowszechniania  wychowania przedszkolne-
go. W rankingu szkół opublikowanym przez „Gazetę Wybor-
czą”  28 marca br. zatytułowanym „Ile dzieci w wieku 3-5 lat 
korzysta z wychowania przedszkolnego w gminach” pierwsze 
miejsce zajmuje Sitkówka –Nowiny 83%, czyli 165 dzieci, dru-
gie miejsce Łopuszno 73%, czyli 33 dzieci, trzecie miejsce Kiel-
ce 72%,  - 3610 dzieci. 
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Pozostawiamy ten fakt bez komentarzy, dodając jedynie, 
że prowadzenie oddziałów przedszkolnych należy do zadań 
własnych gminy.

W świetle przygotowań do obniżenia wieku szkolnego ma 
to niebagatelne znaczenie, zważywszy, że 13 gmin w święto-
krzyskich gminach nie ma w ogóle tego typu placówek.

Ostatnia sesja Rady Gminy, która odbyła się 25 marca br. 
poświęcona była głównie uchwaleniu budżetu. Wcześniej na 
posiedzeniach Komisji dyskutowano, jak wydatkować środki, 
którymi dysponuje Samorząd. Uchwała budżetowa została 
przyjęta przez zdecydowaną większość radnych (jeden głos 
przeciw, jeden wstrzymujący się).

Wśród zaplanowanych, najważniejszych inwestycji jest bu-
dowa boiska ORLIK 2012 obok Zespołu Szkół  im. Jana Pawła 
II. Udało nam się skompletować dokumentację i tym samym 
znaleźć się na liście gmin, które dostaną dofinansowanie.

Lokalne „Echo Dnia”  24 marca br. przekazało następującą 
informację:

w tych gminach wybudują orliki
Luiza BURAS 
Znana jest już lista gmin, które dostaną dofinansowanie z 

Urzędu Marszałkowskiego na budowę obiektów sportowych w 
ramach projektu „Moje boisko - Orlik 2012”. Nie ma na niej Kielc.

Na 330 tysięcy złotych od marszałka może liczyć tylko 10 sa-
morządów, które jako pierwsze dostarczyły do urzędu projekty 
adaptacji boisk. 

- Na chwilę dzisiejszą komplet dokumentacji złożyły gminy: 
Dwikozy, Samborzec, Bieliny, Bliżyn, Łopuszno, Ostrowiec Świę-
tokrzyski, Kazimierza Wielka i Bodzentyn. Lada chwila zrobią to 
Górno i Starachowice i tym samym zamkną dziesiątkę - wylicza 
Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim.

W planowanych inwestycjach jest również rozbudowa Ośrod-
ka Sportowo-Wypoczynkowego. Podpisana jest już preumowa 
z Marszałkiem Świętokrzyskiego Urzędu  Marszałkowskiego, 
teraz tylko należy cierpliwie czekać na dalsze ustalenia. 

Planowane jest rozpoczęcie budowy wodociągu w Anto-
nielowie, Rosochach i Zasłońcu. W dalszym ciągu czekamy na 
decyzję w związku z  przebudową Rynku w Łopusznie. W ko-
lejnych miejscowościach będziemy wymieniać lampy oświet-
leniowe na nowe i kontynuować zaplanowane inwestycje 
drogowe. 

Zdajemy sobie sprawę, że wygląd parku i otoczenia pałaco-
wego pozostawia wiele do życzenia. Jest to kompleks nieru-
chomości, których właścicielem jest powiat kielecki, a nie gmi-
na Łopuszno. To Starostwo Powiatowe w Kielcach odpowia-
da za porządek i ład na tym terenie. Kierowane uwagi, prośby 
władz gminy Łopuszno oraz pisemne interpelacje składane w 
Radzie Powiatu przez radnego p. Jacka Barańskiego w sprawie 
poprawy stanu poszczególnych elementów zespołu, zaowo-
cowały w końcu tym, że władze powiatu zamierzają komplek-
sowo zająć się poprawą wizerunku pałacu, budynku internatu 
oraz parku. 

Na miarę  możliwości budżetowych  staramy się poprawiać 
jakość życia mieszkańców gminy i realizować przedwyborcze 
obietnice.

Przed nami czas szczególny, Święta Wielkiej Nocy. Z tej oka-
zji składamy w  imieniu własnym oraz członków Rady Gminy 
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, obfitych i rodzinnych 
świąt w atmosferze domowego ciepła.

Przewodnicząca rady Gminy  
danuta Łukasik

wójt Gminy  
zdzisław oleksiewicz

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne sesje rady Gminy odbyły się 30 grudnia 2008 

roku oraz 29 stycznia, 24 lutego i 25 marca 2009 roku.
w dniu 30 grudnia 2008 roku odbyła się XX sesja rady 

Gminy w Łopusznie, na której radni podjęli 7 uchwał:
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 

XX/120/2008 w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji 
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 
prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XX/121/2008 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2008 r.,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XX/122/2008 w sprawie zwiększenia rachunku dochodów 
własnych jednostek budżetowych,

- większością głosów (11 głosów „za” przy 3 wstrzymujących 
się od głosu) podjęto uchwałę Nr XX/123/2008 w sprawie 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach 
organizacyjnych gminy,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XX/124/2008 zmieniająca uchwałę Nr III/14/2006 Rady Gmi-
ny w Łopusznie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upoważnienia 

Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XX/125/2008 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Rady Gminy 
na 2009 rok”,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr 
XX/126/2008 w sprawie przyjęcia „Planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2009 rok”. 

Na początku tej sesji odbyła się miła uroczystość, ponie-
waż Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz oraz Przewodniczą-
ca Rady Gminy p. Danuta Łukasik wręczyli nagrody rzeczowe 
ufundowane dla zawodników i trenerów „WiR” Łopuszno za 
osiągnięcia sportowe w 2008 roku.

w dniu 29 stycznia 2009 roku odbyła się XXi sesja rady 
Gminy w Łopusznie.

Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 
radnych prawomocności obrad sesji p. Przewodnicząca Łuka-
sik odczytała proponowany porządek obrad sesji i poprosiła 
o jego przyjęcie. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad 
sesji do realizacji. Również jednogłośnie wybrali na sekretarza 
obrad sesji radnego p. Józefa Kozła i przyjęli bez uwag pro-
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tokół z poprzedniej sesji Rady Gminy. Następnie wysłuchali 
informacji Przewodniczącej Rady Gminy p. Danuty Łukasik i 
Wójta Gminy p. Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres mię-
dzy sesjami. W kolejnym punkcie porządku obrad sesji radni 
zgłaszali interpelacje:

Pani Zimna pytała p. Wójta, czy ZGK w Łopusznie mógłby 
świadczyć usługi w zakresie opróżniania szamb dla mieszkań-
ców Snochowic? W imieniu Koła Gospodyń Wiejskich ze Sno-
chowic podziękowała za wsparcie finansowe.

Pan Stanisław Iwanek zgłosił, że nie świecą się lampy w ul. 
Koneckiej do p. Zimnego. Pytał także p. Wójta, na jakim etapie 
jest sprawa nadania nazwy ulicy na Podstawiec i czy w 2009 r. 
wróci do realizacji ul. Źródlana.

Pan Krzysztof Smolarczyk poprosił p. Wójta, żeby zaprowa-
dził porządek w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie, bo 
już jest po remoncie, problemów jest teraz więcej niż przed 
remontem. Pytał także, na jakim etapie jest sprawa zamiany 
gruntów ze Starostwem pod budowę hali.

Pan Jan Witold Ptak pytał, co jest z opracowaniem doku-
mentacji na oczyszczalnię ścieków i kanalizację, bo jego zda-
niem najpierw powinno się robić roboty ziemne, a dopiero 
potem drogi. Pytał także, dokąd taki niedowład będzie w GOZ 
w Łopusznie, bo ludzie przychodzą do ośrodka, a lekarza na 
daną godzinę nie ma i nie można się także dostać do p. stoma-
tolog, która pracuje na pół etatu. Prosił p. Wójta, żeby zwróć 
uwagę Prezesowi „WiR” na to, gdzie jego pracownicy wywożą 
nieczystości.

Pan Czesław Kolasa prosił p. Wójta, żeby elektrycy nie tylko 
wymieniali żarówki, ale żeby także sprawdzali lampy, bo cza-
sem w lampach jest zwarcie. Prosił także p. Wójta o wyrówna-
nie drogi (łącznika).

Pan Sławomir Kramarczuk prosił p. Wójta, żeby przy dro-
dze w Nowku oraz przy drodze wojewódzkiej w Marianowie 
Dużym postawić tabliczki z numerami posesji oddalonych od 
drogi, bo pogotowie nie może trafić do chorego.

Pan Zbigniew Zimecki prosił p. Wójta, żeby wał utwardził 
pobocza przy drodze asfaltowej w Podewsiu i w Nowku. Pytał 
także, co z przystankami autobusowymi i czy w 2009 r. będzie 
robiona droga do Przymiarek.

Pan Czesław Bujak w imieniu mieszkańców Krężołka prosił 
Wójta o dokończenie oświetlenia ulicznego w tej miejscowo-
ści. Pytał także, co z oświetleniem w Sarbicach Pierwszych.

W kolejnym punkcie porządku obrad sesji, po dysku-
sji radni jednogłośnie (15 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
XXI/127/2009 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie uchwalenia 
„Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie 
Łopuszno na lata 2009-2015”.

W „sprawach różnych” Pani Przewodnicząca i prawnik gmi-
ny zapoznali radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Świętokrzyskiego z dnia 9 stycznia 2009 roku stwierdza-
jącym nieważność uchwały Nr XIX/118/2008 Rady Gminy w 
Łopusznie w sprawie zatwierdzenia taryf na 2009 rok za zbio-
rowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków. 

Pan Wójt przedstawił radnym wnioski;
- Kopalni Granitu „Kamienna Góra” Sp. z o.o. z Micigozdu o 

wydzierżawienie terenów żwirowni w Snochowicach

- Starostwa Powiatowego o nieodpłatne przekazanie działki 
gminnej pod budowę hali sportowej.

Po dyskusji radni upoważnili Wójta Gminy do przygotowa-
nia projektów uchwał w powyższych sprawach. 

w dniu 24 lutego 2009 roku odbyła się XXii sesja rady 
Gminy w Łopusznie, na której radni podjęli 6 uchwał:

- Nr XXII/128/2009 o zamiarze likwidacji Szkoły Podsta-
wowej w Piotrowcu,
- Nr XXII/129/2009 o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej 

w Fanisławicach,
- Nr XXII/130/2009 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia or-

ganizacyjnego Szkoły Podstawowej w Sarbicach Drugich do 
klas 0-III i przekształcenia jej w filię Szkoły Podstawowej w 
Dobrzeszowie,

- Nr XXII/131/2009 w sprawie zamiaru obniżenia stopnia orga-
nizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Gra-
bownicy do klas 0-III i przekształcenia jej w filię Szkoły Pod-
stawowej Zespołu Szkół w Gnieździskach,

Nagrodę (telewizor LCD Philips) za osiągnięcia sportowe w 2008 r. 
wraz z gratulacjami od Wójta Gminy odbiera za nieobecną na sesji 
zawodniczkę UKS „WiR” Łopuszno p. Lilianę Wódkowską jej ojciec 
p. Wiesław Wódkowski

 Gratulacje dla p. Liliany Wódkowskiej na ręce ojca składa 
Przewodnicząca Rady Gminy p. D. Łukasik
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- Nr XXII/132/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
darowizny nieruchomości położonej w Łopusznie na rzecz 
Powiatu Kieleckiego,

- Nr XXII/133/2009 w sprawie zmiany statutu Międzygminnego 
Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.

W sprawach różnych radni zostali zapoznani z uchwałą Nr 
13/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kiel-
cach z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nieważ-
ności części uchwały Nr XX/120/2008 Rady Gminy w Łopusz-
nie z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie zasad udzielania i rozli-
czania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych prowadzonych na terenie Gminy Łopuszno.

Obrady tej sesji miały charakter burzliwy, gdyż uczestni-
czący w niej rodzice uczniów ze szkół podstawowych w Pio-
trowcu, w Fanisławicach, w Sarbicach i w Grabownicy bronili 
swoich szkół przed likwidacją oraz przed obniżeniem stopnia 
organizacyjnego, by nie dopuścić do podjęcia w tej sprawie 
uchwał intencyjnych przez Radę Gminy.

w dniu 25 marca odbyła się  XXiii sesja rady Gminy 
w  Łopusznie, na której radni podjęli 5 uchwał:
− Nr XXIII/134/2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2009 rok (uchwałę budżetową wraz z załącznikami zamiesz-
czamy poniżej w całości), 

− Nr XXIII/135/2009 w sprawie przyjęcia Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009,

− Nr XXIII/136/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XX/120/2008 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 grudnia 2008 roku w 
sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół nie-
publicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzo-
nych na terenie Gminy Łopuszno,

− Nr XXIII/137/2009 w sprawie rozwiązania Związku Międzyg-
minnego „GAZOCIĄG” z siedzibą w Radoszycach,

− Nr XXIII/138/2008 w sprawie regulaminu określającego wy-
sokość dodatków i innych składników wynagrodzenia na-
uczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, a 
także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wy-
płacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w roku 
2009

(m.B.)

Nagrodę za osiągnięcia sportowe w 2008 r. (urządzenie 
wielofunkcyjne) odbiera wraz z gratulacjami od Wójta Gminy p. 
Anna Waligórska – zawodniczka UKS „WiR” Łopuszno

Za nieobecną na Sesji zawodniczkę UKS „WiR” Łopuszno p. 
Mariolę Ślusarczyk nagrodę za osiągnięcia sportowe w 2008 r. 
(iPoda) wraz z gratulacjami od Wójta Gminy odbiera jej matka p. 
Teresa Ślusarczyk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 86, art. 165, art. 
166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 174 ust. 3, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. „a” i „b”, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 
3, ust. 4 pkt 1, 2, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, art. 195 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 
r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
dochody budżetu gminy w wysokości 22 400 749  zł, 
z tego:

Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 25 marca 2009 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na 2009 rok

a) dochody bieżące 21 724 773 zł
b) dochody majątkowe 675 976 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1. wydatki budżetu gminy w wysokości 29 402 708 zł,  

z tego:
a) wydatki bieżące 20 397 733 zł
 w tym: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9 842 040 zł
- dotacje  2 079 895 zł
- wydatki na obsługę długu 300 000 zł
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b) wydatki majątkowe  9 004 975 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 

latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (i 3a – wydat-
ki inwestycyjne jednoroczne).

§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 001 959 zł, który zo-

stanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie  5 964 999 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pienięż-

nych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynika-
jącej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych  
w kwocie - 1 036 960 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 7 916 528 zł, rozchody w 
wysokości 914 569 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 200 000 zł,
2) celową w wysokości 1 000 zł, 
 z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w dziale 754 rozdziale 75421 w 
kwocie 1 000 zł,

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębny-
mi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finan-
sową realizowaną na podstawie porozumień między jed-
nostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączni-
kiem nr 6.

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 85 000 zł z tytułu wydawania 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w 
kwocie 148 879 zł na realizację zadań określonych w Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 

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

dla: 
a) zakładów budżetowych: przychody – 2 086 194 zł, wydat-

ki – 2 086 194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla ra-

chunków dochodów własnych jednostek budżetowych: 
dochody – 207 000 zł; wydatki - 207 000 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 8.

§ 8
1. Dotacje przedmiotowe dla Gminnego Ośrodka Sportowo 

Wypoczynkowego oraz dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej

a) z tytułu dopłaty do organizowania imprez i festynów w 
kwocie 160 000 zł;

b) z tytułu dopłaty do bieżącego utrzymania dróg i do wywo-
zu śmieci w kwocie 850 000  zł;

 zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe dla:

a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 373 280 zł, 
b) działających na terenie gminy publicznych i niepublicz-

nych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wycho-
wawczych w wysokości 526 615 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez 

podmioty należące i nienależące do sektora finansów pub-
licznych na łączną kwotę - 891 623 zł, zgodnie załącznikiem 
nr 11.

§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
a) przychody - 5 000 zł, 
a) wydatki - 10 000 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąga-

nych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 

4 000 000zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 

7 001 959zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciąg-

niętych kredytów i pożyczek - w kwocie 914 569 zł.

§ 11
Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów war-

tościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przej-
ściowego deficytu budżetu do wysokości  4 000 000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy in-

westycyjne oraz na zadania wynikające z kontraktów wo-
jewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3  

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy 
i termin zapłaty upływa w 2010 roku

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

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne 
roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych upraw-
nień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz 
w planach dochodów własnych tych jednostek, 

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakła-
dów budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 
z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) 
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednost-
ki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010)

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach 
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsłu-
gę budżetu gminy.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

zującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy. 

Przewodniczący rady Gminy  
danuta Łukasik 



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna8

Li
m

it
y 

w
yd

at
kó

w
 n

a 
w

ie
lo

le
tn

ie
 p

ro
gr

am
y 

in
w

es
ty

cy
jn

e 
w

 la
ta

ch
 2

00
9 

- 2
01

1 
    

    
  w

 z
ło

ty
ch

Lp
.D

zi
ał

Ro
zd

z.
N

az
w

a 
za

da
ni

a 
in

w
es

ty
-

cy
jn

eg
oi

 o
kr

es
 re

al
iz

ac
ji 

(w
 la

ta
ch

)

Łą
cz

ne
 n

ak
ła

-
dy

 fi
na

ns
ow

e

w
yd

at
-

ki
 p

on
ie

-
si

on
e 

do
 

31
.12

.2
00

8 
r.

Pl
an

ow
an

e 
w

yd
at

ki

Je
dn

os
tk

a 
or

g.
 re

al
iz

u-
ją

ca
 z

ad
an

ie
 

lu
b 

ko
or

dy
-

nu
ją

ca
 p

ro
-

gr
am

ro
k 

bu
dż

e-
to

w
y 

20
09

 
(8

+9
+1

0+
11

)

w
 ty

m
 ź

ró
dł

a 
fin

an
so

w
an

ia

20
10

 r.
20

11
 r.

w
yd

at
ki

 d
o 

po
ni

es
ie

ni
a 

po
 2

01
1 

ro
ku

do
ch

od
y 

w
ła

sn
e 

js
t

kr
ed

yt
y 

i p
oż

yc
zk

i

do
ta

cj
e 

i ś
ro

dk
i 

po
ch

o-
dz

ąc
e 

z 
in

ny
ch

  
źr

.*

śr
od

ki
 

w
ym

ie
-

ni
on

e 
w

 a
rt

. 
5 

us
t. 

1 
pk

t 2
 i 

3 
u.

f.p
.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15

1
O

10
O

10
10

Bu
do

w
a 

si
ec

i w
od

oc
ią

go
-

w
ej

 z
 p

rz
ył

ąc
za

m
i d

om
o-

w
ym

i w
 m

ie
js

co
w

oś
ci

 A
n-

to
ni

el
ów

5 
98

0 
00

0,
00

80
 0

00
,0

0
50

0 
00

0,
00

50
0 

00
0,

00
5 

40
0 

00
0,

00
U

G
 Ł

op
us

zn
o

2
O

10
O

10
10

Bu
do

w
a 

oc
zy

sz
cz

al
-

ni
 ś

ci
ek

ów
  w

ra
z 

z 
ka

na
liz

ac
ją

 s
an

ita
r-

ną
 d

la
 m

ie
js

co
w

oś
ci

 
Ło

pu
sz

no
,E

us
ta

ch
ów

 
,W

ie
le

bn
ów

14
 7

33
 0

00
,0

0
18

3 
00

0,
00

10
0 

00
0,

00
10

0 
00

0,
00

1 
00

0 
00

0,
00

6 
00

0 
00

0,
00

7 
45

0 
00

0,
00

U
G

 Ł
op

us
zn

o

3
71

0
71

00
4

O
pr

ac
ow

an
ie

 M
ie

js
co

-
w

eg
o 

Pl
an

u 
Za

go
sp

od
a-

ro
w

an
ia

 P
rz

es
tr

ze
nn

e-
go

 G
m

in
y 

Ło
pu

sz
no

 o
ra

z 
op

ra
co

w
an

ie
 d

ec
yz

ji 
ur

-
ba

ni
st

yc
zn

yc
h

37
5 

00
0,

00
30

 0
00

,0
0

10
0 

00
0,

00
10

0 
00

0,
00

24
5 

00
0,

00
U

G
 Ł

op
us

zn
o

4
75

0
75

02
3

In
fo

rm
at

yz
ac

ja
 U

rz
ed

u 
G

m
in

y-
 e

-Ś
w

ię
to

kr
zy

sk
ie

 
II 

et
ao

/S
tw

or
ze

ni
e 

e-
ob

ie
-

gu
 d

ok
um

en
tó

w
/

45
8 

21
2,

00
5 

14
2,

00
68

 7
32

,0
0

68
 7

32
,0

0
38

4 
33

8,
00

U
G

 Ł
op

us
zn

o

5
80

1
80

10
1

Te
rm

oi
zo

la
cj

a 
bu

dy
nk

u 
Ze

sp
oł

u 
Sz

kó
ł w

 Ł
op

us
z-

ni
e 

 o
ra

z 
w

 D
ob

rz
es

zo
w

ie
1 

00
0 

00
0,

00
34

0 
15

4,
00

34
0 

15
4,

00
65

9 
84

6,
00

U
G

 Ł
op

us
zn

o

6
92

6
92

60
1

Bu
do

w
a 

ko
m

pl
ek

su
 s

po
r-

to
w

eg
o 

“M
oj

e 
bo

is
ko

 - 
O

rli
k 

20
12

” w
 Ł

op
us

zn
ie

1 
50

0 
00

0,
00

1 
20

0,
00

1 
49

8 
80

0,
00

49
8 

80
0,

00
1 

00
0 

00
0,

00
U

G
 Ł

op
us

zn
o

7
90

0
90

09
5

U
rz

ąd
ze

ni
e 

ce
nt

ru
m

 w
si

 
po

pr
ze

z 
re

m
on

t i
st

ni
ej

ą-
cy

ch
 o

bi
ek

tó
w

 b
ud

ow
-

la
ny

ch
 i 

ur
zą

dz
eń

 w
 c

en
-

tr
um

 Ł
op

us
zn

a 
- n

a 
sk

w
e-

rz
e 

i t
er

en
ie

 p
rz

yl
eg

ły
m

75
0 

00
0,

00
13

 0
00

,0
0

73
7 

00
0,

00
73

7 
00

0,
00

U
G

 Ł
op

us
zn

o

8
92

6
92

60
4

Ro
zb

ud
ow

a 
za

pl
ec

za
 s

o-
cj

al
no

-ś
w

ie
tli

co
w

eg
o 

z 
ku

ch
ni

ą 
i p

ok
oj

am
i h

ot
e-

lo
w

ym
i O

sr
od

ka
 S

po
rt

o-
w

o-
W

yp
oc

zy
nk

ow
eg

o 
w

 
Ło

pu
sz

ni
e

1 
79

0 
61

5,
00

9 
83

0,
00

89
0 

39
3,

00
89

0 
39

3,
00

89
0 

39
2,

00
U

G
 Ł

op
us

zn
o

9
 

 
Ra

ze
m

26
 5

86
 8

27
,0

0
32

2 
17

2,
00

4 
23

5 
07

9,
00

76
7 

53
2,

00
3 

46
7 

54
7,

00
8 

57
9 

57
6,

00
6 

00
0 

00
0,

00
7 

45
0 

00
0,

00
 



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna 9

zadania inwestycyjne roczne w 2009 r.   w złotych

Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki Jednostka 
org. realizu-
jąca zadanie 
lub koordy-
nująca pro-

gram

rok budże-
towy 2009 
(7+8+9+10)

w tym źródła finansowania

dochody 
własne jst

kredyty i po-
życzki

dotacje i 
środki po-
chodzącez 
innych  źr.*

środki wy-
mienione 

w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3 

u.f.p.
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1 O10 O1010 Budowa wodociągu Grabownica Ro-
sochy oraz Wielebnów Zasłońce 150 000,00 150 000,00 UG Łopuszno

2 600 60016 Remont drogi gminnej Rudniki-Krężo-
łek-Sarbice Pierwsze 794 606,00 794 606,00 UG Łopuszno

3 600 60016

Remont dróg gminnych: Snochowi-
ce-Eustachów,Łopuszno ul. N. Żu-
rowskiej Machałowej II etap, Ło-
puszno ul.Źródlanej,Łopuszno 
ul.Szkolna,Wielebnów -Poducie

991 104,00 173 000,00 818 104,00 UG Łopuszno

4 600 60016

Remont dróg gmin-
nych : Lasocin(Łazy),Nowek 
Górny,Piotrowiec-Stara Wieś-
Kleki,Podewsie

664 014,00 664 014,00 UG Łopuszno

5 900 90015 Dobudowa i modernizacja oświetle-
nia drogowego na terenie gminy 150 000,00 150 000,00  UG Łopuszno

6 600 60016

Remont dróg gminnych Przymiarki, 
Marianów Duży, Piotrowiec Czubacz, 
Nowek Dolny, Olszówka, Snochowi-
ce -Sojawa, Czałczyn, Lasocin bloki, 
Podewsie łącznik, Hucisko częściowo, 
Naramów, Sarbice Pierwsze i Drugie, 
Antonielów, Rudniki Krężołek, Łopusz-
no ul.Imielnia

1 000 000,00 650 976,00 349 024,00   UG Łopuszno

7 900 90002 Rekultywacja wysypiska śmieci w Ło-
pusznie 218 549,00 43 711,00 174 838,00   UG Łopuszno

8 900 90095 Budowa toalety publicznej w Łopusz-
nie 80 000,00 80 000,00   UG Łopuszno

Razem 4 048 273,00 2 706 307,00 1 341 966,00    

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.   w złotych
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2008 r.
1 2 3 4

Przychody ogółem:  7 916 528,00
1 Kredyty i pożyczki § 952 6 879 568,00

2 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 903  

3 Spłaty pożyczek udzielonych § 951  
4 Prywatyzacja majątku jst § 941 do 9441  
4a Prywatyzacja pośrednia § 941  
4b Prywatyzacja bezpośrednia § 942  

4c Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jed-
nostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa § 943  

4d Pozostałe przychody z prywatyzacji § 944  
5 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957  
6 Obligacje § 911  
7 Inne papiery wartościowe § 931  
8 Inne źródła (wolne środki) § 955 1 036 960,00
9 Przelewy z rachunku lokat § 994  

rozchody ogółem:  914 569,00
1 Spłaty kredytów § 992 900 000,00
2 Spłaty pożyczek § 992 14 569,00

3 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963  

4 Udzielone pożyczki § 991  
5 Lokaty § 994  
6 Wykup papierów wartościowych § 982  
7 Wykup obligacji § 971  
8 Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995  
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dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.     w złotych

Dział Rozdział § Dotacje ogó-
łem

Wydatki ogó-
łem

z tego:

Wydatki  
bieżące

w tym:

Wydatkimajątkowewynagrodzenia i pochod-
ne od wynagrodzeń dotacje pozostałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
750 75011 2010 60 764,00 60 764,00 60 764,00 57 726,00  3 038,00  
751 75101 2010 1 454,00 1 454,00 1 454,00 1 454,00    
852 85212 2010 3 063 875,00 3 063 875,00 3 063 875,00 74 560,00  2 989 315,00  
852 85213 2010 29 332,00 29 332,00 29 332,00 29 332,00    
852 85214 2010 185 132,00 185 132,00 185 132,00  185 132,00  
Ogółem 3 340 557,00 3 340 557,00 163 072,00  3 177 485,00  

dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową  
realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.   w złotych

Nazwa zadania Dział Roz-
dział

Do-
chody 
ogó-
łem

§ Wydatki 
ogółem

z tego:

Wydat-
ki bie-
żące

w tym:

Wydatki 
majątko-

we

Wynagro-
dzenia i po-
chodne od 
wynagro-

dzeń

Dotacje

Wydatki na 
na obsługę 
długu (od-

setki)

Wydatki z 
tytułu po-

ręczeń i 
gwarancji

Pozo-
stałe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Dochody i wydatki związane z pomo-
cą rzeczową lub finansową realizowaną 
na podstawie porozumień między j.s.t.

          

Opracowanie projek-
tu budowlano-wyko-
nawczego przebudowy 
drogi wojewódzkiej Nr 
786 Częstochowa-Włosz-
czowa-Kielce na odc.
od granicy wojewódz-
twa świętokrzysk. wraz 
z przebudowa obiektów 
mostowych i koncepcją 
budowy obwodnic

600 60013   256 623,00       256 623,00

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach-przbudowa 
dróg powiatowych

600 60014   300 000,00       300 000,00

Ogółem    556 623,00       556 623,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 r.    w złotych

Lp. Wyszczególnienie Dział Roz-
dział

Stan 
środków 
obroto-
wych na 
począ-

tek roku

Przychody Wydatki
Stan środ-
ków ob-

rotowych 
na koniec 

roku

ogółem

w tym: dotacja z budżetu

ogółem

w tym: 

przedmiotowa celowa 
na inwe-

stycje

wpłata 
do bu-
dżetu

wydatki 
mająt-
kowekwota netto VAT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Zakłady budżetowe
w tym:            

 1. Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie

600 - 
900

60016-
90095 0 1 766 194,00 850 000,00 -  1 766 194,00   0

 
2. Gminny Ośrodek Spor-
towo-Wypoczynkowy 
w Łopusznie

926 92604 0 320 000,00 160 000,00 - 85 000,00 320 000,00   0

Ogółem    2 086 194,00 1 010 000,00 85 000,00 2 086 194,00    
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Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2009 r.     w złotych

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obroto-
wych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków obroto-

wych na koniec roku
1 2 3 4 4 5 7 9

1 1. Szkoła Podstawowa Dobrzeszów 801 80148 26 000,00 26 000,00  
2 2. Zespół Szkół Gniezdziska 801 80148 21 000,00 21 000,00  
3 3. Zespół Szkół  Łopuszno 801 80148 160 000,00 160 000,00  
        
Ogółem    207 000,00 207 000,00  

dotacje przedmiotowe w 2009 r.    w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Zakres Ogółem kwota dotacji
1 2 3 4 5 6

1 600 60016 Zakład Gospodarki Komunalnej 
 w Łopusznie bieżące utrzymanie dróg 450 000

2 900 90095 Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Łopusznie gospodarka odpadami 400 000

3 926 92604 Gminny Osrodek Sportowo- 
Wypoczynkowy w Łopusznie

działalność statutowa na podstawie skalku-
lowanych stawek jednostkowych dla GOSW 160 000

Ogółem 1 010 000

dotacje podmiotowe w 2009 r.   w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji
1 2 3 4 5

1 921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie 223 530
2 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie 149 750
3 801 80110 Społeczne Gimnazjum nr 1 w Łopusznie 526 615
Ogółem 899 895

dotacje celowe    w złotych
Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji
1 2 3 4 5 5 7

1 851 85121 Lecznictwo ambulatoryjne - SGOZ Łopuszno Samodzielny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Łopusznie /  § 6220 /  80 000

2 853 85311 Wsparcie zadania pożytku publicznego w zakresie rekreacji i re-
habilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych Wyłonione w drodze konkursu 50 000  

3 926 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Wyłonione w drodze konkursu 120 000  

4 926 92604 Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej Gminny Osrodek Sportowo-Wy-
poczynkowy /§ 6210/  85 000

5 600 60014 Przebudowa dróg powiatowych Starostwo Powiatowe  
w Kielcach/§ 6620/  300 

000

6 600 60013

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudo-
wy drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa-Włoszczowa-Kielce 
na odc.od granicy województwa świętokrzysk. wraz z przebu-
dowa obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnic

Swiętokrzyski Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Kielcach / § 6630 /  256 623

Ogółem   170 000 721 623

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2009 r.   w złotych
Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 r.
I 900 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
   Stan środków obrotowych na początek roku 16 764,37
   Przychody 5 000,00
   Wydatki 10 000,00
   Stan środków obrotowych na koniec roku 11 764,37
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Dochody budżetu gminy na 2009 r.  w złotych
dochody bieżące

Dział Roz-
dział § Źródło dochodów Plan

1 2 3 4 5
010   Rolnictwo i łowiectwo 144 360,00

 01008  Melioracje wodne 20 000,00
  0830 Wpływy z usług 20 000,00
 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 81 000,00
  0830 Wpływy z usług 81 000,00
 01095  Pozostała działalność 43 360,00
  0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 8 989,00

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

34 371,00

020   Leśnictwo 5 000,00
 02095  Pozostała działalność 5 000,00

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

5 000,00

750   Administracja publiczna 87 999,00
 75011  Urzędy wojewódzkie 62 764,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 60 764,00

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 235,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00

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

10 235,00

  0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 454,00

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 454,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 454,00

756   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobo-
wości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 411 788,00

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00

 75615  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podat-
ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 589 220,00

  0310 Podatek od nieruchomości 438 800,00
  0320 Podatek rolny 1 700,00
  0330 Podatek leśny 142 500,00
  0340 Podatek od środków transportowych 4 220,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00

 75616  Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czyn-
ności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 870 000,00

  0310 Podatek od nieruchomości 250 000,00
  0320 Podatek rolny 160 000,00
  0330 Podatek leśny 25 000,00
  0340 Podatek od środków transportowych 296 000,00
  0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00
  0360 Podatek od spadków i darowizn 8 000,00
  0430 Wpływy z opłaty targowej 66 000,00
  0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00
  0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
  0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podsta-
wie ustaw 23 000,00

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 23 000,00
 75619  Wpływy z różnych rozliczeń 195 000,00
  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 110 000,00
  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 000,00
 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 729 568,00
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 719 512,00
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 056,00

758   Różne rozliczenia 13 971 806,00
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 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 980 127,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 980 127,00
 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 575 835,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 575 835,00
 75814  Różne rozliczenia finansowe 16 000,00
  0920 Pozostałe odsetki 16 000,00
 75831  Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 399 844,00
  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 399 844,00

801   Oświata i wychowanie 38 684,00
 80101  Szkoły podstawowe 30 603,00

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

30 603,00

 80195  Pozostała działalność 8 081,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 8 081,00

852   Pomoc społeczna 3 902 250,00

 85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 063 875,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 063 875,00

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z po-
mocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w cen-
trum integracji społecznej.

29 332,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 29 332,00

 85214  Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 285 384,00

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admini-
stracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 185 132,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 100 252,00

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 126 142,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 126 142,00

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00
  0830 Wpływy z usług 2 000,00
 85295  Pozostała działalność 395 517,00

  2023 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji rządowej 314 455,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 81 062,00

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 161 432,00
 85415  Pomoc materialna dla uczniów 161 432,00

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 
(związków gmin) 161 432,00

razem: 21 724 773,00
dochody majątkowe

Dział Roz-
dział § Źródło dochodów Plan

1 2 3 4 5
600   Transport i łączność 650 976,00
 60016  Drogi publiczne gminne 650 976,00

  6338 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin (związków gmin) 650 976,00

700   Gospodarka mieszkaniowa 25 000,00
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 25 000,00

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości 25 000,00

razem: 675 976,00
Ogółem: 22 400 749,00
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Inwestycje gminne w fotoobiektywie cz. IV

Remont ul. Natalii Żurowskiej–Machałowej w Łopusznie, etap II (data wykonania: grudzień 2008 r. źródło finansowania: gmina 100 %, 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej Piotrowiec- Stara Wieś-Kleki, etap II (data 
wykonania: grudzień 2008 r. źródło finansowania: gmina 100 % , 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
„TRAKT” Sp. z o.o.) 

Tablica informująca o wykonaniu drogi gminnej w Józefinie przy 
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej

/J.B./

RE
KL

A
M

A
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10 marca br. podczas  konferencji prasowej prezes ARiMR 
dr Dariusz Wojtasik przedstawił terminarz uruchamiania w 
tym roku działań pomocowych z Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uzgodniony z Ministrem 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Jak zaznaczył 
prezes Agencji, od ogłoszonego harmonogramu będą możli-
we niewielkie odstępstwa. Przedstawione kalendarium obej-
muje uruchomienie wszystkich działań pomocowych wdraża-
nych bezpośrednio przez ARiMR, poza „Rentami strukturalny-
mi”, na które nadal trwa poszukiwanie środków finansowych.

Z ogłoszonego harmonogramu wynika, że wszystkie te-
goroczne nabory wniosków zostaną ogłoszone w pierwszym 

Harmonogram uruchamiania w 2009 roku  
działań PROW 2007 – 2013

półroczu. Na większość działań nabory wniosków będą prze-
prowadzane według dotychczas obowiązujących zasad. Na-
tomiast nowością w tegorocznych naborach wniosków jest to, 
że dla dwóch działań inwestycyjnych: „Modernizacja gospo-
darstw rolnych” i „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
kolejność rozpatrywania złożonych wniosków będzie ustalo-
na w drodze losowania. Wszystkie wnioski uszeregowane we-
dług wylosowanej kolejności przejdą procedury weryfikacji i 
oceny wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących 
udzielania wsparcia z PROW 2007 - 2013. 

Poniżej przedstawiamy terminy uruchamiania w 2009 roku 
poszczególnych działań z PROW 2007 – 2013

Nr 
dzia-
łania

Nazwa działania

Miejsce 
skła-
dania 
wnio-
sku

Planowana data 
ogłoszenia na-
boru

Planowany 
termin roz-
poczęcia 
naboru

Planowany termin zakończenia na-
boru

Planowana data ogło-
szenia następnego 
naboru w przypadku 
niewyczerpania puli 
finansowej w woje-
wództwach

211, 
212 

Wspieranie gospodaro-
wania na obszarach gór-
skich i innych obszarach 
o niekorzystnych warun-
kach gospodarowania 
(ONW) 

BP
termin określo-
ny w przepisach 
wykonawczych

16.03.2009
15 05.2009 maksymalnie do 
09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień 
minus 1% płatności)

nie dotyczy

214 Program rolnośrodowi-
skowy BP

termin określo-
ny w przepisach 
wykonawczych

16.03.2009
15 05.2009 maksymalnie do 
09.06.2009 (od 16.05 za każdy dzień 
minus 1% płatności)

nie dotyczy

- Pomoc techniczna Centrala 10.03.2009 11.03.2009
nabór ciągły, do wyczerpania puli 
środków dostępnych w PROW 2007 
- 2013

nie dotyczy

112 Ułatwianie startu mło-
dym rolnikom OR 10.03.2009 25.03.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 
grudnia lub do momentu osiagnię-
cia120%  puli środków dostępnych w 
danym roku

nie dotyczy

123
Zwiększanie wartości 
dodanej podstawowej 
produkcji rolnej i leśnej

OR 31.03.2009 15.04.2009
nabór ciągły, do wyczerpania 
puli środków dostępnych w danym 
roku

nie dotyczy

311
Różnicowanie w kierun-
ku działalności nierol-
niczej

OR 31.03.2009 15.04.2009 nabór ciągły, do wyczerpania puli 
środków dostępnych w danym roku nie dotyczy

114
Korzystanie z usług do-
radczych przez rolników 
i posiadaczy lasów

BP 31.03.2009 15.04.2009

nabór ciągły, maksymalnie do 31 
grudnia lub do momentu osiagnię-
cia120% puli środków dostępnych w 
danym roku

nie dotyczy

132
Uczestnictwo rolników w 
systemach jakości żyw-
ności

OR 31.03.2009 15.04.2009
nabór ciągły, do momentu osiagnię-
cia110% puli środków dostępnych w 
PROW 2007-2013

nie dotyczy

121 Modernizacja gospo-
darstw rolnych

OR/  
poczta 31.03.2009 21.04.2009 28.04.2009

po upływie 30-40 dni  
od daty zakończenia 
poprzedniego naboru

312 Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw

OR/ 
poczta 31.03.2009 05.05.2009 Nabór przez 10 dni kalendarzowych

po upływie 30-40 dni  
od daty zakończenia 
poprzedniego naboru

221, 
223

Zalesianie gruntów rol-
nych oraz zalesianie 
gruntów innych niż rolne

BP
termin określo-
ny w przepisach 
wykonawczych

01.06.2009 
(nabór 
pierwszo-
roczny)

31.07.2009 nie dotyczy
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226

Odtwarzanie potencjału 
produkcji leśnej znisz-
czonego przez kata-
strofy i wprowadzanie 
instrumentów zapobie-
gawczych

OR 30.06.2009 15.07.2009
nabór ciągły, do wyczerpania 
puli środków dostępnych w danym 
roku

nie dotyczy

Źródło: arimr
/J.B./

W Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Grabownicy 
realizowany był Projekt „Pojezierze Świętokrzyskie w obiekty-
wie” w ramach Programu Integracji Społecznej. 

Projekt ten przygotowywany był w czasie wakacji przez pa-
nie: Aleksandrę Adamiec, Ewę Janowską – Dzwonek, Małgo-
rzatę Dudek i Beatę Rajek. W założeniach Projektu uwzględ-
niono promocję najbliższej okolicy, a dokładniej część Poje-
zierza Świętokrzyskiego, trasę przyrodniczej ścieżki edukacyj-
nej Klubu 4 – H z Grabownicy. Zwiedzając ścieżkę przyrodni-
czą można zobaczyć niezwykle bogate i cenne obiekty przy-
rodnicze, jak np.: Jezioro Żabiniec oraz wiele innych, cieka-
wych kulturowo, historycznie i architektonicznie miejsc. 

Projekt ten skierowany był do uczniów klas IV – VI. Zaję-
cia odbywały się w dni wolne od nauki szkolnej – w soboty. 
Pierwsze dwa spotkania, prowadzone przez wykwalifikowa-
nego fotografa  pana Marcina Pilarskiego, dotyczyły budowy i 
obsługi aparatu fotograficznego. Wykorzystywany był własny 
sprzęt pana Pilarskiego oraz profesjonalny aparat fotograficz-
ny zakupiony na rzecz szkoły w ramach Projektu. Kolejne dwa 
spotkania to nauka praktyczna wykonania fotografii w tere-
nie. W tym celu uczestnicy Projektu pod opieką p. Beaty Rajek, 
Małgorzaty Dudek i Marcina Pilarskiego wzięli udział w dwóch 
rajdach pieszych: ze szkoły do Jeziora Żabiniec oraz ze szko-
ły na Kościółek. Rajdy zakończone zostały ogniskiem na pla-
cu szkolnym, pieczeniem kiełbasek, wspólnym śpiewem oraz 
wypowiedziami uczniów o wrażeniach z zajęć. Poczęstunek 
na ognisko fundowany był ze środków Projektu. 

Ostatnie – piąte spotkanie, podsumowujące pracę nad pro-
jektem było bardzo uroczyste. Zaproszeni zostali wszyscy 
uczestnicy Projektu, lokalne władze samorządowe, przybyli 
radni gminy: p. Grzegorz Janiszewski oraz p. Witold Ptak. Goś-
ciem honorowym był prof. Kazimierz Wiech, który podsumo-
wał realizację Projektu wspaniałą prelekcją na temat bioróż-
norodności ilustrowaną bogato slajdami. Wszyscy, nawet naj-
młodsi uczniowie naszej szkoły, z zapałem słuchali i dyskuto-
wali z p. profesorem. Na tym spotkaniu uczestnicy  przedsta-
wili cele, przebieg i efekty Projektu, następnie zwiedzano wy-
stawę pięknych zdjęć poplenerowych. Wszyscy otrzymali też 
wydane w ramach Projektu pocztówki z trasą naszej ścieżki. 
Na zakończenie odbył się wspólny poczęstunek ufundowany 
również ze środków Projektu.

Pojezierze Świętokrzyskie w Obiektywie
 Wszyscy, zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele, są 

zadowoleni z pracy nad Projektem. Uczniowie poznali zasady 
poprawnego fotografowania, szkoła pozyskała profesjonalny 
sprzęt w postaci aparatu fotograficznego, wszyscy uczestnicy 
miło spędzali swój wolny czas, a przede wszystkim promowa-
liśmy nasz region – naszą gminę. 

aleksandra adamiec, Beata rajek



KUltURa i oświata 

Wieści Łopuszna 17

Od 16 marca br. obchodziliśmy w naszej szkole Tydzień kul-
tury Języka Polskiego.

Czy warto organizować taką imprezę? 
Myślę, że w dzisiejszych czasach każda okazja jest dobra, 

aby popularyzować język ojczysty, dawać dzieciom i młodzie-
ży wzorce pięknej polszczyzny, prezentować nasz dorobek piś-
mienniczy. 

Daje to możliwość oderwania młodego człowieka od tele-
wizji, komputera, Internetu, które to środki przekazu „kradną” 
czas, a nie zawsze propagują pozytywne wzorce. Jest to także 
okazja na uświadomienie, że telewizja, komputer nie jest real-
nym światem.

Młodzi ludzie mają coraz większe trudności z wypowiada-
niem się. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest powszechne prze-
kazywanie sobie lakonicznych informacji poprzez sms-y. Ich 
forma często pozostawia wiele do życzenia. Młodzi ludzie reda-
gują je, nie zwracając uwagi na poprawność językową, ortogra-
ficzną i interpunkcyjną zapisu. 

Nauka w licznych klasach uniemożliwia częste wypowiada-
nie się na lekcjach, a tzw. „odpytywanie” i sprawdzanie wiado-
mości w większym stopniu odbywa się poprzez testy. Zapraco-
wani rodzice też nie mają czasu na rozmowę ze swoimi dzieć-
mi. Niepokojącym zjawiskiem, a niestety obserwowanym bar-
dzo często w naszym kraju, jest  promowanie i powszechne sto-
sowanie obco brzmiących nazw instytucji, sklepów, ośrodków 
kultury, tytułów czasopism, itp. Te zjawiska powinny skłonić do 
zastanowienia się, refleksji nad rolą naszego języka ojczystego. 

Tydzień Kultury Języka Polskiego  
w Szkole Podstawowej w Piotrowcu 

Podczas organizacji Tygodnia kultury Języka Polskiego 
w naszej szkole przyświecały nam następujące cele:
· zainteresowanie poprawną polszczyzną,
· rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem polskim, 
· poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka,
· kształcenie sprawności ortograficznej.

w ramach obchodów  Tygodnia kultury Języka Polskie-
go uczniowie naszej szkoły mieli możliwość :
· poznać wybrane baśnie polskie,
· zaznajomić się z legendami regionu świętokrzyskiego,
· uczestniczyć w zajęciach „Język polski na wesoło, czyli zaba-

wy i gry językowe”.
Dla uczniów klasy I, II i III zorganizowaliśmy „Konkurs pięk-

nego czytania”. Postanowiliśmy w tym roku  zainteresować na-
szych wychowanków serią przygód Misia Uszatka autorstwa 
Czesława Janczarskiego. Uczniom ta propozycja bardzo się 
spodobała i chętnie stanęli do rywalizacji  w  konkursie. Jako bi-
bliotekarka zauważyłam także zainteresowanie dalszymi przy-
godami tego sympatycznego literackiego bohatera. 

Finałem obchodów zorganizowanej imprezy było zmierze-
nie się z trudną polską ortografią. Uczniowie (w trzech katego-
riach wiekowych) „zasiedli” do walki o miano Szkolnego Mistrza 
Ortografii. Zwycięzcy konkursów zostali uhonorowani nagro-
dami i pamiątkowymi dyplomami.

Widząc zaangażowanie i zainteresowanie uczniów imprezą, 
myślę, że zagościła ona na stałe w kalendarzu naszych szkol-
nych uroczystości.

elżbieta Sękowska

12 grudnia 2008 roku w Szkole Podstawowej w Sarbicach 
odbyła się Wieczerza Wigilijna Seniorów. Była to uroczystość 
przygotowana w ramach oferty pozakonkursowej Programu 
Integracji Społecznej, finansowanego ze środków Poakcesyjne-
go Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W przygotowaniu 
wieczerzy brali udział nauczyciele: Małgorzata Najmrodzka, El-
żbieta Kowalska, Małgorzata Krzysztofik oraz pracownicy ob-
sługi: pani Maria Kurczyńska i pani Anna Stępnik.

Główne cele projektu to integracja seniorów lokalnej spo-
łeczności, kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia. 

Na uroczystość przybyli goście, miedzy innymi sołtysi sołectw: 
pani Elżbieta Karykowska, pan Leszek Pietrzyk, proboszcz naszej 
parafii ks. Ryszard Stylski oraz radny pan Czesław Bujak.

Imprezę otworzyła pani dyrektor Małgorzata Najmrodz-
ka, która przywitała wszystkich seniorów i gości.  Na wstępie 
uczestnicy spotkania obejrzeli jasełka  pt. ”Noc nad Betlejem”, 
przygotowane przez uczniów pod kierunkiem Elżbiety Kowal-
skiej. Babcie i dziadkowie byli wzruszeni, oglądając swoje wnu-
częta w  aktorskich kreacjach. Zgodnie ze zwyczajem opłatko-
we spotkanie  rozpoczęło się  od   przeczytania fragmentu Biblii 
przez  księdza proboszcza, a kulminacją wieczoru było łamanie 
się opłatkiem oraz składanie świątecznych i noworocznych ży-
czeń w prawdziwie rodzinnej atmosferze. 

Wieczerza Wigilijna Seniorów w Sarbicach
Następnie wszyscy przeszli do pięknie przystrojonej sali  

gimnastycznej. Uczestnicy spotkania zasiedli przy wigilijnym 
stole, gdzie organizatorzy imprezy przygotowali tradycyjne po-
trawy wigilijne, a więc: barszczyk czerwony z uszkami, smażone 
ryby, pierogi z grzybami i kapustą, śledzie, kompot z suszonych 
owoców, kaszę jaglaną, ciasta i owoce. Wyjątkowy nastrój two-
rzyły rozbrzmiewające kolędy, białe obrusy, świąteczna zasta-
wa i pięknie udekorowane stoły.
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Spotkanie z seniorami  uświetnił występ zespołu ludowego z 
Gnieździsk, który zaprezentował  ciekawy program artystyczny. 
Seniorzy wzięli także udział w konkursie na najlepiej zaśpiewa-
ną kolędę. Każdy z uczestników otrzymał  nagrodę. 

Na uroczystość przybyło około 50 osób. Była to pierwsza 
w naszej szkole impreza, w której brali udział samotni ludzie 
z obwodu naszej szkoły. W spotkaniu wigilijnym uczestniczyli 
seniorzy, którzy na co dzień nie są w stanie wyjść z domu. Za-
proszeni starsi, samotni ludzie mieli okazję spotkać się ze sobą, 
porozmawiać, wymienić doświadczenia, a także przeżyć nie-
zapomniane chwile w murach naszej szkoły. Byli oni bardzo 
wdzięczni i szczęśliwi, że ktoś o nich pamiętał. Szkoła jest bo-
wiem instytucją, która nie tylko uczy i wychowuje, ale i integru-
je lokalne środowisko.

Dyrektor szkoły pani Małgorzata Najmrodzka podziękowała 
gościom za przybycie, życzyła wszystkim obecnym na spotka-
niu i ich bliskim radosnych, szczęśliwych świąt i spotkania się w 
dobrym zdrowiu na kolejnej Wigilii.

Wspólne spożywanie wigilijnych potraw i śpiewane kolęd 
wzmocniły poczucie wspólnoty i radości z narodzenia Pana.

Babcia i dziadek to osoby ważne dla każdego dziecka, ponieważ 
są ze swoimi wnukami na co dzień. Bardzo często zastępują dzie-
ciom ich zapracowanych rodziców. Okazują swoim wnuczętom 
dużo troski, miłości i cierpliwości. Poświęcają im dużo uwagi i są dla 
nich często  pierwszymi nauczycielami w otaczającym świecie.

Dlatego Dzień Babci i Dziadka jest zawsze obchodzony bar-
dzo uroczyście w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie.

Tak było i w tym roku: 21 stycznia przedszkolaki wraz ze swoi-
mi wychowawczyniami zaprosiły do szkoły babcie i dziadków na 
przedstawienie oraz słodki poczęstunek z okazji ich święta. Bab-
cie i dziadkowie jak zawsze nie zawiedli oczekiwań swoich wnu-
cząt. W uroczystości wzięło udział około stu babć i dziadków. 

Dzień ten dostarczył wielu miłych przeżyć zarówno zaproszo-
nym gościom jak i ich wnuczętom.

wiesława król

Jasełka przedszkolaków
Święta Bożego Narodzenia to czas radosny, wyjątkowy, niepo-

wtarzalny i rodzinny. Wraz z nimi ożywają nasze piękne tradycje 
i zwyczaje. Czar świąt najbardziej przeżywają dzieci, które odbie-
rają je wszystkimi zmysłami: wzrokiem, smakiem, słuchem, doty-
kiem i węchem. Doświadczają tego, że są częścią rodziny i mają 
swoje miejsce w świecie.  Święta stanowią dla nich wartość nie-
przemijającą i  w przyszłości będą wracać do tych wspomnień.

Dlatego w przedszkolu dzieci wspólnie ze swoimi wychowaw-
czyniami przygotowują się do świąt: poznają tradycje i zwyczaje 
świąteczne, dekorują salę, ubierają choinkę i wystawiają jasełka 
dla rodziców.

W tym roku przedstawienie nosiło tytuł: dlaczego obchodzi-
my święta Bożego narodzenia? w jasełkach wzięły udział 
wszystkie dzieci z oddziałów przedszkolnych w zespole Szkół 
im. Jana Pawła ii w Łopusznie. 

Przedstawienie odbyło się na tle scenerii szopki betlejemskiej, 
przebiegło w miłej, podniosłej atmosferze. Były brawa i podzięko-
wania dla dzieci i nauczycielek.

wiesława król

Radosne świętowanie 
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Dzisiaj jest Dzień Babci i święto Dziadziusia,
O tym dniu pamięta każda mała wnusia.
My - wasi wnuczkowie - również pamiętamy
I swoim najbliższym życzenia składamy.

Życzymy Ci, Babciu samych dni słonecznych,
Pogodnych, wesołych, takich jak ten wierszyk.
Żebyś nie miała nigdy żadnych zmartwień,
By się spełniło każde z Twoich pragnień.

Ty dziadziuniu dobrze wiesz, czego wnuk ci życzy:
zdrowia, skarbów jakich chcesz, szczęścia i słodyczy.
Niechaj dziadzio mój jedyny, żyje długo i przyjemnie,
niech mu w szczęściu mkną godziny i niech ma pociechę ze mnie.

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Sarbicach odbyła się 
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od samego rana dzie-
ci, nauczyciele, pracownicy obsługi szkoły oraz rodzice nerwo-
wo krzątali się i przygotowywali do jak najlepszego przywitania i 
uhonorowania zaproszonych gości – naszych ukochanych Babć i 
Dziadków.  To oni obok rodziców są dla każdego dziecka najuko-
chańszymi osobami, dlatego też nasi uczniowie włożyli całe swo-
je serca w przygotowanie dla nich uroczystości i upominków. Z 
przejęciem wykonywały laurki, pamiątki oraz uczyły się wierszy 
i piosenek, a w dniu uroczystości nakrywały do stołu. Po takich 
przygotowaniach uroczystość nie mogła się nie udać!!!

Babcie i Dziadkowie zawitali do naszej szkoły 21 stycznia i 
byli bardzo, bardzo serdecznie przywitani przez wszystkich 
wnuków i grono pedagogiczne. Dzieci przedstawiły wiersze i 

Święto Babci i Dziadka

piosenki (również w języku angielskim), złożyły życzenia, wrę-
czyły własnoręcznie wykonane upominki, a później zaprosi-
ły kochanych gości na słodki poczęstunek. Czas gościny minął 
wszystkim szybko, ale przyjemnie. Dzieci w ten sposób chciały 
podziękować swoim Babciom i Dziadkom za to, że zawsze są 
blisko, dając miłość, ciepło, dobroć i uśmiech. Dzieci pożegnały 
gości i wróciły do swoich codziennych zajęć przepełnione ra-
dością z tak miłego spotkania. 

Dziękujemy naszym KOCHANYM BABCIOM I DZIADKOM za 
przybycie. 

Niech żyją nam 100 LAT.
małgorzata krzysztofik

Gminny Ośrodek Kultury z początkiem sierpnia 2008r. ogło-
sił nabór chętnych na zajęcia Uniwersytetu Każdego Wieku, w 
ramach którego były prowadzone:
· Warsztaty wikliniarskie,
· Szkolenie agroturystyczne, połączone z wyjazdem studyjnym 

do gospodarstw agroturystycznych,
· Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży,
· Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych,
· Kurs języka angielskiego dla dorosłych.

Uniwersytet Każdego Wieku
Udział w zajęciach był bezpłatny. Zapisy oraz dodatkowe in-

formacje zdobyć można było w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Łopusznie, przy ul. Włoszczowskiej 3, od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 9—15, tel. 041 3914136, do dnia 22 VIII 2008.

Liczba miejsc była  ograniczona, o przyjęciu zatem decydo-
wała kolejność zgłoszeń.

Zajęcia Uniwersytetu Każdego Wieku rozpoczęły się spotka-
niem inauguracyjnym 27 sierpnia 2008 r. Spotkanie to uświetnił 
występ kieleckiej pieśniarki, pani Małgosi Biesagi. 

Z niecodzienną pasją twórczą rozpoczęły się w październi-
ku warsztaty wikliniarskie. Odbywały się one w pomieszczeniu 
Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 
W ciągu 5 dni uczestnicy warsztatów poznali podstawowe splo-
ty, nauczyli się wyplatania denek, później koszyków, kwiatów i 
choinek. Podjęto również próbę wykonania pierwszych płotów 
z wikliny. Zamysłem organizatora jest kontynuacja tych war-
sztatów do czasu osiągnięcia celu głównego. Jest nim zdoby-
cie umiejętności tworzenia ogrodowych  rzeźb przestrzennych 
i  innych elementów dekoracyjnych.

Niezwykłą przygodą był też wyjazd studyjny do gospo-
darstw agroturystycznych w okolice Buska - Zdroju. Wyjazd ten 
był zorganizowany dla uczestników szkolenia agroturystycz-
nego, mającego na celu zachęcenie społeczności lokalnej do 
tworzenia gospodarstw agroturystycznych jako dodatkowego
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 źródła dochodów, a także wzbogacania własnych osobowości 
poprzez kontakt z drugim człowiekiem. 

Uniwersytet funkcjonował do 12 XII 2008 r. przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Łopusznie w ramach Programu Integracji 
Społecznej, z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów 
Wiejskich.

Spotkanie podsumowujące, wręczenie dyplomów pamiąt-
kowych ukończenia UKW odbyło się 13.12.2008r.

Zajęcia Uniwersytetu Każdego Wieku cieszyły się dużym za-
interesowaniem i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Ze środków Programu Integracji Społecznej, GOK w Łopusz-
nie zorganizował również „Spotkanie Integracyjne” w ramach 
zagospodarowania czasu wolnego dla ludzi starszych. Odby-
ło się ono 29 listopada 2008r. Spotkanie rozpoczął występ Lu-
dowego Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska”. Potem organiza-
torzy zaprosili beneficjentów na poczęstunek, w trakcie które-
go ogłoszono konkurs na piosenkę z dawnych lat. W konkur-
sie wzięło udział 9 osób. Nagrodę główną otrzymała p. Eleono-
ra Wertka z Lasocina. Zaśpiewała ona dawną, zapomnianą już 
„Balladę o Adamie i Ewie”. Konkurs oceniała komisja powołana 
spośród uczestników spotkania. Funkcję przewodniczącej ko-
misji pełniła pani Zofia Kumańska z Wielebnowa. Później były 

wspomnienia, wspólne śpiewanie oraz tańce. Przygrywała ka-
pela z Zespołu Pieśni i Tańca „Gnieździska”. 

W spotkaniu, które odbyło się w Galerii GOK, uczestniczyło 
50 osób.  

Barbara Pawelczyk

„Echo Dnia” przeprowadziło plebiscyt na najsympatycz-
niejszą trzecią klasę gimnazjum. w powiecie kieleckim 
zwyciężyła klasa iii B Gimnazjum z zespołu Szkół im. 
Jana Pawła ii w Łopusznie, w województwie zajęła pią-
te miejsce. Głosowanie odbywało się za pomocą SMS – ów. 
„Może nie przodują w nauce, ale rzeczywiście są sympatycz-
ni – mówi o swoich podopiecznych wychowawca, pan Da-
riusz Supernat - bardzo zgrani i solidarni, lubią się nawzajem, 
pomagają sobie. Ten plebiscyt to oczywiście zabawa, ale cie-
szę się bardzo z ich sukcesu. Sam też wysłałem na nich kilka 
SMS - ów”. „A my wydaliśmy całe kieszonkowe – śmieją się 
uczniowie - ale warto było. W nagrodę pojedziemy prawdo-
podobnie na mecz Korony”. 

Na moje pytanie, która z klas trzecich była faworytem 
pana dyrektora, pan Krzysztof Kumański odpowiedział, że  
oddał na każdą „swoją” trzecią klasę (a są w jego szkole trzy) 
jednakową liczbę głosów, ale to dobrze, że wygrała właśnie 
III B. „Podoba mi się to, co robią dla Dagmary, koleżanki z 
klasy, która ciężko zachorowała. Zachowują się w tej sytuacji 
bardzo dojrzale, choć do wybryków też są skorzy”.

Najsympatyczniejsi w powiecie

Najsympatyczniejsi gimnazjaliści w powiecie -   
klasa III B z wychowawcą

Gimnazjalistom z Łopuszna, nie tylko tym najsympatycz-
niejszym, życzymy jak najlepszych wyników egzaminów 
i mądrego wyboru dalszej drogi kształcenia.

agnieszka Palacz 

W poniedziałkowe przedpołudnie 8 grudnia 2008 r. w Sta-
rostwie Powiatowym w Kielcach zapanował świąteczny na-
strój. Wszystko to dzięki konkursowi Choinka pełna ozdób.

Na ogłoszony przez Starostwo konkurs wpłynęło około 3 
tysięcy prac wykonanych przez 900 uczniów. Z tej ogromnej 
liczby ozdób wybrano 46 prac, które nagrodzono i wyróżnio-
no. Miło nam poinformować czytelników Wieści, iż w tym gro-
nie znalazło się dwóch uczniów z kl. II Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Gnieździskach.

Choinka pełna ozdób
W kategorii wiekowej klas I – III Bartosz dudek zajął II miej-

sce, zaś wojciech Chrabąszcz otrzymał wyróżnienie.
Starosta Kielecki, Zenon Janus wyraził przekonanie, iż dzię-

ki dzieciom, ich inwencji twórczej i wrażliwości Starostwo mia-
ło niepowtarzalne i najpiękniejsze choinki ubrane w ozdoby, 
w które uczestnicy konkursu włożyli swoje serce.

Nagrodzonym w konkursie oczywiście gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów.

aldona marzec



XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY SWIĄTECZNEJ POMOCY

W loży dla vipów zasiadł pan wicemarszałek Zdzisław Wrzałka w towarzystwie pana wójta i pani przewodniczącej RG



Pani Monika Kumańska w imieniu Aptek Rodzinnych z Kielc  
kupiła koniak prosto z Paryża od Elizabeth Duda

Następny eksponat,  
który zawiśnie w galerii Banku Spółdzielczego

Prosiaka od pana wójta i pani przewodniczącą RG  
kupili nauczyciele Zespołu Szkół

Album od starosty Zenona Janusa kupił pan Czesław Bujak

Pan Paweł Ogonowski - kolekcjoner myśliwskich trofeów Tata chyba marzy o sportowej karierze dla syna

Hubert Dziubeła otrzymał puchar  
dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcyt

Pan Fronczkowski kupił tort za jedyne 270 zł.



Kupować od Miss to sama przyjemność… Pan Andrzej Naczelnik kupił tort…  
po czym ofiarował go nauczycielom naszej szkoły

Kto kupi obraz Damiana Bąka „Światło i cień”?   
Hubert Dziubeła oczywiście…

Za chwilę rozpocznie się sprzedaż biletów na dyskotekę

Mamy upiekły, a panie nauczycielki sprzedają Wielkim powodzeniem cieszyła się loteria fantowa

Kabaret Weźrzesz w kwietniu wystąpi  
w krakowskim przeglądzie PAKA

A może to następczynie Edyty Herbuś?



Pan dyrektor podziękował rodzinie Dziubełów za wspaniałe granie i zaprosił ich na kolejny Finał w Łopusznie

Organizator i prowadzący imprezę byli w dobrym kontakcie
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31 marca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie od-
były się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym. W konkursie brali udział ucz-
niowie szkół podstawowych i gimnazjów. W rywalizacji in-
dywidualnej w kategorii szkół podstawowych I miejsce zaję-
ła karolina Szymoniak z Fanisławic, II miejsce michał Czer-
kawski, a III Sergiusz Staszczyk. Obaj chłopcy chodzą do 
Szkoły Podstawowej w Łopusznie. drużynowo wygrali re-
prezentanci Łopuszna, na drugim miejscu uplasowali się za-
wodnicy z Dobrzeszowa, a na trzecim z Fanisławic. 

W kategorii gimnazjów I miejsce przypadło izabeli Urbań-
czyk ze Społecznego Gimnazjum nr 1, II miejsce wywalczył 

Bezpieczni w ruchu drogowym

Fo
t.:

 A
gn

ie
sz

ka
 P

al
ac

z

Uczestnicy Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
z aspirantem Tomaszem Królakiem

Michał Czerkawski wraz ze swymi kolegami z drużyny pojedzie 
na eliminacje powiatowe

adam wychowaniec, a III dajana Bujak - uczniowie Gim-
nazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. drużynowo zwy-
ciężyli uczniowie z Gimnazjum w zespole Szkół, a drugie 
miejsce zajęli zawodnicy ze Społecznego Gimnazjum.

Zwycięskie drużyny będą reprezentować naszą gminę 
w eliminacjach powiatowych, które odbędą się pod koniec 
kwietnia.

Turniej w Zespole Szkół przeprowadził aspirant Tomasz 
królak, asystent w Referacie ds. Przestępstw i Wykroczeń w 
Ruchu Drogowym  Komendy Miejskiej Policji w  Kielcach.  

agnieszka Palacz

Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie zawsze była dumna 
z tego, że na szkolne uroczystości przybywali licznie miesz-
kańcy Dobrzeszowa, Nowka i Podewsia. Szczególnie cieszy, że 
akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka nie stanowi odstęp-
stwa od panującego zwyczaju. Dlatego jest ona szczególnie 
starannie przygotowywana, a repertuar jest niezwykle różno-
rodny i bogaty. Tradycyjnie uroczystość tę organizuje pani Al-
dona Sobierajska i to ona dba o jej wysoki poziom, wkłada ser-
ce w pracę nad przygotowaniami. 

W tym roku babcie i dziadkowie mogli obejrzeć wzrusza-
jącą historię pięknej królewny Śnieżki, która została skazana 
na śmierć przez zazdrosną o jej urodę, niewiele mniej piękną, 
lecz bardzo złą macochę. Każdy chyba wie, jak potoczyły się 
dalsze losy obu pań – ocalona od śmierci przez litościwego 
strzelca królewna zamieszkała u krasnoludków i mimo że zła 
królowa nadal próbowała ją zgładzić, to wygrała prawdziwa 
miłość. Historia bardzo znana, lecz jak przedstawiona! Babcie i 
dziadkowie byli pełni podziwu dla talentów aktorskich swoich 
wnucząt. Tradycyjnie okazale prezentował się czarny charak-

Obchody Dnia Babci i Dziadka  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

ter, tym razem jednak i dobrzy bohaterowie wspaniale odtwa-
rzali swoje role! Do tego te wspaniałe kostiumy i scenografia 
– uczta dla uszu i oczu! Widać, że uczniowie występ na akade-
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mii traktują bardzo poważnie i wkładają dusze w przygotowa-
nia. Do sukcesu przyczynił się również trafnie dobrany, wpa-
dający łatwo w ucho dzięki swej rytmiczności tekst sztuki.

Wiele emocji wzbudził występ najmłodszych, spośród któ-
rych wielu przyszło na przedstawienie mimo choroby. Cze-
go nie robi się dla ukochanej babci, dla ukochanego dziadka! 
Dzieci z oddziału przedszkolnego, pierwszoklasiści, ucznio-
wie klas drugiej i trzeciej zaprezentowali atrakcyjny w swym 

bogactwie program: deklamowali wiersze, odgrywali krótkie 
scenki rodzajowe, śpiewali piosenki. Wielu z nich także było 
ciekawie przebranych. Uczennice starszych klas również śpie-
wały piosenki, będące klasyką polskiej muzyki rozrywkowej, 
a inne zaprezentowały skomplikowane układy taneczne do 
muzyki pop. Na uwagę zasługuje fakt, że przygotowywały je 
samodzielnie! Wszystkie wystąpiły w specjalnie przygotowa-
nych na ten występ strojach.

Akademie z okazji Dnia Babci i Dziadka zawsze niosą ze 
sobą wiele emocji – przeżywają je uczniowie (zwłaszcza jeśli 
widzą swoich dziadków na widowni), doświadczają ich bab-
cie i dziadkowie. Tegoroczna akademia była dla grona peda-
gogiczna szczególna. Okazało się bowiem, że przybyli goście 
nie tylko doceniają wysiłek swoich wnuczek i wnuczków, ale 
także nauczycieli. Wielką przyjemność sprawiła nauczycielom 
jedna z babć, która po przedstawieniu podziękowała im za 
włożony w przygotowanie akademii trud. Takie słowa zawsze 
zachęcają do jeszcze większego wysiłku w przygotowywaniu 
kolejnych przedstawień.

Po uroczystości przybyli seniorzy zostali zaproszeni na 
poczęstunek, który stał się okazją do porozmawiania z daw-
no niewidzianą znajomą, spędzenia czasu w miłym towarzy-
stwie. Zadowolenie malujące się na twarzach gości daje na-
dzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie w takim gronie.

ewa Stępień

SĄ TAKIE DWA DNI,
JEDYNE DNI W ROKU,
TO ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA
ŁZA SIĘ KRĘCI W OKU”.  

O tym ważnym święcie co roku pamiętają dzieci ze Szko-
ły Filialnej w Lasocinie. Uroczystość już na stałe wpisała się w 
kalendarz imprez środowiskowych. Zapraszamy wszystkich 
seniorów z Lasocin i Ewelinowa. Wspólne świętowanie staje 
się okazją do zacieśniania więzi, a dzieci mają sposobność do 
ukazania szacunku i miłości osobom starszym.

Każdy z nas miał babcię i dziadka, którym tak wiele za-
wdzięczamy. To właśnie oni poświęcają nam swój czas, kiedy 
rodzice są zapracowani. To babcie i dziadkowie opiekują się 
wnukami, przytulają w trudnych chwilach, wybaczają psoty i 
figle, rozpieszczają je i często są ich najlepszymi przyjaciółmi.

 W tym roku Babcie i Dziadkowie mieli okazję zobaczyć de-
dykowany im niezwykły montaż słowno – muzyczny. Były to 
wiersze, piosenki, inscenizacje oraz tańce. Wnuczęta najpięk-
niej jak potrafiły dziękowały przybyłym gościom za miłość, 
opiekę, dobre serce. Ze wzruszenia w niejednym oku zakręci-
ła się łza. Na zakończenie przedstawienia każdy gość otrzymał 
bibułkowy kwiat własnoręcznie wykonany przez dzieci.

Atrakcją i miłym zaskoczeniem był występ młodzieży, która 
przedstawiła tradycję kolędowania.

Przy pięknie udekorowanych stołach siedzieli najważniejsi 
goście tego dnia, a wśród tłumu energicznie krzątały się pa-

Dzień Babci i Dziadka
nie z Rady Rodziców, podając herbatę, kawę oraz ciasto, które 
upiekli rodzice i panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Przy sympatycznych rozmowach czas płynął niepostrzeże-
nie. Widać było pełną integrację nie tylko społeczności szkol-
nej, ale i integrację miedzypokoleniową. Ktoś kiedyś powie-
dział, że szacunku dla starszych nie da się nauczyć, należy go 
pokazywać. Najmłodsze pokolenie podczas tej imprezy śro-
dowiskowej w Lasocinie otrzymało właśnie taką poglądową 
lekcję.

wioletta Bajkowska
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wycieczka do muzeum Górnictwa kruszcowego  
w miedziance, jaskini raj i klasztoru pallotynów  

na karczówce
Wycieczka odbyła się 18 lutego, wzięło w niej udział 35 ucz-

niów pod opieką czworga nauczycieli: Teresy Mazur, Beaty Jasi-
kowskiej, Marii Łuszczyńskiej i Romana Gada.

Na prośbę organizatorów Wójt Gminy Łopuszno pokrył 
koszt wynajęcia autokaru, dzięki czemu uczestnicy ponieśli tyl-
ko koszt biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

Niestety, zimowa aura uniemożliwiła nam zdobycie szczytu 
góry Miedzianki. Zwiedzanie rezerwatu musieliśmy ograniczyć 
tylko do jego niżej położonych partii. Uczniowie mogli jednak 
obejrzeć nieczynne wyrobiska i hałdy po działających na Mie-
dziance od średniowiecza kopalniach rud miedzi.

W Muzeum Górnictwa Kruszcowego kustosz Stanisław Kru-
pa przedstawił młodzieży  historię  geologiczną naszego regio-
nu, opowiedział o tworzeniu się hydrotermalnych złóż różnych 
minerałów i sposobie ich pozyskiwania od średniowiecza aż 
po czasy współczesne. Niesamowite wrażenie wywarły na nas 
okazy minerałów i dawnych narzędzi górniczych, które wszy-
scy mogli wziąć do ręki i dokładnie się z nimi zapoznać.

Ferie ze Szwendaczkiem – Kołem Turystycznym 
działającym w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

Kiedy opiekunowie opowiadali związane z Miedzianką le-
gendy „O Maćku Miedzianej Stopie”  i „ O królowej Zofii na Mie-
dziance”, w sali muzealnej panowała cisza, słychać było tylko 
przyspieszone oddechy najmłodszych uczestników wycieczki.

W najpiękniejszej polskiej jaskini - „Raj” przewodnicy omó-
wili procesy geologiczne związane ze zjawiskami krasowymi. 
Dzieci zobaczyły różne formy szaty naciekowej. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się także ekspozycja związana z pierwot-
nym osadnictwem i życiem ludzi jaskiniowych.   Największy za-
chwyt wzbudziły jednak nietoperze hibernujące w jaskini.

Po przyjeździe do Kielc najpierw odbyliśmy krótki spacer 
ścieżkami rezerwatu „Karczówka”, w trakcie którego dzieci oglą-
dały między innymi  tzw. szpary, czyli pozostałości po dawnych 
wyrobiskach  górniczych, a następnie kościół i klasztor księży 
pallotynów. 

W kościelnej kaplicy św. Barbary ks. Adam Izdebski opowie-
dział nam legendę o górniku Mali. Z wieży dzwonnicy podzi-
wialiśmy zaśnieżoną panoramę Kielc, Pasma Posłowickiego i 
góry Bruszni. Zwiedziliśmy także tworzone  Muzeum Misyjne 
Pallotynów. Ks. Izdebski pozwolił uczestnikom otwierać gab-
loty i zdejmować niektóre eksponaty ze ścian. Wszyscy z tego 
chętnie korzystali i robili sobie pamiątkowe zdjęcia w maskach 
afrykańskich i  kapeluszach meksykańskich. Chłopców najbar-
dziej interesowała oczywiście broń używana przez Afrykańczy-
ków do polowań.

 wycieczka do muzeum narodowego w kielcach, 
koła miłośników Geologii przy GeoParku w kiecach 

 i rezerwatu kadzielnia
Odbyła się 25 lutego,  wzięło w niej udział 28 uczniów pod 

opieką nauczycieli: Beaty Jasikowskiej, Teresy Mazur, Romana 
Gada i Andrzeja Łapota.

W kamienicy Pod Trzema Herbami w Kielcach znajduje się 
oddział Muzeum Narodowego. Na wystawie „Region Święto-
krzyski – człowiek i środowisko” uczniowie obejrzeli eksponaty 
ze  zbiorów paleontologicznych, przyrodniczych, archeologicz-
nych i etnograficznych. Największą niespodziankę sprawiła nam 
jednak pani dr Jolanta Gągorowska – kustosz działu archeolo-
gicznego muzeum i mieszkanka naszej miejscowości. Podczas

W Muzeum Narodowym z panią dr Jolantą GągorowskąSzwendaczki w Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance

W Muzeum Misyjnym księży pallotynów na Karczówce
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poprowadzonych przez panią Gągorowską warsztatów mogli-
śmy podziwiać zabytki archeologiczne pochodzące między in-
nymi z cmentarzyska ciałopalnego położonego w Łopusznie. 
Prezentowane eksponaty każdy mógł wziąć do ręki i dokładnie 
obejrzeć. Dziewczynki przymierzały starożytne ozdoby z brązu, 
a chłopcy podziwiali topory wojenne i średniowieczne miecze.

Po zwiedzeniu Muzeum pieszo przeszliśmy do siedziby Klubu 
Miłośników Geologii w Kieleckim Centrum Kultury. Tu  pod kie-
runkiem pracowników Geoparku Kielce i opiekunów Koła dzie-
ci wzięły udział w warsztatach geologicznych. Pan Jerzy Jędry-
chowski (autor przewodnika „Świętokrzyski raj geologiczny”) 
omówił i pokazał skały i minerały Gór Świętokrzyskich. Dzie-
ci podziwiały niesamowite kształty i barwy kryształów: kalcytu, 
malachitu, galeny, azurytu i innych minerałów. Po pokazie, pod 
kierunkiem pani Barbary Wędrychowskiej, każdy uczestnik wy-
cieczki mógł samodzielnie oszlifować wybrany minerał. Mamy 
nadzieję, że wyszlifowany kamień stanie się dla wielu uczniów 
początkiem kolekcji i rozbudzi zainteresowanie naukami geolo-
gicznymi. Kołu Turystycznemu Szwendaczek pan Jędrychowski 
podarował napisany przez siebie przewodnik wraz z dedykacją.

Po warsztatach zwiedziliśmy rezerwat geologiczny „Kadzielnia”

wycieczka na Giełdę minerałów i Skamieniałości. 
Spotkanie z kolekcjonerami okazów geologicznych

Kieleckie giełdy minerałów od lat cieszą się wielką popular-
nością. Nasza wycieczka miała podwójny charakter – dydak-
tyczny, bo w czasie spotkań z kolekcjonerami dzieci zdobywa-
ły nowe wiadomości, i rozrywkowy, bo mogły obejrzeć i kupić 
nie tylko okazy minerałów, skamieniałości i wszelkiego rodzaju 
ozdoby, ale także podziwiać egzotyczne motyle, muszle mor-
skich ślimaków i afrykańskie ozdoby z drewna. Obecność człon-
ków naszego koła została dostrzeżona przez redaktora Echa 
Dnia i w wydaniu gazety z 2. marca ukazało się zdjęcie ze spot-
kania Szwendaczków z kolekcjonerem p. Andrzejem Traczem. 

Po obejrzeniu ekspozycji i zrobieniu zakupów zostaliśmy za-
proszeni do siedziby Koła Miłośników Geologii działającego przy 
GeoParku Kielce na spotkanie z kolekcjonerami zrzeszonymi w 
kole. Mogliśmy podziwiać zgromadzone przez nich wspaniałe 
okazy minerałów i dowiedzieć się, jak i gdzie je pozyskano.

Wycieczka odbyła się 28 lutego, wzięło w niej udział 33 ucz-
niów pod opieką czworga nauczycieli.

roman Gad

W rezerwacie geologicznym Kadzielnia Nauczyciele i uczniowie z zapałem szlifują kamienie

dagmara Szambelan to uczennica klasy iii B Gimnazjum 
w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie. Mieszka w 
Fanisławicach – Hucisku. Dziewczynka choruje na nowotwór 
złośliwy mózgu, była operowana, a obecnie jest leczona w Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Warszawie-Zalesiu. Jej sytuacja rodzin-
na jest bardzo trudna, a leczenie i rehabilitacja bardzo kosztow-
ne.

Społeczność Zespołu Szkół poruszona losem uczennicy po-
stanowiła wesprzeć ją finansowo. W zbiórce pieniędzy ofiarnie 
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi. Od 
16 do 24 marca zebrano w szkole oraz pod kaplicą w Piotrowcu  
kwotę - 2418.27zł.,  a  pieniądze wpłacono na konto. 

Na sesji Rady Gminy  25 marca br. Wójt Gminy Łopuszno na 
wniosek radnego z Fanisławic przekazał na leczenie Dagmary z 
rezerwy budżetowej kwotę 3000 zł.

W niedzielę 29 marca koleżanki i koledzy Dagmary zbierali 
pieniądze w kilku parafiach: 
- pod kościołem w Łopusznie kwestowali: Anna Puchrowicz, 

Michalina Palacz, Wioleta Piaszczyńska, Julita Sękowska, Ewa 

Dagmara
Sójka, Katarzyna Mularczyk, Szymon Rowiński z klasy III B oraz 
Anna Bernat, Regina Stachura, Anita Jedlińska, Patryk Nowa-
cki, Jakub Stępień,  Dawid Szczerek, Patryk Gawęda z klasy III 
A. Uczniowie zebrali  7922,64zł + 2 €.

- pod kościołem  w Wiernej Rzece pieniądze zbierały uczennice 
klasy IIA: Magdalena Pietrala i Aldona.Piotrowska. Do puszek 
wrzucono - 2952,23zł.

- pod kościołem w Dobrzeszowie kwestowały: Dominika Szym-
kiewicz, Magdalena Krawczyńska, Karolina Świąder, Agata Po-
ros z klasy III A. Zebrano  883,70zł.

-  pod kaplicą w Piotrowcu Damian Gad z klasy III B zebrał  
211,70zł.

Ogółem podczas niedzielnej kwesty zebrano: 11 970, 27 + 2 €
Dziękujemy ks. Proboszczowi Ireneuszowi Jakusikowi  z  Pa-

rafii Podwyższenia Krzyża  Św. w Łopusznie, ks. Proboszczowi 
Wiktorowi Walochowi z Parafii NMP w Wiernej Rzece oraz ks. 
Proboszczowi Jarosławowi  Strojnemu z Parafii Św. Józefa Ro-
botnika w Dobrzeszowie za to, że z wielkim zrozumieniem od-
nieśli się do naszego apelu i umożliwili uczniom  zbiórkę pienię-
dzy pod kościołami. Serdeczne Bóg zapłać!  
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wyrazy serdecznego podziękowania kierujemy  do  
mieszkańców gminy, którzy odpowiedzieli na naszą prośbę. 
Państwa hojność przerosła nasze oczekiwania. dziękujemy 
w imieniu dagmary i jej rodziny za ofiarność i serce.

Informujemy, że nadal można przekazywać  pieniądze dla 
Dagmary, wrzucając je do puszek w szkole oraz wpłacając na 
uruchomione konto w BS w Łopusznie:

r-k waLaS aLiCJa - daGmara  28 8499 0008 0002 8150 
2000 0001

krzysztof  kumański - 
 dyrektor zS im. Jana Pawła ii w Łopusznie  

elżbieta oleksiewicz - wicedyrektor 
dariusz Supernat - wychowawca klasy iiiB

Niejednego „byka” dało się pochwycić uczestnikom IX 
Gminnego Konkursu Ortograficznego, który odbył się 30 mar-
ca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. 

W Konkursie wzięło udział 53 uczestników reprezentują-
cych szkoły podstawowe i gimnazja naszej gminy.

Zwycięzcami w I kategorii wiekowej – uczniów klas drugich 
i trzecich nauczania zintegrowanego zostali: malwina Lesiak 
(opiekun – Elżbieta Żmuda) i mateusz Ślęzak (opiekun – Jo-
lanta Palacz). Na drugim miejscu uplasował się Hubert Petrus 
(opiekun – Wanda Nowak), a na trzecim kamil Podgórski 
(opiekun – Jolanta Palacz). Wszyscy laureaci reprezentowali 
Szkołę Podstawową w Łopusznie. Najmłodsi uczniowie pisali 
dyktando pt. ”Wiosenne święta”, a prace sprawdzała komisja 
w składzie: Beata Jasikowska - przewodnicząca,  Beata Palacz, 
Małgorzata Krzysztofik i Mirosława Głowala.

Jak co roku autorem tekstu dla uczniów klas IV – VI był kie-
lecki polonista, pan Janusz Kowal. Tegoroczne dyktando nosi-
ło tytuł „Dziękczynna fundacja” i opowiadało historię powsta-
nia kościoła na Karczówce, a najlepiej spośród 22 uczestników 
napisała go dominika kowalczyk ze Szkoły Podstawowej w 
Dobrzeszowie, II miejsce zajęła jej szkolna koleżanka alek-
sandra Żmijewska. Obie laureatki przygotowywała do kon-
kursu nauczycielka języka polskiego Ewa Stępień. III miejsce 
przypadło marcie Głowali ze Szkoły Podstawowej w Łopusz-
nie (opiekun – Agnieszka Palacz). Komisji konkursowej prze-
wodniczyła Agnieszka Palacz, razem z nią pracowały: Halina 
Czeszek, Elżbieta Sękowska, Marianna Gawrońska i Ewa Stę-
pień. 

W najstarszej kategorii – gimnazjów triumfował Cezary du-
dek z Gnieździsk (opiekun – Ewa Dudek), w gronie laureatów 
znalazły się jeszcze uczennice Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie: marcelina wojda (II miejsce) i Sylwia Podstaw-
ka (III miejsce) (opiekun – Renata Polak). Tekst dyktanda ułożył 
pan Ryszard Jarosiński, emerytowany profesor naszego lice-
um. Prace sprawdzały: Renata Polak - przewodnicząca, Kata-
rzyna Włodarczyk i Ewa Dudek.

Stroną organizacyjną konkursu zajmowały się nauczycielki 
nauczania zintegrowanego oraz polonistki uczące w Zespo-
le Szkół. Całość koordynowała wicedyrektor Elżbieta Oleksie-
wicz.  Podczas oczekiwania na wyniki organizatorzy przygo-
towali dla uczniów atrakcyjne zajęcia oraz zaprosili na ciepły 
posiłek.  

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się na sali gimna-
stycznej. Dyrektor Zespołu Szkół, Krzysztof Kumański wrę-
czył zwycięzcom nagrody w postaci słowników, pogratulował 
laureatom dobrej znajomości zasad polskiej ortografii. Życzył 
im, by w przyszłości startowali w dyktandach ogólnopolskich, 
gdzie nagrodą jest niezłej klasy samochód.  

agnieszka Palacz

Chwycić byka za rogi
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Najlepsi z ortografii gimnazjaliści w gminie 

Najmłodsi laureaci IX Gminnego Konkursu Ortograficznego

Mistrzowie Ortografii w kategorii klas IV – VI
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z życia gminy

Społeczność gminy Łopuszna to wielka skarbnica ludzkich 
serc, ich zdolności i umiejętności. Zadaniem instytucji  kultu-
ry jest, żeby z tej skarbnicy wydobywać ciągle piękno. Jest 
nim wrażliwość na taniec, muzykę, plastykę, kulturę słowa itp. 
Po to istnieją i temu służą domy kultury, w tym także, od 30 
lat, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Działalność ośrod-
ka polega na zachęcaniu społeczności lokalnej do czynnego 
udziału w życiu kulturalnym,  rozwijaniu  zdolności artystycz-
nych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z ważnych 
zadań GOK  w Łopusznie jest kultywowanie tradycji ludowej, 
objęcie patronatem zespołów i kapel ludowych.

Jubileusz to  czas refleksji, w  którym chętnie wracamy do 
minionych lat. 18 grudnia 2008r. w Galerii GOK odbyło się 
spotkanie z okazji jubileuszu 30-lecia działalności  Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łopusznie.

Kierownik GOK p. Barbara Pawelczyk przedstawiła przyby-
łym gościom historię tej placówki, jej dzieje kadrowe i lokalo-
we.  Prezentacja multimedialna zawierała zdjęcia i pamiątko-
we wpisy najważniejszych wydarzeń kulturalnych, dokumen-
towanych w kronice GOK . Potem  były gratulacje, życzenia i 
pamiątkowe upominki.

Tak ważne wydarzenie dla GOK nie mogło odbyć się bez 
części artystycznej, w której udział wzięli: uczennica Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie -Anna  Zimna interpretu-

Jubileusz 30-lecia działalności GOK
jąca wiersz Zbigniewa Bazielicha z Krakowa, uczestnika ple-
nerów w Łopusznie  pt. „Jak mam opisać łopuszańską knieję”. 
Swoje  zdolności artystyczne  zaprezentowali zaprzyjaźnieni z 
placówką uczestnicy Ogólnopolskich Plenerów Plastycznych. 
Pani Bożena Piasta –malarka, literat zaprezentowała własne 
utwory poetyckie napisane podczas plenerów w Łopusznie, 
natomiast p. Czesław Góralski – stały bywalec łopuszańskich 
plenerów uświetnił to spotkanie, dając krótki koncert wokal-
no- instrumentalny. Popis gry na gitarze klasycznej dał rów-
nież p. Piotr Pawelczyk.

W dalszej części programu wystąpiła kierowniczka Zespołu 
Pieśni i Tańca „Gnieździska”, p. Jadwiga Szymkiewicz, współ-
pracująca z GOK od chwili jego powstania. Zapomnianą, starą  
balladę o Adamie i Ewie zaśpiewała p. Eleonora Wertka, człon-
kini Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina. Inscenizacją  piosen-
ki ludowej: ”Kumy moje coś wom  powim”, w wykonaniu ze-
społu śpiewaczego, działającego przy KGW w Snochowicach 
zakończył się program artystyczny. Podsumowaniem spotka-
nia był uroczysty obiad, na który organizatorzy zaprosili gości 
do budynku Remizy OSP w Łopusznie. 

Korzystając z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia, Wójt Gminy Łopuszno, p. Zdzisław Oleksiewicz złożył 
wszystkim życzenia, a zespół Pieśni i Tańca ”Gnieździska” wy-
stąpił z koncertem kolęd i pastorałek.

m.S.
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17 grudnia 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Do-
brzeszowie wystawili bożonarodzeniowe jasełka. Placówka 
od kilku lat z powodzeniem wpisuje w kalendarz życia lokal-
nej społeczności tę piękną uroczystość, pielęgnując wielowie-
kową, ale wciąż żywą tradycję. Starannie przygotowywane 
przedstawienia z roku na rok osiągają coraz wyższy poziom. 
Cieszy zwłaszcza entuzjazm młodych aktorów. Stanowi on 
potwierdzenie faktu, że szkoła, będąc miejscem, w którym w 
naturalny sposób stykają się różne pokolenia, nie tylko podej-
muje próbę zapoznania wychowanków z tradycjami, ale tak 
je przedstawia, że stają się one atrakcyjne dla młodego czło-
wieka. Tym bardziej, że uczniowie są jednocześnie w znako-
mitej większości cenobitami Bractwa Świętokrzyskiego. Ja-
sełka swoim charakterem nawiązują do wielu punktów pro-
gramu Bractwa – zatopione w sięgającej XIII wieku tradycji są 
pomostem łączącym przeszłość z teraźniejszością, obrzędo-
wość ludową z liturgią Kościoła katolickiego. Również praca 
nad ich przygotowaniem – pociągająca za sobą kształtowa-
nie charakteru i hartowanie ducha cenobitów oraz wzmocnie-
nie więzi łączących lokalną społeczność - miała wiele z ducha 
Bractwa.

Tegoroczne jasełka przygotowywała pani Joanna Nyga – 
Miśta, a wspierały ją panie Danuta Michalska i Aldona Sobie-
rajska. Typowe dla jasełek sceny otwierał rzadziej spotykany 
epizod przedstawiający dwoje pierwszych ludzi w raju. Uzmy-

Jasełka w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

słowił on widzom, dlaczego życie człowieka było ciężkie, co 
zmieniło się wraz z narodzinami oczekiwanego Mesjasza. W 
latach ubiegłych największe brawa przypadały zazwyczaj od-
twórcom ról diabłów, tegoroczny scenariusz nie zakładał ich 
występów, ale godnie zastąpili ich inni. Spośród kolejnych 
części przedstawienia szczególny entuzjazm, potwierdzony 
spontanicznymi gromkimi brawami, wzbudziły dwie sceny. 
Pierwsza to pełen humoru dialog między chcącym się dostać 
do Betlejem podróżnikiem a Żydem, właścicielem krnąbrnego 
i – jakżeż może być inaczej – upartego osła. W drugiej widzo-
wie podziwiali żywy, pełen energii taniec pasterzy przybyłych 
do stajenki do nowo narodzonego Jezusa. Mimo że młodzi 
tancerze musieli tańczyć bardzo skoczny taniec, wymagający 
szybkich zmian pozycji, nie było po nich widać zmęczenia i 
nikt się nie pomylił. Specjalne brawa należą się występującym 
za to, że żadna z wyrzucanych w tańcu lasek nie upadła na 
podłogę! Świadczy to o wielkim kunszcie młodych artystów i 
o ciężkiej pracy, jaka poprzedziła występy. Układy choreogra-
ficzne były przygotowywane przez panią Małgorzatę Soboń z 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie. Właśnie te dwa frag-
menty przedstawienia zostały sfilmowane przez dziennika-
rzy „Echa Dnia” i umieszczone na stronie internetowej gazety. 
Oprócz nich można było obejrzeć liczne zdjęcia innych akto-
rów, których kreacje również zostały w pamięci – wspaniale 
mówiących gwarą pastuszków (w związku z czym artykuł, jaki 
ukazał się w „Echu Dnia”, został zatytułowany Święci mówili 
gwarą), pięknych aniołków, Świętej Rodziny… 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie zawsze dużo 
i chętnie śpiewały; zauważają to nauczyciele, goście przybyli 
na szkolne akademie czy uroczystości gminne. Dało się to za-
uważyć również podczas tegorocznych jasełek. Nie zabrakło 
zarówno starych, wszystkim znanych kolęd, jak i nowszych 
propozycji. Jedne i drugie dzięki staranności i melodyjności 
wykonania wprowadziły przybyłych w nastrój prawdziwie 
bożonarodzeniowy. Tradycyjnie wokalne występy uczniów 
wspierały utalentowane absolwentki naszej szkoły – uczenni-
ce Społecznej Szkoły Muzycznej w Kielcach. Jak zawsze budzi-
ły zachwyt scenografia i kostiumy. To rezultat ciężkiej pracy 
nauczycieli, inwencji uczniów i ich rodziców. Wiele kostiumów 
to efekt ich pomysłowych rozwiązań.
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Każdy z nas może być poszkodowany w wypadku lub zna-
leźć się w sytuacji zagrożenia życia. Ważne jest posiadanie 
wiedzy i umiejętności pozwalających ratować życie innych.

Od pięciu lat Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy prowadzi szkolenia w zakresie udzielania pierwszej po-
mocy. Kursy skierowane są do osób uczących w klasach 0-III. 
Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiła do rea-
lizacji programu edukacyjnego Wielkiej Orkiestry ,,Ratujemy i 
uczymy ratować”. W ramach tego przedsięwzięcia nauczyciel-
ka nauczania zintegrowanego pani Beata Palacz została prze-
szkolona przez instruktorów WOŚP.

Ratujemy i uczymy ratować

Począwszy od grudnia 2008r. rozpoczęło się w klasach 
młodszych nauczanie zasad udzielania pierwszej pomocy w 
sytuacji zagrożenia życia. Uczniowie  zapoznawani są kolejno 
ze schematem postępowania podczas ratowania życia:
1. Dbamy o bezpieczeństwo własne. 
2. Sprawdzamy przytomność poszkodowanego: 

· udrażniamy drogi oddechowe, 
· sprawdzamy oddech. 

3. Wzywamy pomoc: 
· uczymy się sposobu przedstawienia zdarzeń, 
· zapamiętujemy numery służb ratowniczych. 

4. Sprawdzamy oddech:  
· jest oddech -  nauka pozycji bocznej ustalonej, 

Goście zaproszeni przez panią dyrektor Alicję Kuropatwę 
dopisali jak co roku. Na widowni zasiedli m.in. Zdzisław Wrzał-
ka – wicemarszałek województwa świętokrzyskiego, profesor 
Stefan Pastuszka – były wiceminister Edukacji Narodowej, na-
uczyciel akademicki, senator, przewodniczący Sejmiku Woje-
wódzkiego, obecnie członek Rady Edukacji Narodowej i Ka-
pituły do spraw Tytułu Profesora Oświaty, ksiądz dziekan Ire-
neusz Jakusik, Zbigniew Banaśkiewicz – dyrektor Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego, Stanisław Chałupczak 
– dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, Beata Niziołek 
– wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, Danuta Łukasik 
– przewodnicząca Rady Gminy w Łopusznie, Zdzisław Olek-
siewicz – wójt gminy Łopuszno, Barbara Kluk – skarbnik gmi-
ny Łopuszno, radni gminy, Krystyna Szustak – członek zarządu 
powiatowego PSL w Kielcach, Anna Lesiak – kierownik GOPS-
u, Marek Zimny – przewodniczący NSZZ „Solidarność” gmi-
ny Łopuszno i Słupia, nauczyciele emeryci.  Na uroczystość 
przybyli licznie także mieszkańcy Dobrzeszowa, Nowka i Po-
dewsia, rodzice przyprowadzili pociechy, które o szkole sły-
szały najwyżej z opowieści starszego rodzeństwa, licznie byli 
obecni także dziadkowie, którzy z dumą obserwowali popisy 
aktorskie swoich wnuków.

Sukces pięknej uroczystości bardzo cieszy i zachęca do 
jeszcze większego wysiłku w przygotowanie następnej.

ewa Stępień
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· brak oddechu -  nauka uciskania klatki piersiowej i odde-
chy ratownicze na fantomach według ustalonych zasad. 

W zajęciach wykorzystywany jest fachowy sprzęt i materia-
ły dydaktyczne, które dzięki staraniom dyrektora szkoły, mgr 
Aleksandry Adamiec zostały przekazane naszej szkole przez 
WOŚP.  Są to:
· fantomy do ćwiczeń oddechów ratowniczych, 
· papierowe modele telefonów komórkowych, 
· zeszyty ćwiczeń dla uczniów z klas młodszych, 
· filmy tematyczne. 

Zamierzamy systematycznie przeszkolić wszystkich ucz-
niów  naszej szkoły. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowa-

Tradycją lat poprzednich 15 stycznia 2009r. w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie odbyło się Spotkanie Noworocz-
ne władz Gminy z osobami samotnymi. Organizatorem impre-
zy był Gminny Ośrodek Kultury, który we współpracy z sołty-
sami wytypował po 2 osoby z każdego sołectwa do udziału w 
spotkaniu. 

Uroczystość otworzył Wójt Gminy Łopuszno, p. Zdzisław 
Oleksiewicz, który gorąco przywitał przybyłych gości i złożył 
życzenia noworoczne.

Zgromadzonych zaszczycili swą obecnością: ks. dziekan 
Ireneusz Jakusik, Przewodnicząca Rady Gminy, p. Danuta Łu-
kasik oraz radni.

Imprezę uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkól im. Jana Pawła II w Łopusznie. Zaprezentowane przez 
nich jasełka spotkały się z dużym zainteresowaniem i nagro-
dzone zostały gromkimi brawami. Brawa te należą się również 
zespołowi  ludzi, dzięki którym  przedstawienie powstało. Byli 
to: pani Jolanta Szczerek, siostra Maria Łuszczyńska, pani Mał-
gorzata Soboń, pan Jarosław Gołuch oraz pan Stanisław Piwo-
warczyk. 

Na spotkaniu nie zabrakło tradycyjnych pieśni i piosenek 
ludowych, tak bliskich przecież osobom starszym. Na scenie 
wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze Snochowic z re-
pertuarem znanych i lubianych kolęd, pieśni ludowych i par-

Spotkanie Noworoczne
tyzanckich. Klimat tych pieśni przywołał wspomnienia mło-
dych lat.   

Po części artystycznej podano obiad, przygotowany przez 
panie kucharki z Zespołu Szkół. W obsłudze gości zaproszo-
nych pomagały panie z Gminnej Biblioteki Publicznej i Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie.

m.S.

niem i ogromną aktywnością uczniów. Każde dziecko bierze 
udział w ćwiczeniach praktycznych, podczas których ma moż-
liwość nauczenia się wzywania pomocy służb ratowniczych, 
sposobu ułożenia poszkodowanego oraz techniki wykonywa-
nia poprawnych oddechów i uciskania klatki piersiowej. Róż-
norodne metody pracy z dziećmi, a w szczególności metoda 
dramy i ćwiczeń praktycznych, aktywizują wszystkich ucz-
niów oraz wyrabiają postawę niesienia pomocy innym. Wie-
rzymy, że nasi wychowankowie dzięki zdobytym umiejętnoś-
ciom potrafią podjąć działania ratujące życie, a zdobytą wie-
dzę przekażą swoim najbliższym.

mgr Beata Palacz 
Szkoła Podstawowa w Grabownicy
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3. Olga Dudek (Gnieździska)
Chłopcy:

1. Paweł Doroszko  (Łopuszno)
2. Dawid Terelak (Jaworznia)
3. Łukasz Jakubowski (Gnieździska)

Oprócz pucharów dla szkół młodzi zawodnicy za trzy pier-
wsze miejsca otrzymali dyplomy i medale. Impreza odbyła się 
w miłej, sportowej atmosferze, a zakończyła się wspólnym 
posiłkiem przygotowanym przez stołówkę szkolną. 

wiesław klimczak

XIV Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach

17 lutego 2009 roku, w pierwszy wtorek ferii zimowych, w 
Zespole Szkół w Gnieździskach odbyła się XIV edycja Turnieju 
Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieź-
dziskach. W turnieju wzięli udział uczniowie z terenu gminy 
Łopuszno oraz z gmin ościennych: Słupi Koneckiej i Piekoszo-
wa. W zmaganiach sportowych uczestniczyło czterdzieści je-
den zawodniczek i zawodników ze szkół podstawowych z Fa-
nisławic, Grabownicy, Jaworzni, Pilczycy, Sarbic, Wólki i Gnieź-
dzisk oraz z gimnazjów z Jaworzni, Łopuszna i Gnieździsk. 

Zawody zostały rozegrane systemem pucharowym. Za-
wodnicy, którzy zdobyli największą liczbę punktów w grach 
indywidualnych dla szkoły, wywalczyli puchar ufundowany 
przez Dyrektora Zespołu Szkół w Gnieździskach. Wszystkim 
towarzyszył gorący doping, jednak najwięcej emocji wzbu-
dziły pojedynki finałowe.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze trzy miejsca za-
jęły dziewczęta z SP z Wólki:
1. Dorota Pałka, 
2. Martyna Gwóźdź, 
3. Marta Janduła. 

Wywalczyły one również puchar dla swojej szkoły.
W kategorii chłopców triumfowali uczniowie z SP z Pilczycy:

1. Hubert Pniewski 
2. Jakub Mariańczyk
3. Paweł Stachurski

W kategorii gimnazjów kolejność była następująca:
Dziewczęta:

1. Jowita Jakubowska (Gnieździska)
2. Kinga Krzeszowska (Gnieździska)
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Podczas organizacji Finałów WOŚP najbardziej emocjonu-
jący moment następuje podczas liczenia zebranych pieniędzy. 
Czynności tej towarzyszy podekscytowanie połączone z niepo-
kojem. Czy uda się pobić rekord z ubiegłego roku? 11 stycznia, 
podczas XVII Finału nie mieliśmy na to nadziei. Ubiegłoroczna 
suma wydawała się zawrotna, a zewsząd dobiegały  złe wiado-
mości na temat spowolnienia gospodarki, kryzysu i  konieczno-
ści oszczędzania na wszystkim. Jednak na przekór temu, uda-
ło się. W nocy z niedzieli na poniedziałek, o godzinie 2.34, gdy 
komisja skrupulatnie podliczyła wszystkie źródła dochodu, już 
wiedzieliśmy, że hojność przyjaciół Jurka Owsiaka nie ma gra-
nic.

zebraliśmy 29160,40 zł!
Dlaczego gramy? Na pewno nie po to, by się promować, by 

pokazali nas w telewizji, by napisali o nas w gazecie wytłusz-
czonym drukiem. Gramy z potrzeby serca, bo łączą nas wtedy 
dobre emocje, a naszych wychowanków uczymy człowieczych 
gestów. Głęboko wierzymy w sens Orkiestry Jurka Owsiaka, bo 
w szpitalach i przychodniach widzieliśmy nowoczesny sprzęt 
ratujący zdrowie i życie dzieci z naklejonym na nim najpiękniej-
szym serduszkiem na świecie. 

W tym roku graliśmy pod hasłem W zdrowym ciele zdrowy 
duch, a zebrane pieniądze Fundacja postanowiła przeznaczyć 
na wczesną diagnostykę onkologiczną dzieci.

Prowadzenie imprezy powierzyliśmy kieleckiemu wokali-
ście, finaliście programu telewizyjnego „Droga do gwiazd” – 
krzysztofowi kisiale, noszącemu artystyczny pseudonim Kis. 
Piosenkarz zaśpiewał wiele znanych przebojów, miedzy innymi 
z repertuaru „Budki suflera” i „Perfectu”. A że na scenie czuje się 
jak ryba w wodzie, cała impreza przebiegała w dobrym tempie, 
a publiczność świetnie się bawiła. 

Na łopuszańskim koncercie wystąpiła także uczennica na-
szego Gimnazjum – klaudia Błaszczyk. Zaśpiewała w języku 
angielskim kilka piosenek, zadziwiając siłą głosu i dojrzałością 
interpretacji. 

Tradycyjnie na koncercie w Łopusznie zaprezentowała się 
orkiestra dęta OSP pod batutą pana michała Leśnika.  Dźwię-
ki światowych szlagierów napełniły salę, a oprócz ucha i oko 
można było nacieszyć, bo przed orkiestrą w choreograficznych 
popisach wystąpiły mażoretki, trenowane przez instruktorkę 
GOK, panią małgorzatę Soboń. 

Niezwykłe wrażenie na publiczności wywarli zawodnicy ze 
szkoły tańca STeP by STeP z Kielc, którzy już po raz trzeci przy-
jęli zaproszenie na orkiestrowe granie w Łopusznie. Chyba się 
już trochę u nas zadomowili… Zespół pracuje pod czujnym 
okiem pani małgorzaty nity, tej samej u której trenowała kie-
dyś Edyta Herbuś. Tańczyli solo, w parach, dwójkach i w grupie 
zadziwiając lekkością, gibkością, zgraniem i niezwykłymi umie-
jętnościami tanecznymi.

Najmłodsi orkiestrowicze najbardziej lubią stoisko przy dra-
binkach, gdzie rozlokowują się panie obsługujące loterię fanto-
wą. Na półkach pełno zabawek, książeczek, gier i różnych atrak-
cyjnych dla maluchów gadżetów, stąd i zainteresowanie zaba-
wą  duże. Przy odrobienie szczęścia można było nawet kupić 
podarowaną przez siebie maskotkę

Serce jak na dłoni dla innych

XVII Finał WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
Z chwilą wybicia godziny 16.00 rozpoczęła się aukcja - naj-

bardziej wyczekiwany punkt programu. Licytację poprowa-
dził krzysztof kisiała oraz przystojny michał Skrzypiec, na 
co dzień menadżer znanego kieleckiego klubu „Siódme niebo”, 
szerszej widowni znany z telewizyjnego programu „Fort Boy-
ard”, a także utalentowana aktorka wiola arlak, która oglą-
damy w niezwykle popularnym serialu „Ranczo”, gdzie wciela 
się w rolę żony wójta. Pani Wiola okazała się niezwykle ciepłą i 
sympatyczną  osobą. Cierpliwie rozdawała autografy rzeszom 
fanów i umiejętnie podbijała ceny licytowanych pamiątek. Chy-
ba największym wielbicielem talentu artystki okazał się pan wi-
cemarszałek Zdzisław Wrzałka, który ofiarował jej zakupiony na 
aukcji za 350 zł. obraz „Wiosenne kwiaty”, namalowany przez 
panią Zofię Kumańską. 

 Na scenie pojawiły się także trzy najpiękniejsze dziewczęta 
naszego regionu, z prawdziwym wdziękiem i gracją prezentu-
jąc pamiątki do licytacji: diana Jarzyna – Miss Polonia Ziemi 
Świętokrzyskiej’2008, anna Sławeta – I Wicemiss i weronika 
kopicka - II Wicemiss. Dziewczęta rozdawały także autografy 
i cierpliwie pozowały do zdjęć, oczywiście w zamian za datek 
wrzucony do orkiestrowej puszki. Wyróżniały się wśród tłumów  
zgromadzonych w hali sportowej wysokim wzrostem i niezwy-
kle szczupłymi, wiotkim jak trzciny sylwetkami – nic dziwnego 
– obwód pasa… 58cm!

Organizatorzy przygotowali w tym roku dwa puchary: dla  
najhojniejszego indywidualnego uczestnika licytacji oraz dla 
najhojniejszej instytucji. Oba powędrowały w ręce rodziny 
Dziubełów: właścicielem pierwszego został Hubert dziubeła, 
natomiast o drugi powalczył jego tata, pan robert dziubeła, 
właściciel firmy „defro”. Powalczył w pięknym stylu, wygrywa-
jąc z panem Mariuszem Petrusem licytację obrazu „Róże” autor-
stwa H. Gołabczak - Peli, który osiągnął cenę …2500zł.! Rodzina 
pana Dziubeły była z nami po raz drugi. Po raz drugi pokazała 
klasę i wielkie serce.  Kupili pięć obrazów, trofea sportowe, w 
tym kostium Mai Włoszczowskiej podarowany przez Andrzeja 
Piątka, filiżankę od marszałka województwa Adama Jarubasa,  
statuetkę Baby Jagi od wicemarszałka Zdzisława Wrzałki za je-
dyne 1000 zł, a pan Dziubeła junior wydał 500 zł na zdjęcie Wio-
li Arlak z jej autografem. Młody, a już wie, co piękne… W sumie 
nasi najhojniejsi ofiarodawcy wydali podczas aukcji 6940zł!

W rankingu instytucji na drugim miejscu, z sumą 1000zł. 
uplasowały się apteki rodzinne w kielcach, na trzecim na-
uczyciele z zespołu Szkół, a na czwartym Bank Spółdzielczy 
w Łopusznie. 

Wśród indywidualnych ofiarodawców w czołówce znalazł się 
pan mariusz Fronczkowski, wielbiciel słodkości i dobrej mu-
zyki, a zaraz za nim wielbiciel piłki nożnej pan krzysztof Smo-
larczyk.

Myśliwskie trofea ofiarował na aukcję pan Sławomir Stasz-
czyk, a żona kupiła mu za to na licytacji srebrną spinkę do kra-
wata od starosty Mariana Ferdka. 

Jak zwykle wielkim powodzeniem cieszyły się słodkie wy-
pieki oraz pieczone prosięta. Na jedno z nich, ofiarowane przez 
firmę WIR mieli ochotę pracownicy Urzędu Gminy i zapłacili 
za tę radość na podniebieniu 440 zł. 



Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich uczestników 
licytacji, dlatego szczegółowe wyniki aukcji podajemy Państwu 
w zestawieniu tabelarycznym. 

W przerwie pomiędzy pierwszą a drugą częścią licytacji wy-
stąpił kabaret „weźrzesz”, który wyciszył nieco ogromne emo-
cje aukcji. Młodzi artyści ze Skarżyska zaprezentowali publiczno-
ści kilka naprawdę dobrych skeczy, stąd nie zabrakło i śmiechu, i 
zasłużonych braw.  Jak dowiedzieliśmy się niedawno, grupa wy-
stąpi na przeglądzie kabaretów PAKA w Krakowie, a stamtąd już 
tylko krok do wielkiej ogólnopolskiej kariery. 

Dla spragnionych zabawy przygotowaliśmy w tym roku dwie 
oferty. Pierwsza to dyskoteka trwająca nieprzerwanie w holu na 
parterze. Grał i śpiewał zespół Hertz z Mniowa, a amatorów tań-
ca, zwłaszcza wśród najmłodszych, nie brakowało. Druga pro-
pozycja to zabawa przy muzyce zespołu Quarto z Łopuszna od 
godziny 20.00 do północy. Jak zwykle przybyły tłumy młodzie-
ży i dorosłych.

Podobno nie samym chlebem żyje człowiek, ale… Naszych 
gości nasyciliśmy nie tylko dobrymi emocjami i wrażeniami ar-
tystycznymi.  Podczas Finału mała sala gimnastyczna zamieniła 
się w bufet. W tym roku były na niej aż trzy stoiska: z ciastami i 
sałatkami przygotowanymi przez rodziców naszych uczniów, 
z kulinariami, które serwowali uczniowie Technikum Techno-
logii Żywności oraz z wypiekami koła Gospodyń wiejskich 
ze Snochowic. Wszystkie serwowane specjały wyglądały ape-
tycznie i smakowały doskonale, a panie z Koła Gospodyń do-
datkowo  przyciągały uwagę barwnymi, ludowymi strojami.

Pracowała także szkolna kuchnia, która przygotowała 
smaczne obiady dla artystów, a  zgłodniałym oferowała ciepłe 
dania, czynny był także szkolny sklepik. 

Specjalne wyrazy uznania należą się rodzicom naszych ucz-
niów. W tym roku przygotowali stoisko z ciastami  i sałatkami, 
przynosili pamiątki na licytację, pomagali przy dekoracji sali 
gimnastycznej. Ale przede wszystkim poprzez swoją obecność 
na koncercie, pokazali jak bardzo wspierają działania podejmo-
wane przez szkołę. Jesteśmy z nich bardzo dumni.

Wśród naszych gości rozpoznaliśmy wielu orkiestrowych 
bywalców, cieszymy się, że są z nami co roku. Cieszymy się, że  
organizowana w naszej szkole impreza przyciąga ludzi spoza 

granic gminy i powiatu. Wysoko ocenił profesjonalizm nasze-
go koncertu  pan Michał Skrzypiec, zawodowiec w dziedzinie 
organizacji rozrywki. 

Szanowni Państwo! odnieśliśmy kolejny sukces. na taki 
sukces długo się pracuje. Przygotowanie imprezy zaczy-
namy kilka miesięcy wcześniej. rejestrujemy sztab w war-
szawie, zamawiamy puszki i identyfikatory. wysyłamy listy 
do samorządowców, klubów sportowych, instytucji kultu-
ry, biznesmenów z prośbą o podarowanie przedmiotów 
na licytację, rozsyłamy zaproszenia, rozwieszamy plakaty, 
przygotowujemy harmonogram imprezy, zbieramy fanty 
na loterię, dekorujemy salę gimnastyczną, przygotowuje-
my scenę, zapraszamy artystów na koncert, powiadamia-
my policję o prowadzonej imprezie. To tylko niektóre z po-
dejmowanych działań. Sami nie dalibyśmy rady, dlatego 
dziękujemy tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowanie i przeprowadzenia XVii 
Finału. artystom, którzy zechcieli przyjechać do Łopuszna, 
zespołom muzycznym, ofiarodawcom pamiątek, uczestni-
kom licytacji, policji i strażakom dbającym o bezpieczeń-
stwo podczas imprezy, kierowcom przywożącym i odwo-
żącym artystów, ofiarodawcom produktów spożywczych, 
wszystkim, którzy przybyli do naszej szkoły i wrzucili swo-
ją złotówkę do orkiestrowej puszki. dziękujemy wymie-
nionym z imienia i nazwiska oraz wszystkim anonimowym 
Przyjaciołom Fundacji. Sukces zespołu Szkół im. Jana Pa-
wła ii w Łopusznie jest także Państwa sukcesem, bo byliście 
z nami 11 stycznia. Jurek owsiak napisał do nas, że dzięki 
takim ludziom jak Państwo można z optymizmem patrzeć w 
nadchodzące czasy mimo wszystkich zawiłości i przepowia-
daczy złej pogody.

Lubię ten moment, kiedy na drugi dzień po Finale spotyka 
się z nami pan dyrektor i mówi: „ Proszę Państwa… znowu nam 
się udało” . Wiemy też wszyscy, co powie za chwilę: „Tylko co tu 
zrobić, żeby w przyszłym roku było jeszcze lepiej?” 

Jeśli chcą Państwo zobaczyć, co zrobimy, bądźcie z nami na 
XVIII Finale…

agnieszka Palacz

Lp. nabywca Pamiątki - ofiarodawcy Suma w zł.

1. Hubert dziubeła

Statuetka „Baba Jaga Świętokrzyska” – dar wicemarszałka województwa świętokrzyskiego 
zdzisława wrzałki 1000

Zdjęcie wioli arlak z autografem  podarowane przez aktorkę 500
Pióro wieczne – dar wojewody świętokrzyskiej Bożentyny Pałki - koruby 300
Filiżanka – dar marszałka województwa świętokrzyskiego adama Jarubasa 160
Kostium Mai Włoszczowskiej, w którym zdobyła srebrny medal na olimpiadzie w Pekinie z 
autografami zawodniczki i trenera – dar andrzeja Piątka 300

Album o Polsce wydany w języku chińskim – dar prezydenta Kielc wojciecha Lubawskie-
go 200

Obraz olejny „Widok Łopuszna nocą” damiana Bąka – dar autora 400
Obraz olejny „Światło i cień” damiana Bąka – dar autora 320
Piłka ręczna z autografami piłkarzy – dar klubu sportowego „Vive kielce” 450
Obraz olejny „Pola w Kałkowie” Doroty Gąsiorowskiej – dar Firmy Handlowej row – meT 
wiesława i Bożeny rowińskich 110

razem: 3740

Wyniki Aukcji XVII Finału WOŚP w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

z życia gminy
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2. robert dziubeła – prezes 
firmy „deFro”

Maskotka Igrzysk w Pekinie z autografem trenera kadry narodowej kolarzy górskich –  
dar andrzeja Piątka 200

Obraz olejny „Pejzaż” aleksandry nygi – dar autorki 150
Koszulka kibica „Korony Kielce” – dar prezesa klubu Tadeusza dudka 100
Flaga kibica z olimpiady w Pekinie z autografami Mai Włoszczowskiej i trenera – dar an-
drzeja Piątka 100

Album „Pekin Igrzyska XXIX Olimpiady” – dar andrzeja Piątka 150
Obraz olejny „Róże” H. Gołąbczak – Peli – dar kierownika GOSW małgorzaty Jarząbek 2500
razem: 3200

3. apteki rodzinne 
w kielcach

Koniak francuski prosto z Paryża w butelce o kształcie wieży Eiffla – dar elizabeth duda 460
Obraz olejny „Pałac w Łopusznie”– dar Heleny i kazimierza kumańskich 540
razem: 1000

4. 
nauczyciele 
zespołu Szkół 
w Łopusznie

Pieczone prosię- dar  przewodniczącej Rady Gminy danuty Łukasik i wójta zdzisława 
oleksiewicza 400

Znaczek pocztowy „35 lat Polskiego Związku Filatelistów” – dar wicestarosty mariana 
Ferdka 110

Album „Pekin Igrzyska XXIX Olimpiady” – dar andrzeja Piątka 90
Plakat i płyta krzysztofa kisa – dar wokalisty 50
Kalendarz – dar wiesławy król 40
razem: 690

5.
Bank Spółdzielczy 
w Łopusznie – 
prezes elżbieta węgrzyn

Obraz olejny „Pałac w Łopusznie” A. Sztandery – dar kierownik GOSW w Łopusznie małgo-
rzaty Jarząbek 150

Obraz olejny „Panorama Łopuszna” Pawelczyka – dar kierownik GOK Barbary Pawelczyk 500
razem: 650

6. Pracownicy Urzędu Gminy 
w Łopusznie Pieczone prosię – dar „wir” Łopuszno 440

7. mariusz Fronczkowski
Tort – dar rodziców i uczniów kl. iii a Szkoły Podstawowej w Łopusznie 270
Płyta krzysztofa kisa – dar wokalisty 110
razem: 380

8. krzysztof Smolarczyk
Piłka nożna – dar Spółdzielni mleczarskiej „radostowa” 150
Piłka nożna – dar Spółdzielni mleczarskiej „radostowa” 200
razem: 350

9.
zdzisław wrzałka – wice-
marszałek województwa 
świętokrzyskiego

Obraz olejny „Wiosenne kwiaty” zofii kumańskiej – dar autorki 350

10. mariusz Petrus

Znaczek pocztowy „600 lat obecności Obrazu Jasnogórskiego” – dar wicestarosty mariana 
Ferdka 160

Album „Oblęgorek” – dar starosty zenona Janusa 100
Plakat i płyta krzysztofa kisa – dar wokalisty 70
razem: 330

11. Paweł ogonowski 
Skóra z dzika – dar Sławomira Staszczyka 160
Skóra z sarny – dar Sławomira Staszczyka 140
razem: 300

12. waldemar rowiński

Koszulka kibica „Korony Kielce” – dar prezesa klubu Tadeusz dudka 50
Tort – dar Technikum Hotelarskiego z zSP nr 5 60
Szalik kibica „Korony Kielce” – dar prezesa klubu Tadeusza dudka 150
razem: 260 

13. aneta kryszczak Zestaw biurowy: długopis  i pióro – dar starosty zenona Janusa 200
14. andrzej naczelnik Tort – dar rodziców i uczniów kl. V b Szkoły Podstawowej w Łopusznie 200

15. danuta Łukasik
Album „Puszcze, bory, lasy Polski” – dar senatora RP Grzegorza Banasia 120
Album „Legionowym szlakiem” – dar starosty zenona Janusa 80
razem: 200

16. konrad Sieradzan Obraz olejny „Krajobraz wiosenny” Guroha – dar kierownik GOK Barbary Pawelczyk 170
17. Czesław Bujak Album „Magia świętokrzyskiego drzewa” – dar starosty zenona Janusa 160
18. Tomasz Sochacki Poroże jelonka – dar Sławomira Staszczyka 160
19. agnieszka Świerczewska Filiżanki dla zakochanych – dar starosty zenona Janusa 160
20. izabela German Tort – dar piekarni „Nowa” zdzisława Palacza 150
21. klaudia maciejewska Piłka nożna – dar „Spółdzielni mleczarskiej” radostowa 150
22. Piotr Palacz Skóra z dzika – dar Sławomira Staszczyka 130

23. Barbara Chuda Maskotka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie z autografem Mai Włoszczowskiej – dar andrzeja 
Piątka 120

24. Paweł Paszowski Tort – dar Technikum Technologii Żywności w zSP nr 5 120
25. anna dudek Czapka kibica „Korony Kielce” – dar prezesa klubu Tadeusza dudka 100
26. Palacz Tomasz Album „Jest takie miejsce na Ziemi” – dar starosty zenona Janusa 100

27. mariusz walas –  firma 
„Budmar” Tort – dar Technikum Technologii Żywności w zSP nr 5 100

28. marcel Żabiński Szalik kibica „Korony Kielce” – dar prezesa klubu Tadeusza dudka 100

z życia gminy
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Lp. Źródło dochodu 16 Finał 2008r.
Wartość w zł.

17 Finał 11 stycznia 
2009r.
Wartość w zł.

1. Licytacja 13.450,00 14.495,00
2. Puszki WOŚP 5.365,30 5.032,71
3. Bilety wstępu na zabawę taneczną 4.020,00 4.716,30
4. Loteria fantowa 1.176,30 1.734,35
5. Sprzedaż ciast i sałatek przygotowanych przez rodziców naszych uczniów 817,90 1.122,97
6. Kuchnia szkolna 511,50 620,00
7. Sprzedaż wyrobów kulinarnych –Technikum Technologii Żywności w ZSP nr 5 w Łopusznie 269,52 400,07
8. Bilety wstępu na dyskotekę - 485,00
9. Sklepik szkolny 300,00 300,00
10. Sprzedaż ciast  - Koło Gospodyń Wiejskich w Snochowicach - 154,00
11. SP w Grabownicy 105,00 100,00

razem: 26.015,52 29.160,40

Pobiliśmy ubiegłoroczny rekord o ponad trzy tysiące!
Dziękujemy wszystkim Przyjaciołom naszej Szkoły i Przyjaciołom Jurka Owsiaka, że byliście z nami na najpiękniejszym 

orkiestrowym graniu!
zestawienia tabelaryczne opracowała: agnieszka Palacz

29. marzena Staszczyk Srebrna spinka do krawata – dar starosty mariana Ferdka 90
30. oSP Łopuszno Kurczak faszerowany – dar Technikum Technologii Żywności w zSP nr 5 70
31. renata Jachimczyk Tort – dar cukierni „migoń” 65
32. Jan Gosek Kosz pełen kwiatów – dar Teresy Sochackiej 60
33. zbigniew krawczyński Błękitny parasol – dar Spółdzielni mleczarskiej „radostowa” 60
34. michał kumański Koszulka Radosława Matusiaka – dar klubu „wisła kraków” 50
35 wiesława król Koszulka ŁKS Łódź – dar Pauliny król 50
35. katarzyna kumańska Parasol w serduszka – dar zbigniewa Serafina 40
ogółem: 14.495,00

reGULamin  konkUrSU LiTeraCkieGo  
o „zŁoTe PiÓro’’

organizatorzy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie
Patronat nad konkursem sprawuje Urząd Gminy
Celem konkursu jest:
· inspirowanie zainteresowań literackich,
· poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej,
· zachęcanie do czytania i poznawania literatury, 
· możliwość zaprezentowania własnej pracy.
warunki uczestnictwa:
1.  Do konkursu organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież 

oraz osoby dorosłe.  
Proponujemy następujące formy do wyboru: 
• wiersz 
• opowiadanie 

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie w nieprzekra-
czalnym terminie do 15 maja 2009r. jednego lub dwóch 
samodzielnie napisanych utworów  literackich, nigdzie nie 
publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach 
pod adresem:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Włoszczowska 3
26 – 070  Łopuszno

3. Organizator nie ogranicza tematyki prezentowanych 
utworów, ale przewiduje nagrodę  specjalną za utwór o te-
matyce dotyczącej naszego regionu.

Gminny Konkurs Literacki o „Złote Pióro”
4. Prace powinny być zapisane na nośniku cyfrowym oraz 

wydrukowane. Dopuszcza się prace napisane ręcznie.
5. W przypadku stwierdzenia plagiatu jury unieważnia przy-

znaną nagrodę .
6. Do utworu należy dołączyć kartkę, zawierającą następują-

ce informacje: 
· tytuły  utworów,
· imię i nazwisko autora,
· adres zamieszkania, telefon,
· nazwa i adres szkoły oraz klasa.

7. Organizatorzy  nie zwracają nadesłanych tekstów i za-
strzegają sobie prawo do    publikowania nagrodzonych i 
wyróżnionych tekstów.

8. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmie orga-
nizator w porozumieniu z jurorami.

9. Autorzy nagrodzonych  utworów zobowiązani są do pub-
licznego ich odczytania podczas wręczania nagród.

nagrody: 
1. Nadesłane prace będzie oceniać Jury powołane przez or-

ganizatora. 
2. Laureaci każdej kategorii otrzymają nagrody i wyróżnienia 

ufundowane przez organizatora i patrona. 
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się  

w maju 2009 roku, o czym laureaci  zostaną powiadomieni 
osobnym pismem.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  
w konkUrSie LiTeraCkim o „ zŁoTe PiÓro”
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W drugim tygodniu ferii, 26 i 27 lutego w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Rodziców. Zawody miały charakter otwar-
ty, czyli każdy mógł wziąć w nich udział bez względu na wiek.

W kategorii chłopców wystartowało 18 zawodników. Za-
wody rozgrywano systemem pucharowym. Zwyciężył Paweł 
Doroszko, pokonując w emocjonującym finale Karola Sobo-
nia. Trzecie miejsce zajął Wojciech Najmrodzki.

wyniki:
o pierwsze miejsce: Paweł Doroszko – Karol Soboń 3 : 2

Turniej Tenisa Stołowego  
o Puchar Przewodniczącego Rady Rodziców

o trzecie miejsce: Wojciech Najmrodzki – Mariusz Nyga 3 : 0
W konkursie dziewcząt zmagało się 8 zawodniczek, które 

grały systemem „każdy z każdym”. Bezkonkurencyjna okaza-
ła się Katarzyna Cygan, która wygrała wszystkie pojedynki. 
Drugie miejsce zajęła Anna Kotwica (jedna porażka), a trzecie 
Anna Jedlińska (dwie porażki).

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary ufundowane przez 
Mariusza Karendała – przewodniczącego Rady Rodziców. 

Piotr wilk

Finalistki turnieju z przewodniczącym Rady Rodziców, panem 
Mariuszem Karendałem oraz dyrektorem Zespołu Szkół, panem 
Krzysztofem Kumańskim

Najlepsi tenisiści w kategorii chłopców oraz organizatorzy 
turnieju: z pucharem Paweł Doroszko
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Pojedynek finałowy pomiędzy Pawłem Doroszko a Karolem 
Soboniem

Z pucharu ufundowanego przez pana Mariusza Karendała cieszy 
się Katarzyna Cygan
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20 lutego w Zespole Szkół rozegrano V już edycję Turnieju 
Mini Piłki Nożnej Chłopców dla Szkół Podstawowych o Puchar 
Wójta Gminy. W zawodach wzięło udział siedem zespołów re-
prezentujących  szkoły:  w Gnieździskach, w Grabownicy, w 
Fanisławicach, w Piotrowcu, w  Sarbicach, w Łopusznie (I ze-
spół i II zespół – chłopcy mieszkający w Lasocinie).

Drużyny rywalizowały w dwóch grupach eliminacyjnych. 
W sumie rozegrano 11 pojedynków. O trzecie miejsce walczył 
I zespół z Łopuszna z uczniami SP w Sarbicach. Po zaciętym 
meczu, któremu towarzyszył gorący doping, zwyciężyli za-
wodnicy z Łopuszna. W ścisłym finale spotkali się młodzi pił-
karze z Gnieździsk i II zespół z Łopuszna. Pojedynek był bar-
dzo wyrównany, ale ostatecznie pierwsze miejsce wywalczyli 
uczniowie z Łopuszna, wygrywając 2:3. Zawodnicy z obu dru-
żyn Łopuszna nie przegrali żadnego meczu w całym turnieju!  

Oto w jakim składzie grali chłopcy z Lasocina – II drużyna  z 
Łopuszna: Paweł Cygan, Adrian Łopot, Karol Piorun, Sergiusz 
Staszczyk, Michał Śliwka, Krystian Łapot, Przemek Łapot.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali piękne pu-
chary, które wręczył fundator nagród – wójt gminy, Zdzisław 
Oleksiewicz, zawodnikom gratulowała również  przewodni-
cząca Rady Gminy – Danuta Łukasik. Najwięcej bramek w ca-
łym turnieju, bo aż 19,  strzelił Maciej Kolasa z Gnieździsk. Król 
Strzelców otrzymał z rąk wójta pamiątkową statuetkę.

 Dużą furorę zrobiła występująca z chłopcami z Piotrowca 
Anna Kotwica – Król Strzelców w turnieju dziewcząt - zdobyła 

V Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
dla swojego zespołu aż 4 bramki. Umiejętnościami piłkarskimi 
przewyższała niejednego chłopca.

Turniejowi towarzyszyły ogromne emocje sportowców, ki-
biców oraz rodziców, którzy licznie przybyli  na imprezę. Or-
ganizatorzy zadbali, aby zawodnicy i ich opiekunowie zjedli 
ciepły posiłek.

Ferie na sportowo to ciekawa forma aktywnego  spędzania 
wolnego czasu z dala od  komputerowego monitora i telewizji.  

agnieszka Palacz

Uczestnicy V Turnieju Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta

Mistrzowie turnieju, II drużyna z Łopuszna – chłopcy mieszkający 
w Lasocinie,  z rodzicami i przewodniczącą RG

Wójt i przewodnicząca RG wręczają statuetkę dla Króla 
Strzelców, Macieja Kolasy z Gnieździsk

Fo
t.:

 A
gn

ie
sz

ka
 P

al
ac

z

19 lutego 2009 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie odbył się  II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół. Celem turnieju była popularyzacja 
piłki nożnej wśród dziewcząt oraz wyrobienie nawyku aktyw-
nego wypoczynku. 

II Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora  
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

W zawodach wzięło udział sześć drużyn, które reprezento-
wały szkoły podstawowe z terenu gminy. Dziewczęta rywalizo-
wały w dwóch grupach. Z pierwszej, w której grały uczennice z 
Dobrzeszowa, Sarbic i Grabownicy, do dalszej rozgrywek awan-
sowały drużyny z Sarbic i Grabownicy.  Z drugiej grupy, w której
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zmagały się zespoły z Łopuszna, Fanisławic i Piotrowca, do fina-
łu awansowały zawodniczki z Łopuszna i Piotrowca. 

W niezwykle emocjonujących spotkaniach wyłoniono naj-
lepsze drużyny:

I miejsce – SP Łopuszno,
II miejsce – SP Sarbice,
III miejsce – SP Piotrowiec.
Zwycięska drużyna zagrała w składzie:  Wioletta Choszczyk, 

Magda Kowalska, Karolina Kowalczyk, Ida Kowalczyk, Monika 
Smolarczyk, Dominika Smolarczyk, Maria Satalecka, Sylwia 
Wawrzoła.

Po zakończeniu turnieju dyrektor  Zespołu Szkół, Krzysz-
tof Kumański  wręczył ufundowane przez siebie puchary ka-
pitanom trzech najlepszych drużyn. Królem Strzelców została 
uczennica ze Szkoły Podstawowej w Piotrowcu  – Anna Kotwi-
ca, która otrzymała statuetkę.

Organizator pogratulował  trenerom i zawodniczkom pił-
karskich umiejętności. Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe dyplomy, zjadły smaczną gorącą zupę, a że turniej przy-
padł w tłusty czwartek również pyszne pączki.

małgorzata Gwóźdź

Uczestniczki II Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół
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Na uczestniczki turnieju czekał ciepły posiłek  Pan dyrektor Krzysztof Kumański sędziuje mecz pomiędzy 
drużyną z Łopuszna i Piotrowca

Piłkarki z Łopuszna wywalczyły pierwsze miejsceKrólowa Strzelców, Anna Kotwica bez korony, za to ze statuetką



21 marca br. w Końskich odbyły się Mistrzostwa Makrore-
gionu Centralnego w biegach przełajowych. Są to ważne za-
wody, gdyż zdobywa się na nich punkty  dla klubów, gmin i 
województw we współzawodnictwie młodzieżowym prowa-
dzonym przez Ministerstwo Sportu. W skład makroregionów 
wchodzą po 2 województwa. Naszemu województwu przy-
chodzi rywalizować z woj. łódzkim .

Zawodniczki naszego klubu wygra-
ły 2 biegi – wśród szkół podstawowych 
dziewcząt na 1km oraz wśród juniorek 
na 3km. W biegu dziewcząt ze szkół 
podstawowych mistrzynią makrore-
gionu centralnego została anna Pacz-
kowska z Wielebnowa, a IV miejsce za-
jęła marta macander z Łopuszna. Dru-
żynowo dziewczęta zajęły II miejsce.

W biegu gimnazjalistek (14-15 lat) na 
podium stanęła nina kaleta, zajmując 

Biegaczki z Łopuszna ratują honor naszego województwa
14 marca br. w Olszynie koło Lubania Śląskiego odbyły się 

Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w biegach przełajo-
wych. W mistrzostwach rywalizowało 516 lekkoatletów ze 139 
klubów.  

Jedyny medal dla województwa świętokrzyskiego wywal-
czyła zawodniczka UKS-u „WiR” Łopuszno Liliana wódkow-
ska – uczennica klasy maturalnej miejscowego Liceum. W bie-
gu na 4km juniorek zdobyła srebrny medal. Niewiele do po-
dium zabrakło jej koleżance klubowej marioli Ślusarczyk, 
która zajęła IV miejsce. Obydwie zdobyły 21 punktów, co dało 
naszemu klubowi V miejsce w Polsce w klasyfikacji łącznej ju-
niorów. Województwo świętokrzyskie zajęło 14 pozycję z 24 
punktami. Bardzo dobry bieg naszych zawodniczek pozwolił 
wyprzedzić ekipy woj. śląskiego i opolskiego. 

Biegacze z Łopuszna od lat utrzymują więc prymat w bie-
gach przełajowych w naszym województwie

Następczynie Liliany rywalizowały w Końskich

Na zdjęciu:  Liliana  na mecie biegu. O trudach trasy przełajowej 
w Olszynie niech świadczy powyższe zdjęcie.

III lokatę, siódma była kasia Gliścińska, a trzynasta olga ko-
zieł. Wszystkie będą mogły jeszcze w przyszłym roku biegać 
w tej kategorii wiekowej.

W biegu juniorek z naszego klubu wystartowała tylko ma-
riola Ślusarczyk i wygrała zdecydowanie z przewaga ok. 
200m nad  rywalkami.

Do tych mistrzostw nasi zawodnicy przygotowywali się na 
zgrupowaniu sportowym w czasie fe-
rii zimowych w Zakopanem.

Obecni na zawodach przedstawi-
ciele władz sportowych i samorzą-
dowych oraz trenerzy z obu woje-
wództw gratulowali nam bardzo do-
brego występu wskazując, że rośnie 
nowe pokolenie  „wirówek”, jak po-
tocznie nazywane są nasze zawod-
niczki.

Barbara Chuda nina kaletaanna Paczkowska
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Orkiestry strażackiej czar…

Panie z KGW ze Snochowic zapraszają na pyszne ciasta



XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY SWIĄTECZNEJ POMOCY

Najmłodsze tancerki ze Step by Step

W hali sportowej tłumy – tak to na Orkiestrze w Łopusznie bywa…


