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Dzień Babci i Dziadka w Lasocinie

Był taki wieczór, bardzo ciepły choć grudniowy...
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Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka

Jak to dawniej bywało..
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Kolejne Sesje Rada Gminy odbyła w dniach 31 stycznia i 27 lu-
tego 2006 roku.

Na Sesji w dniu 31 stycznia radni podjęli 3 uchwały:
- Nr XXX/160/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ło-

puszno na 2006r. 
- Nr XXX/161/2006 w sprawie zamiany nieruchomości położo-

nych w obrębie Fanisławice
- Nr XXX/162/2006 zmieniającą uchwałę nr XIV/80/2004 Rady 

Gminy w Łopusznie z dnia 29 marca 2004r. w sprawie wydawa-
nia czasopisma przez Urząd Gminy w Łopusznie /podejmując 
tę uchwałę radni ustalili, że „Wieści Łopuszna” będą się teraz 
ukazywać raz na dwa miesiące/.

Na Sesji w dniu 27 lutego radni podjęli 4 uchwały:
- Nr XXXI/163/2006 w sprawie ustalenia regulaminu wynagra-

dzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Łopuszno obowiązującego w roku 2006,

- Nr XXXI/164/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2006r.

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
- Nr XXXI/165/2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006 dla Gminy Łopusz-
no,

- Nr XXXI/166/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2006 rok.

Na Sesji radni omawiali także sprawy dotyczące sieci szkół 
w gminie, ale nie podjęli w tej sprawie żadnych decyzji.

Na obydwu Sesjach radni wysłuchali informacji: 
- Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności 

między Sesjami,
- Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okresy między Sesjami. 

Radni zgłaszali również interpelacje w sprawach istotnych dla 
mieszkańców gminy i środowiska. Odpowiedzi na interpelacje 
udzielał radnym Wójt Gminy. 

Poniżej drukujemy pełny tekst uchwały budżetowej. W bu-
dżecie uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą nr XXXI/
166/2006 w załącznikach nr 2 i nr 10.

/M.B./

Uchwała Nr XXX/160/2006 Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 31 stycznia 2006 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Łopusznie na rok 2006
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1 
pkt 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 lit. b, 11, 12, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 
3, art. 188 ust. 2, pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy 
uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się dochody budżetu Gminy Łopuszno w wysokości 

21.241.186,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy Łopuszno w wysokości 
23.238.586,- zł
z tego:
a) wydatki bieżące  14.947.735 zł
w tym: 

− wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.858.721 zł
− dotacje 550.000 zł
− wydatki na obsługę długu 116.134 zł

b) wydatki majątkowe  8.290.851 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3
1. Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomię-

dzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.997.400,- 
zł

2. Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty 
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek

3. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2006 r. 
w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje 
się na poziomie 9,40% .

§ 4
Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.419.263,- zł i roz-

chody budżetu w wysokości 5.421.863,- zł zgodnie z załączni-
kiem Nr 3. 

§ 5
1. Suma zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może w roku 

budżetowym 2006 przekroczyć kwoty 7.419.263,- zł. 

2. Ustala się następujące limity na rok budżetowy 2006:
a/ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, których okres 

spłaty przekracza rok budżetowy 2006 na kwotę 7.419.263,- 
zł., 

 w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku ze środkami 
określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponują-
cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności 
Unii Europejskiej na kwotę 4.267.476,- zł. 

3. Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów 
i pożyczek zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.

§ 6
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredy-

tów i pożyczek, o których mowa w § 5 pkt 2 lit a 
w kwotach do wysokości planowanych z tych tytułów przy-
chodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zabezpieczania spłaty za-
ciąganych w 2006 r. kredytów i pożyczek w formie weksla in 
blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 7
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 

i lata następne wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobo-
wiązań stanowi załącznik nr 11 do uchwały budżetowej. 

§ 8
Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań w kwocie 

5.421.863,- zł w celu realizacji planowanych kwot rozchodów bu-
dżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3,

w tym:
z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w związku ze środka-
mi określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponują-
cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii 
Europejskiej w kwocie 4.267.476,- zł,

§ 9
Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na okres roku bu-

dżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze 
środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załączni-
kiem Nr 5

z tego:
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a) wydatki majątkowe  6.100.851 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5a.

§ 11
1. Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącz-

nej kwocie 1.392.000 zł, 
 w tym dotacje z budżetu w kwocie 600.000,- zł,
 wydatków zakładów budżetowych w kwocie 1.392.000,- zł

 zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.
2. Ustala się plan przychodów dochodów własnych jedno-

stek budżetowych w łącznej kwocie 21.000,- zł i wydatków 
w kwocie 21.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000,- zł oraz wydat-
ków w kwocie 5.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13
1. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji 

celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla 
zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 9.

§ 14
Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu, w łącznej 

wysokości 650.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.
§ 15

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z za-
kresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego ustawami
− dochody w kwocie 2.641.756,- zł.
− wydatki w kwocie 2.641.756,- zł.

 (zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).
§ 16

Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 80.000,- zł.
§ 17

Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania przeniesień planowanych wydat-

ków w ramach działów klasyfikacji budżetowej 
z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń,

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

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 
w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i terminu zapłaty upływa w roku następ-
nym.

§ 18
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych na kwotę 83.200,- zł i wydatki na realiza-
cję zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania nar-
komanii w kwocie 83.200,- zł.

§ 19
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.

§ 20
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2006 
roku.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak

Lp.
Dział 

klasyfi-
kacji

Rozdział 
klasyfi-

kacji

Źródło do-
chodów 

(paragrafy 
klasyfika-

cji)

Treść
Plan na 2006 

rok

1 2 3 4 5 6
I. DOCHODY WŁASNE 2.862.954

1. 10

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 126.500
1008 830 Melioracje wodne 20.000
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100.000

830 Wpływy z usług – odpłatność za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne 100.000
1095 Pozostała działalność 6.500

470
750

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.000

2.500

2. 20

LEŚNICTWO 5.000
2095 Pozostała działalność 5.000

750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze

5.000

3. 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 80.000

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80.000
870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 80.000

4. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 51.350
75011 Urzędy Wojewódzkie 1.350

2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu ad-
ministracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

1.350

75023 Urzędy Gminy 50.000
690
750

Wpływy z różnych opłat (postój BUS-ów, wpłaty na specyfikacje i inne)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze

30.000

20.000

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006r.

DOCHODY BUDŻETU W 2006 ROKU
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5. 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 
POBOREM

2.571.604

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5.000

350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podat-
kowej

5.000

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

614.974

310
320
330
340

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

487.400
3.280

123.042
1.252

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

733.000

310
320
340
360
430
450
500
910

Podatek o nieruchomości
Podatek rolny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

200.000
150.000
250.000

5.000
70.000

8.000
40.000
10.000

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 
podstawie ustaw

30.000

410 Wpływy z opłaty skarbowej 30.000
75619 Wpływy z różnych rozliczeń 123.200

460
480

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

40.000
83.200

75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.065.430
10 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.065.430

6. 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.000
80101 Szkoły Podstawowe 25.000

750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek sa-
morządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicz-
nych oraz innych umów o podobnym charakterze

25.000

REKLAMA
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7. 852
POMOC SPOŁECZNA 3.500

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.500
830 Wpływy z usług 3.500

II. SUBWENCJA OGÓLNA 10.665.496

1. 758

RÓŻNE ROZLICZENIA 10.665.496
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6.355.212

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6.355.212
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.975.620

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.975.620
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 334.664

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 334.664
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE 2.641.756

1. 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 57.470
75011 Urzędy wojewódzkie 57.470

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

57.470

2. 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.428

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.428

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

1.428

3. 852

POMOC SPOŁECZNA 2.582.858

85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpiecze-
nia społecznego

2.394.108

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

2.394.108

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-
nia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

33.490

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

33.490

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 155.260

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

155.260

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE 793.504

1. 10

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 323.132
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 323.132

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

323.132

2. 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 244.938
60016 Drogi publiczne gminne 244.938

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

244.938

3 . 852

POMOC SPOŁECZNA 225.434
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 64.315

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 64.315
85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 136.238

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 136.238
85295 Pozostała działalność 24.881

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24.881

V.
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZYSKANE 
Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4.277.476

1 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2.754.805
1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.423.493

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 2.423.493

1036
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiej-
skich

331.312

6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 331.312
2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.512.671

60016 Drogi publiczne gminne 1.512.671
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 1.512.671

3. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000
80101 Szkoły Podstawowe 10.000

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 10.000
OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU 21.241.186
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Lp. Nazwa działu i rozdziału

Symbol

Ogółem
(6+11)

Wydatki

Majątko-
weDział

Roz-
dział

Bieżące

Razem

Wynagro-
dzenia 

i pochod-
ne

Dotacje
Obsługa 

długu

Z tytułu 
poręczeń 

i gwarancji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

1.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 010 4.072.531 158.066 72.000 x x x 3.914.465
- Melioracje wodne
- Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi
- Izby Rolnicze
- Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich
- Pozostała działalność (czaso-
pisma, opłaty notarialne i inne)

01008

01010
01030

01036

01095

75.000

3.524.324
3.066

420.141

50.000

75.000

30.000
3.066

x

50.000

72.000

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

3.494.324
x

420.141

x

2. LEŚNICTWO 020 1.000 1.000 x x x x x
- Pozostała działalność 02095 1.000 1.000 x x x x x

3. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 3.419.386 450.000 x 300.000 x x 2.969.386
- Drogi publiczne gminne 60016 3.419.386 450.000 x 300.000 x x 2.969.386

4.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 710 50.000 20.000 x x x x 30.000
- Plany zagospodarowania 
przestrzennego

71004 50.000 20.000 x x x x 30.000

5.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 1.850.000 1.820.000 1.450.000 x x x 30.000
- Rada Gminy
- Urząd Gminy
- Pozostała działalność (bezro-
botni, niepełnosprawni)

75022
75023

75095

85.000
1.550.000

215.000

85.000
1.520.000

215.000

x
1.250.000

200.000

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
30.000

x

6.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ-
NE I OCHRONA PRZECIWPO-
ŻAROWA

754 190.000 80.000 34.000 x x x 110.000

- Ochotnicze Straże Pożarne 75412 190.000 80.000 34.000 x x x 110.000

7.

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych 
jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wy-
datki związane z ich poborem

756 60.000 60.000 50.000 x x x x

- Pobór podatków, opłat i nie-
podatkowanych należności 
budżetowych

75647 60.000 60.000 50.000 x x x x

8.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZ-
NEGO

757 116.134 116.134 x x 116.134 x x

- Obsługa papierów wartościo-
wych, kredytów i pożyczek 
jednostek samorządu teryto-
rialnego

75702 116.134 116.134 x x 116.134 x x

9. RÓŻNE ROZLICZENIA 758 80.000 80.000 x x x x x
- Rezerwy ogólne i celowe 75818 80.000 80.000 x x x x x

10.

OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 8.844.153 8.187.153 6.695.600 x x x 657.000
- Szkoły Podstawowe
- Przedszkola
- Gimnazja
- Dowożenie uczniów do szkół
- Zespół Obsługi Ekonom. - Ad-
min. Szkół
- Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli
- Pozostała działalność

80101
80104
80110
80113

80114

80146
80195

6.462.000
85.098

1.866.180
200.000

180.875

24.000
26.000

5.805.000
85.098

1.866.180
200.000

180.875

24.000
26.000

4.886.500
76.300

1.580.000
x

152.800

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x
x

657.000
x
x
x

x

x
x

11.

OCHRONA ZDROWIA 851 133.200 133.200 2.500 50.000 x x x
- Lecznictwo ambulatoryjne
- Zwalczanie narkomanii
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85121
85153
85154

50.000
5.000

78.200

50.000
5000

78.200

x
x

2.500

50.000
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 r.

WYDATKI BUDŻETU W 2006 ROKU
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12.

POMOC SPOŁECZNA 852 403.577 403.577 204.555 x x x x
- Placówki opiekuńczo - wy-
chowawcze
- Domy pomocy społecznej 
- Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe
- Dodatki mieszkaniowe
- Ośrodki Pomocy Społecznej
- Usługi opiekuńcze i specjali-
styczne usługi opiekuńcze
- Pozostała działalność

85201
85202

85214
85215
85219

85228
85295

 
2.000

16.000

92.315
20.000

136.238

112.143
24.881

2.000
16.000

92.315
20.000

136.238

112.143
24.881

x
x

x
x

98.208

106.347
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

13.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZA-
KRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

853 34.400 34.400 19.400 x x x x

- Pozostała działalność 85395 34.400 34.400 19.400 x x x x

14.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-
WAWCZA

854 82.449 82.449 72.358 x x x x

- Świetlice szkolne 85401 82.449 82.449 72.358 x x x x

15.

GOSPODARKA KOMUNALNA 
I OCHRONA ŚRODOWISKA

900 700.000 420.000 x 100.000 x x 280.000

- Utrzymanie zieleni w mia-
stach i gminach
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Pozostała działalność 

90004

90015
90095

10.000

330.000
360.000

10.000

280.000
130.000

x

x
x

x

x
100.000

x

x
x

x

x
x

x

50.000
230.000

16.

KULTURA I OCHRONA DZIE-
DZICTWA NARODOWEGO

921 160.000 160.000 114.500 x x x x

- Domy i Ośrodki Kultury, Świe-
tlice i Kluby
- Biblioteki

92109
92116

60.000
100.000

60.000
100.000

39.200
75.300

x
x

x
x

x
x

x
x

17. KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 150.000 100.000 x 100.000 x x 50.000
- Instytucje Kultury Fizycznej 92604 150.000 100.000 x 100.000 x x 50.000
RAZEM: 20.346.830 12.305.979 8.714.913 550.000 116.134 x 8.040.851

II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 57.470 57.470 56.460 x x x x

- Urzędy Wojewódzkie 75011 57.470 57.470 56.460 x x x x

2.

URZĘDY NACZELNYCH ORGA-
NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 
KONTROLI I OCHRONY PRAWA 
ORAZ SĄDOWNICTWA

751 1.428 1.428 1.428 x x x x

- Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli 
i ochrony prawa

75101 1.428 1.428 1.428 x x x x

3. POMOC SPOŁECZNA 852 2.582.858 2.582.858 85.920 x x x x
- Świadczenia rodzinne oraz 
składki na ubezpiecz. emery-
talne i rentowe z ubezpiecz. 
społecznego
- Składki na ubezp. zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomo-
cy społ. oraz niektóre świad-
czenia rodzinne
- Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na ubezpieczenia 
społeczne

85212

85213

85214

2.394.108

33.490

155.260

2.394.108

33.490

155.260

52.430

33.490

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
RAZEM: 2.641.756 2.641.756 143.808 x x x x

III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERY-
TORIALNEGO

1. Transport i Łączność 600 250.000 x x x x x 250.000
- Drogi publiczne powiatowe 60014 250.000 x x x x x 250.000
RAZEM: 250.000 x x x x x 250.000
OGÓŁEM: 23.238.586 14.947.735 8.858.721 550.000 116.134 x 8.290.851
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
Lp. Przychody Kwota

1.

Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952)
w tym:
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)
1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)

7.419.263

4.267.476
3.151.787

Razem przychody 7.419.263
Rozchody 

1.

Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
w tym:
1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy struktu-
ralnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)
1.2. pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)

5.421.863

4.267.476
1.154.387

Razem rozchody 5.421.863

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO 

Lp. Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizacyj-
na realizująca program 
lub koordynująca jego 

wykonanie

Dział
Roz-
dział

Łączne 
nakłady 
finanso-

we

Źródła finansowania wydatków

Docho-
dy wła-

sne

Dota-
cje

Kredyty 
i pożycz-

ki

Środki z innych 
źródeł

Kwota
Pocho-
dzące z:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Opracowanie projektu na wymianę 
sieci wodociągowej w Łopusznie ul. 
Przedborska

Urząd Gminy Łopuszno 010 01010 30.000 x x 30.000 x

2.

Budowa wodociągu w miejscowości 
Sarbice I, Sarbice II, Krężołek, Przegro-
dy i włączenie go w system wodocią-
gowy

Urząd Gminy Łopuszno 010 01010 3.231.324 x 323.132 484.699 2.423.493 ZPORR

3.
Opracowanie projektu na oczyszczal-
nię ścieków i kanalizację gminy

Urząd Gminy Łopuszno 010 01010 183.000 x x 183.000 x

4.
Wykup gruntów pod zbiornik wodny 
„Wierna”

Urząd Gminy Łopuszno 010 01010 50.000 x x 50.000 x

5.
Adaptacja budynku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Lasocinie na „Świetlicę 
Wiejską”

Urząd Gminy Łopuszno 010 01036 420.141 x x 88.829 331.312 SPO

6. Modernizacja dróg powiatowych
Powiatowy Zarząd 

Dróg – Kielce
600 60014 250.000 x x 250.000 x

7.
Remont i przebudowa drogi gminnej 
w Piotrowcu – Etap I

Urząd Gminy Łopuszno 600 60016 939.110 93.518 93.911 371.717 379.964 ZPORR

8.
Remont i przebudowa drogi gminnej 
Czałczyn – Józefina 

Urząd Gminy Łopuszno 600 60016 1.510.276 x 151.027 226.542 1.132.707 ZPORR

9.
Remont – przebudowa dróg gmin-
nych

Urząd Gminy Łopuszno 600 60016 470.000 x x 470.000 x

10. Zakup koparko-ładowarki i piaskarki
Zakład Gospodarki Ko-
munalnej w Łopusznie

600 60016 50.000 x x 50.000 x

11.

Sporządzenie planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Łopusz-
no dla terenów przeznaczonych pod 
zalesienia w granicach administracyj-
nych gminy

Urząd Gminy Łopuszno 710 71004 30.000 x x 30.000 x

12.
Kontynuowanie adaptacji części ga-
rażowej w budynku UG Łopuszno 
i zakup komputerów

Urząd Gminy Łopuszno 750 75023 30.000 x x 30.000 x

13.
Rozbudowa remizy strażackiej w Ło-
pusznie

Urząd Gminy Łopuszno 754 75412 110.000 x x 110.000 x
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14.
Remont budynku Zespołu Szkół 
w Łopusznie 

Urząd Gminy Łopuszno 801 80101 250.000 x x 250.000 x

15.
Budowa sali gimnastycznej w Gnieź-
dziskach

Urząd Gminy Łopuszno 801 80101 25.100 x x 15.100 10.000 MENiS

16.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Gnieździskach (część 
A i B

Urząd Gminy Łopuszno 801 80101 281.900 40.000 x 241.900 x

17.
Budowa Szkoły Podstawowej w Sno-
chowicach

Urząd Gminy Łopuszno 801 80101 100.000 30.000 x 70.000 x

18.
Modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego

Urząd Gminy Łopuszno 900 90015 50.000 x x 50.000 x

19. Budowa chodników Urząd Gminy Łopuszno 900 90095 150.000 50.000 x 100.000 x

20.
Zagospodarowanie skwerku w Rynku 
w Łopusznie

Urząd Gminy Łopuszno 900 90095 60.000 60.000 x x x

21.
Urządzenie placu miejsc postojowych 
w Łopusznie przy ul. Przedborskiej

Urząd Gminy Łopuszno 900 90095 20.000 20.000 x x x

22.
Remont budynków Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego w Łopusznie

Ośrodek Sportowo-
Wypo-czynkowy w Ło-

pusznie
926 92604 50.000 x x 50.000 x

Razem: 8.290.851 293.518 568.070 3.151.787 4.277.476

BUDŻET

Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  Z FUNDUSZY 
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2006 ROK

Lp. Projekt Dział
Roz-
dział

Przewidywane nakłady i źródła finanso-
wania Wydatki 

w roku bu-
dżetowym 

2006

Planowane wydatki 
budżetowe na reali-
zację zadań progra-

mu w latach 2007 
- 2008

źródło kwota
2007 
rok

2008 
rok

Ra-
zem 

2007 - 
2008

1.

Program: ZPORR

010 01010

Wartość zadania 3.231.324 3.231.324 0 0 0
Priorytet: Rozwój lokalny - środki z budżetu j.s.t. 484.699 484.699 0 0 0
Działanie: Obszary wiejskie - środki z budżetu krajowego 323.132 323.132 0 0 0
Projekt: Budowa wodociągu w miejsc. Sar-
bice I, Sarbice II, Przegrody i włączenie go 
w system wodociągowy

- środki z pożyczki na prefi-
nansowanie 2.423.493 2.423.493 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0 0

Załącznik Nr 5do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopuszniez dnia 31 stycznia 2006 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDU
SZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ NA 2006 ROK

Lp. Źródła finansowania
Wydatki w ro-

ku budżetowym 
2006

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań progra-
mu w latach 2007 - 2008

2007 rok 2008 rok
Razem

2007 - 2008
1. Ogółem wydatki majątkowe 6.100.851 0 0 0

- środki z budżetu j.s.t. 1.265.305 0 0 0
- środki z budżetu krajowego 568.070 0 0 0
- środki z pożyczki na prefinansowanie 4.267.476 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0

2. Ogółem wydatki 6.100.851 0 0 0
- środki z budżetu j.s.t. 1.265.305 0 0 0
- środki z budżetu krajowego 568.070 0 0 0
- środki z pożyczki na prefinansowanie 4.267.476 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0
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2.

Program: SPO “Restrukturyzacja i moderni-
zacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004-2006”

010 01036

Wartość zadania 420.141 420.141 0 0 0
- środki z budżetu j.s.t. 88.829 88.829 0 0 0
- środki z budżetu krajowego 0 0 0 0 0

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich

- środki z pożyczki na prefi-
nansowanie 331.312 331.312 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0 0

Działanie: Odnowa wsi oraz zachowanie 
i ochrona dziedzictwa kulturowego
Projekt: Adaptacja budynku OSP w Lasoci-
nie na “Świetlicę Wiejską”

3.

Program: ZPORR

600 60016

Wartość zadania 939.110 939.110 0 0 0
Priorytet: Rozwój lokalny - środki z budżetu j.s.t. 465.235 465.235 0 0 0
Działanie: Obszary wiejskie - środki z budżetu krajowego 93.911 93.911 0 0 0

Projekt: Remont i przebudowa drogi gmin-
nej w Piotrowcu Etap I

- środki z pożyczki na prefi-
nansowanie 379.964 379.964 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0 0

4.

Program: ZPORR

600 60016

Wartość zadania 1.510.276 1.510.276 0 0 0
Priorytet: Rozwój lokalny - środki z budżetu j.s.t. 226.542 226.542 0 0 0
Działanie: Obszary wiejskie - środki z budżetu krajowego 151.027 151.027 0 0 0

Projekt: Remont i przebudowa drogi gmin-
nej Czałczyn - Józefina

- środki z pożyczki na prefi-
nansowanie 1.132.707 1.132.707 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0 0

Ogółem wydatki majątkowe 6.100.851 6.100.851 0 0 0
- środki z budżetu j.s.t. 1.265.305 1.265.305 0 0 0
- środki z budżetu krajowego 568.070 568.070 0 0 0
- środki z pożyczki na prefinansowanie 4.267.476 4.267.476 0 0 0
- środki z UE 0 0 0 0 0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopuszniez dnia 31 stycznia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp.
Nazwa zakładu bu-

dżetowego
Dział roz-

dział

stan środ-
ków obro-
towych na 

01.01.2006 r.

Przychody

dotacje z budżetu

Wydatki

w tym

stan środ-
ków ob-

rotowych 
na 31. 12. 

2006r.

przedmio-
towa

celowa na 
inwesty-

cje

wydatki 
na wyna-
grodzenia 
i składniki 
naliczane 
od wyna-
grodzeń

wydatki 
inwesty-

cyjne

wpłata 
do bu-
dżetu

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

1.
Zakład Gospodarki 
Komunalnej

600/
60016

0  300.000 50.000      

  1.092.000   1.092.000 469.370 50.000 0 0
900/

90095
0  100.000 0      

Razem:  0 1.092.000 400.000 50.000 1.092.000 469.370 50.000 0 0

2.

Gminy Ośrodek 
Sportowo-Wypo-
czynkowy w Ło-
pusznie

926/
92604

0 300.000 100.000 50.000 300.000 122.705 50.000 0 0

Razem:  0 300.000 100.000 50.000 300.000 122.705 50.000 0 0
Ogółem:  0 1.392.000 500.000 100.000 1.392.000 592.075 100.000 0 0

Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

L.p. Nazwa zakładu Nazwa zadania Dział
Roz-
dział

Łączne 
nakłady fi-
nansowe

Źródła finansowania
środki 
własne

dotacje 
celowe

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie Zakup koparko-ładowarki i piaskarki 900 90095 50.000 0 50.000

2.
Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy 
w Łopusznie

Remont budynków OSW 926 92604 50.000 0 50.000

 Razem    100.000  100.000
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

Lp.
Dział roz-

dział
Nazwa funduszu

Stan na po-
czątek roku

Kwota przy-
chodów

Kwota wydat-
ków

Stan na ko-
niec roku

1 2 3 4 5 6 7
900/90011 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 0 5.000 5.000 0

 Razem  0 5.000 5.000 0

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopuszniez dnia 31 stycznia 2006 roku

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2006 ROKU DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW PO
MOCNICZYCH

Lp. Jednostka otrzymująca Dział rozdział
Dotacje przed-

miotowe
Dotacje celowe

Zakres dotacji
bieżące inwestycyjne

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Zakład Gospodarki Komunal-

nej w Łopusznie

600
600
900

60016
60016
90095

300.000
0

100.000

0
0
0

0
50.000

0

bieżące utrzymanie dróg
zakup koparko-ładowarki i piaskarki

gospodarka odpadami
 Razem 400.000 0 50.000

2.
Gminny Ośrodek Sportowo - 
Wypoczynkowy w Łopusznie

926 92604 100.000 0 50.000
dofinansowanie do działalności statuto-

wej i remont budynków OSW w Łopusznie
Razem 100.000 0 50.000
Ogółem 500.000 0 100.000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006r.

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2006 ROKU ZA WYJĄTKIEM DOTACJI DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p. Jednostka otrzymująca Dział
roz-
dział

Dotacje 
podmio-

towe

Dotacje celowe
Zakres dotacjibieżące

inwesty-
cyjne

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie 851 85121 0 50.000 0
1. Podjazdy dla niepełnosprawnych
2. Ocieplenie budynku GOZ 

 Razem   0 50.000 0  

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2006 ROKU

Lp. Dział rozdział
Nazwa jednostki budżetowej w któ-
rej utworzono rachunek dochodów 

własnych

stan środków 
pieniężnych na 

01.01.2006 r.
Kwota przychodów Kwota wydatków

stan środków 
pieniężnych na 

31.12.2006 r.
1 2 3 4 5 6 7

1.
801

80110
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie 0 21.000 21.000 0

Razem  0 21.000 21.000 0
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXX/160/2006
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 stycznia 2006r.

PROGNOZA DUGU PUBLICZNEGO NA LATA 2006  2009

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie
Przewidywa-
ne wykona-
nie na 31.12

2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r.1)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 A. Dochody 14 662 381 16 618 452 21 241 186 22 863 677 22 620 000 23 042 000

z tego
2 - dochody własne2) 3 088 788 3 784 384 7 140 430 7 497 450 6 820 000 6 650 000
3 - subwencja ogólna 9 665 377 9 886 591 10 665 496 11 518 735 11 850 000 12 442 000
4 - dotacje 1 908 216 2 947 477 3 435 260 3 847 492 3 950 000 3 950 000
5 B. Wydatki 14 697 841 16 319 429 23 238 586 22 071 000 21 700 000 21 602 890

z tego
6 - wydatki bieżące 11 748 618 13 861 469 14 947 735 15 020 800 13 860 000 14 042 890
7 - wydatki majątkowe 2 949 223 2 457 960 8 290 851 7 050 200 7 840 000 7 560 000
8 C. Nadwyżka/ deficyt (A - B) -35 460 299 023 -1 997 400 792 677 920 000 1 439 110
9 D. Finansowanie 35 460 -249 013 1 997 400 -792 677 -920 000 -1 439 110

10 D1 Przychody ogółem 1 628 180 955 123 7 419 263 859 110 580 000
z tego

11 Kredyty i pożyczki długoterminowe 1 400 000 955 123 7 419 263 859 110 580 000
w tym:

12
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

4 267 476

13 Spłata pożyczek udzielonych
14 Nadwyżka z lat ubiegłych
15 Papiery wartościowe

w tym:

16
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

17
Obligacje jednostek samorzadowych oraz 
związków komunalnych
w tym:

18
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

19 Prywatyzacja majątku j.s.t.
20 Inne źródła 228 180

w tym:

21

wolne środki jako nadwyżka środków pienięż-
nych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wy-
nikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych

22 Przychody z lokat
23 D2 Rozchody ogółem 1 592 720 1 204 136 5 421 863 1 651 787 1 500 000 1 439 110

z tego
24 Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych 1 592 720 1 204 136 5 421 863 1 651 787 1 500 000 1 439 110

w tym:

25
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

4 267 476

26 Udzielone pożyczki
27 Lokaty w bankach
28 Wykup papierów wartościowych

w tym:

29
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

30 Wykup obligacji samorządowych
w tym:

31
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

32 Inne cele
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33 E1. Dług na koniec roku 1 941 584 1 154 387 3 151 787 2 359 110 1 439 110
z tego

34
Zaciągnięte kredyty i pożyczki długotermino-
we

1 403 400 1 154 387 3 151 787 2 359 110 1 439 110

w tym:

35
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

36 Wyemitowane papiery wartościowe
w tym:

37
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

38 Wyemitowane obligacje samorządowe
w tym:

39
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

40 Przyjęte depozyty3)

41 Wymagalne zobowiązania 538 184
w tym:

42 z tytułu dostaw towarów i usług 538 184
43 z tytułu udzielonych poręczeń

44
Wskaźnik długu (poz.33 / poz.1) %    art. 114 
ust. 1

13,24 6,95 14,84 10,32 6,36

45
Wskaźnik długu bez UE (poz.33 - poz.35 - 
poz.37 - poz.39 / poz.1) %     art. 114 ust. 3

13,24 6,95 14,84 10,32 6,36

46
Wskaźnik długu do dochodów własnych 
(poz.33 / poz.2) %

62,86 30,50 44,14 31,47 21,10

47
Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych 
(poz.33 - poz.35 - poz.37 - poz.39 / poz.2) %

62,86 30,50 44,14 31,47 21,10

48 E2. Zadłużenie w ciągu roku 1 696 918 1 263 687 5 537 997 1 711 787 1 560 000 1 491 110
z tego, przypadające do spłaty w roku budże-
towym 

1 696 918 1 263 687 5 537 997 1 711 787 1 560 000 1 491 110

49 kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki) 1 696 918 1 263 687 5 537 997 1 711 787 1 560 000 1 491 110
w tym:

50
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

4 567 476

51 wykup papierów wartościowych
w tym:

52
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

53 wykup obligacji samorządowych
w tym:

54
na realizację programów i projektów realizowa-
nychz udziałem środków pochodzących z fun-
duszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE

55
Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych porę-
czeń4)

56
Wskaźnik zadłużenia (poz.48 / poz.1) %     
art. 113 ust. 1

11,57 7,60 26,07 7,49 6,90 6,47

57
Wskaźnik zadłużenia bez UE (poz.48 - poz.50 - 
poz.52 - poz.54 / poz.1) %  art.. 113 ust. 3

11,57 7,60 4,57 7,49 6,90 6,47

58
Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych 
(poz.48 / poz.2) %

54,94 33,39 77,56 22,83 22,87 22,42

59
Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów wła-
snych (poz.48 - poz.50 - poz.52 - poz.54 / poz.2) 
%

54,94 33,39 13,59 22,83 22,87 22,42

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
3) - depozyty przyjęte do budżetu
4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązaującego dłużnika harmonogramu spła-
ty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązują-
cego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynik, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszcze-
gólnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.
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O tym, że grudniowe wieczory mogą być mimo niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych ciepłe, przekonali się ci, którzy 
20 grudnia 2005 roku przyjęli zaproszenie dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie, pani Alicji Kuropatwy, i przybyli 
obejrzeć - podobnie jak rok wcześniej - przedstawienie o naro-
dzinach Chrystusa, popularnie zwane jasełkami. Włożony w je-
go przygotowanie trud nie poszedł na marne, lecz zaowocował 
urzekającym widowiskiem. Niełatwo stwierdzić, co oczarowało 
gości najbardziej: starannie i ze smakiem wykonane dekoracje 
i kostiumy, popisy artystyczne młodych aktorów, gra na skrzyp-
cach i keyboardzie akompaniujących występującym czy chór 
śpiewający znane polskie kolędy. W każdym bądź razie odpo-
wiedzialne za przygotowanie przedstawienia panie Agnieszka 
Adydan i Danuta Michalska przyczyniły się do tego, że widzo-
wie nie patrzyli już na uczniów odtwarzających role Maryi, Józe-
fa, Heroda, Kacpra, Melchiora, Baltazara, pasterzy, śmierci, dia-
bła czy Wróżbity, lecz właśnie na postacie, które przed dwoma 
tysiącami lat związane zostały ze sobą osobą nowonarodzone-
go Jezusa, dla jednych będącego od wieków oczekiwanym Me-
sjaszem dla innych znienawidzonym uzurpatorem. Dzięki temu 
przybyli w pełni uświadomili sobie niezwykłość świąt przy-
pominających o narodzinach Boga; a w atmosferze skupienia, 
życzliwości na nowo odkryli, co rzeczywiści jest w życiu ważne, 
a o czym, niestety, łatwo się zapomina w ferworze przedświą-
tecznych zakupów.

Przybyli goście, wśród których znaleźli się Przewodniczący 
Rady Województwa Świętokrzyskiego prof. Stefan Pastusz-
ka, Starosta Powiatu Kieleckiego pan Zbigniew Banaśkiewicz, 
członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pan Marek 

Był taki wieczór, bardzo ciepły, choć grudniowy...
Gos, Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach pan Stanisław 
Chałupczak, Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie pan Jan 
Witold Ptak, Wójt Gminy Łopuszno pan Henryk Karliński, rad-
ni gminy Łopuszno, Sekretarz UG w Łopusznie pan Roman Ja-
rząbek, Prezes PSL pani Krystyna Szustak, Przewodniczący 
MKZ NSZZ „Solidarność” pan Marek Zimny, leśniczy pan Je-
rzy Świąder, Ks. Proboszcz Stanisław Nowak, przedstawiciel 
przedsiębiorstwa „Hermes” pani Elżbieta Krawczyńska oraz ro-
dzice, którzy nagrodzili występujących gorącymi brawami i sło-
wami pochwały. Starosta kielecki, pan Zbigniew Banaśkiewicz, 
był pod tak ogromnym wrażeniem przedstawienia, że od razu 
zaprosił cały zespół do udziału w przeglądzie widowisk teatral-
nych o takiej właśnie tematyce. Słowa słowami, lecz nie wiado-
mo, czy młodzi artyści nie cieszyli się najbardziej ze „słodkich” 
dowodów uznania dla ich aktorskiego kunsztu, a należy przy-
znać, że goście okazali się bardzo hojni. Z równym podziwem 
oglądano jasełka również kilka dni później w dobrzeszowskim 
kościele podczas pasterki.

Zbliżający się początek 2006 roku stał się okazją do złożenia 
noworocznych życzeń. Wszyscy byli zgodni co do tego, że jaseł-
ka w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie „wspaniała »uczta 
duchowa« kultywująca tradycje środowiskowe”, jak zauważyli p. 
Witold Ptak i p. Henryk Karliński - nie mogą zniknąć z kalendarza 
uroczystości szkolnych. Wyrażono nadzieję, że za rok ponownie 
dane będzie wszystkim spotkać się w Dobrzeszowie na jaseł-
kach, by choć na kilka godzin zapomnieć o problemach i pozwo-
lić zawładnąć sobą atmosferze serdeczności, życzliwości i zrozu-
mienia. Zatem: do siego roku.

Ewa Stępień

Informacja Posterunku Policji w Łopusznie
Posterunek Policji w Łopusznie informuje, że na terenie Gmi-

ny Łopuszno zaistniało przez okres dwóch miesięcy 2006 roku 
25 przestępstw. Najczęstsze to jazda pod wpływem alkoholu sa-
mochodem lub rowerem, co stanowi bardzo poważne zagroże-
nie zarówno dla samych kierujących, jak i innych użytkowników 
dróg. Dlatego też policjanci PP w Łopusznie apelują o rozwagę 
oraz oświadczają, że jazda po pijanemu będzie zwalczana z całą 
stanowczością. 

Innymi uciążliwymi przestępstwami są kradzieże linii napo-
wietrznych w Gnieździskach. Policjanci apelują do świadków tych 
kradzieży o zgłaszanie się do Posterunku. Rokowania wykrycia 
sprawców są pomyślne, a każda informacja mieszkańców gminy 
będzie dużą pomocą w zwalczaniu tego rodzaju przestępstw. 

Jednak do najpoważniejszych przestępstw doszło w drugiej 
połowie lutego. W nocy z 21 na 22 lutego 2006 roku podczas 
pełnienia służby patrolowej policjanci zauważyli samochód oso-
bowy marki Opel i podjęli próbę jego zatrzymania w celu ruty-
nowej kontroli. Jednak kierujący zlekceważył sygnały dane przez 
umundurowanego funkcjonariusza i zaczął uciekać. Policjanci 
podjęli pościg. W trakcie pościgu sprawcy porzucili samochód 
na jednej z ulic Łopuszna. Po przeprowadzonych sprawdzeniach 
okazało się, że samochód ten pochodzi z kradzieży z miejscowo-
ści w gminie Piekoszów.

Przez kilka dni trwały poszukiwania osób, które jechały po-
rzuconym samochodem. Policjanci PP w Łopusznie przypusz-

czali, że mogą to być złodzieje samochodów. W dniu 25 lutego 
zatrzymano dwóch młodych mężczyzn, jeden z nich to mieszka-
niec Łopuszna, drugi gminy Piekoszów. Jak się okazało ci dwaj 
młodzi ludzie po nieudanej kradzieży opla corsy, usiłowali ukraść 
poloneza, lecz nie mogli uruchomić silnika. Tej samej nocy doko-
nali kradzieży samochodu Honda Accord. Pojazd ten odnalezio-
no w Miechowie.

W trakcie śledztwa ustalono, że zatrzymani dokonali innych 
kradzieży samochodów z terenu Łopuszna. Jeden z tych pojaz-
dów został już odnaleziony, trwają poszukiwania drugiego. Po-
nadto ci sami młodzi mężczyźni mają na swoim koncie rozbój na 
terenie Łopuszna, który miał miejsce w marcu 2005 roku. Ustalo-
no także, że w miejscowości Sarbice zatrzymani ukradli akumu-
latory od samochodu Star. W trakcie przesłuchań ustalono też 
innych sprawców, którzy brali udział w kradzieży jednego z sa-
mochodów.

Na wniosek Posterunku Policji w Łopusznie i Prokuratury Re-
jonowej we Włoszczowie Sąd Rejonowy we Włoszczowie za-
stosował wobec tych dwóch młodych mężczyzn środek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostały-
mi sprawcami, którymi są nieletni, zajmie się Sąd Rodzinny we 
Włoszczowie.

Kierownik Posterunku Policji w Łopusznie
 aspirant sztabowy Jarosław Gunia

Z ŻYCIA GMINY
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Mała ojczyzna, „kraj lat dziecinnych” – to pojęcie nie tylko geo-
graficzne, ale czasoprzestrzeń pierwszego poznania, pierwszych 
obrazów i pojęć, odczuć i doznań, pierwszych słów i piosenek.

Nazywana czasami „stronami rodzinnymi” lub „regionem” – 
jest miejscem zakorzenienia człowieka i, być może, najbardziej au-
tentycznym sprawdzianem jego tożsamości. Tę krainę poznajemy 
w układzie koncentrycznym: od jego centralnego miejsca, którym 
jest dom rodzinny, przez najbliższą okolicę, do tego, co w zasięgu 
horyzontu, i dalej… Wielka jest w tej dziedzinie rola szkoły i wszel-
kich instytucji oświecenia publicznego. Trzeba bowiem podej-
mować ciągły wysiłek aktywnego, twórczego dialogu z tradycją, 
wysiłek osobistego przeżywania i odkrywania utajonych sensów 
i bogactwa „słów wielkich”. Ktoś powiedział: trzeba kochać przod-
ków, obcować z nimi, wtedy dużo nam powiedzą.

O obcowaniu z tradycją na co dzień, z dumą mogą przekonać 
się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola 
Wojtyły w Łopusznie. Otulony konarami drzew zabytkowy pałac, 
tworzy swoisty dialog przeszłości z teraźniejszością. Szkoła jed-
nak to nie tylko mury, ale przede wszystkim ludzie, którzy two-
rzą jej historię. Każdy pragnie pozostawić po sobie jakiś ślad na 
ziemi. Tego rodzaju możliwości dostarcza właśnie okres nauki 
w szkole. Jest to bowiem miejsce podejmowania ważnych de-
cyzji, osiągnięć, „czas wszelkiej rzeźby”. Być albo nie być naszej 
szkoły na pewno określają jej sukcesy.

Z dumą i satysfakcją należy stwierdzić, iż „nasze”, miejsco-
we liceum w 2006 roku w rankingu szkół średnich, jak podaje „ 
Rzeczpospolita”, „Perspektywy”, zajęło III miejsce w wojewódz-
twie świętokrzyskim, wyprzedzając takie renomowane szkoły, 
jak między innymi: IV LO im. H. Rawickiej w Kielcach, VI LO im. J. 
Słowackiego w Kielcach i osiągając wysoką 103 lokatę w rankin-
gu szkół średnich na terenie całego kraju.

Liceum z tradycjami...
Na szczególną uwagę zasługują ubiegłoroczne osiągnięcia 

uczennic: K. Kwapisińskiej, finalistki IX edycji Olimpiady Wiedzy 
o Unii Europejskiej organizowanej przez Uniwersytet Szczeciński 
i WSH w Pułtusku, K. Knap – zdobywczyni I miejsca V edycji olim-
piady tematycznej: „ Losy Polaków na Wschodzie…”

Wyliczając sukcesy szkoły nie sposób nie wspomnieć o licz-
nych osiągnięciach sportowych. I tak uczniowie reprezentują-
cy Liceum Ogólnokształcące w Łopusznie są zwycięzcami wie-
lu sportowych dyscyplin: ogólnopolskich i wojewódzkich ma-
sowych biegów przełajowych, międzywojewódzkiego konkursu 
wiedzy olimpijskiej: „Na olimpijskim szlaku – od Aten do Aten”. 
Czołowe lokaty zajęli uczniowie: M. Woźniak, P. Misterkiewicz, K. 
Sobiegraj, D. Górska, P. Łapot.

Podobnych osiągnięć na przestrzeni minionych lat było wiele. 
Nie sposób ich wszystkich wymienić.

W dobie szczególnych przeobrażeń edukacja staje się dziś 
towarem rynkowym. Zmiany zachodzące w otoczeniu polskich 
szkół powodują, że potencjalny uczeń jest postrzegany jako 
klient zewnętrzny, o którego trzeba zabiegać. Z wielką troską 
dbamy więc o rozwijanie zainteresowań uczniów. Zdawać so-
bie bowiem należy sprawę, że człowiek poszukujący – to czło-
wiek myślący, ktoś kto potrafi kształtować własny świat, ktoś, kto 
umie wykorzystać swoją wiedzę, zgłębić ją i dowiedzieć się jak 
najwięcej, twierdząc ostatecznie: Wiem, że nic nie wiem. Nigdy 
bowiem myślenie nie było tak przyszłościowe jak dzisiaj. Nasze 
miejsce w hierarchii społecznej nie zależy od tego, kto nas uro-
dził albo jak majętni są nasi rodzice. Decyduje nasza wiedza, by-
strość umysłu.

Takiego odważnego, nieszablonowanego spojrzenia życzę 
w imieniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Liceum Ogólnokształ-
cącego w Łopusznie całej społeczności naszej „małej ojczyzny”. 

nauczyciel LO w Łopusznie mgr Marzena Satalecka

Najmłodsi zaś z powodzeniem wcielili się w role siedmiu kra-
snoludków, bohaterów znanej baśni: „Królewna Śnieżka”. Na 
szkolnej scenie zachowywali się jak prawdziwi aktorzy, zachwy-
cali fantastyczną grą i niebanalnymi strojami. Pozostali uczniowie 
równie wspaniale wywiązali się z powierzonych im w tym przed-
stawieniu ról.

Małe artystki z klasy pierwszej zaprezentowały widowiskowy 
układ taneczny, wprowadzając uczestników tej szkolnej imprezy 
w karnawałowy nastrój. Udzielił się on także świętemu Mikołajowi, 
który przybył do szkoły tuż po występach i obdarował dzieci boga-
tymi paczkami. Do jego wizyty przyczynili się, sponsorując paczki: 
państwo Anna i Jarosław Cygan, państwo Justyna i Ireneusz Cy-
gan, pani Lucyna Mazur oraz pani Elżbieta Kocik. Serdecznie im 
dziękujemy za okazane wsparcie.

Choinka noworoczna w Szkole Podstawowej w Lasocinie prze-
biegała w miłej, roztańczonej atmosferze. Całości dopełniał poczę-
stunek przygotowany przy pomocy rodziców, którzy również zasłu-
żyli na słowa wdzięczności i uznania.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych stałych spon-
sorów: pana Witolda Szprocha (WiR Łopuszno) i pana Aleksandra 
Kozaka (Piekarnia Łopuszno), bez pomocy których ta szkolna uro-
czystość miałaby znacznie skromniejszy wymiar.

Mirosława Głowala nauczyciel SP w Lasocinie

W Szkole Podstawowej w Lasocinie imprezy takie jak zabawa 
choinkowa na stałe wpisały się do kalendarza uroczystości szkol-
nych. Mają one zawsze charakter środowiskowy. 

Tegoroczna choinka szkolna odbyła się 09.02.2006 r., w ostatnim 
tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. Przybyli na nią nie tylko 
uczniowie, ale również rodzice oraz zaproszeni goście. Swoją obec-
nością zaszczycił nas między innymi pan Aleksander Kozak, wła-
ściciel piekarni w Łopusznie. Wszystkich uczestników serdecznie 
powitała dyrektor szkoły pani Teresa Pasowska, zapraszając do 
wspólnej zabawy.

O tym, że niełatwo niektórym rozstać się z naszą szkołą świad-
czy obecność absolwentek na choince noworocznej. Dziewczęta 
zostały ciepło przyjęte przez swoich młodszych kolegów oraz na-
uczycieli. Popisowe, dynamiczne tańce w wykonaniu gimnazjali-
stek przywołały miłe wspomnienia, związane z ich dotychczasowy-
mi – nie tylko szkolnymi – występami. Roztańczone, pełne werwy 
i radości absolwentki dostarczyły wzruszeń opiekunowi koła ta-
necznego. Udowodniły również, że lata spędzone w Szkole Podsta-
wowej w Lasocinie procentują w ich dalszej edukacji.

Uczniowie klas 0-I i IV-VI wzięli udział w części artystycznej przy-
gotowanej pod kierunkiem pani Mirosławy Głowali i pana Andrze-
ja Łapota. Duże wrażenie na odbiorcach wywarła nowoczesna, hu-
morystyczna interpretacja znanych baśni, która wywołała wśród 
publiczności śmiech i gromkie brawa.

KULTURA I OŚWIATA
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Jednym z realizowanych zamierzeń naszej szkoły w Gra-
bownicy jest budzenie u uczniów zaciekawienia dziedzic-
twem kulturowym, a także kształtowanie poczucia własnej 
tożsamości regionalnej poprzez poznawanie historii, tradycji, 
obrzędów, strojów, pieśni i tańców ludowych.

W ramach promocji kultury ludowej uczniowie klasy IV 
wraz z nauczycielką historii panią Ewą Janowską - Dzwonek 
i wychowawczynią panią Beatą Palacz zorganizowali kącik re-
gionalny „Klasowe Muzeum”. Na wystawie znalazły się ekspo-
naty ludowe, czyli przedmioty codziennego użytku, sprzęt 
gospodarski, a także wytwory pracy artystów.

Uwieńczeniem podjętych przedsięwzięć związanych z kul-
tywowaniem tradycji ludowych było zorganizowanie przez 
panią Beatę Palacz spotkania z twórczyniami ludowymi

z Bielin. Uczestniczyli w nim uczniowie, nauczyciele naszej 
szkoły, rodzice oraz kierownik GOK pani Barbara Pawelczyk. 
Wszyscy mogli wysłuchać przyśpiewek, wierszy oraz opowie-
ści o życiu na wsi przed co najmniej pół wiekiem.

„Jak to dawniej bywało”
Posługując się eksponatami zgromadzonymi w kąciku re-

gionalnym, panie Ewa Kot i Aniela Iwan dzieliły się wspomnie-
niami ze swej młodości. Opowieści żywo zainteresowały mło-
dych ludzi, czego dowodem były liczne pytania. Bielinianki 
wystąpiły w tradycyjnych świętokrzyskich strojach ludowych, 
opowiedziały jakie wykonywano z lnu oraz pokazały jak się 
go przędło. Mówiły o trudach tamtego życia, kiedy niemal 
wszystko trzeba było sporządzić we własnym zakresie. Ale, jak 
zgodnie stwierdziły obie panie, młodzież potrafiła sobie zor-
ganizować wolny czas wieczorami, a liczne wiejskie obrzędy 
przynosiły zajęcie i rozrywkę.

Na koniec spotkania niestrudzone nestorki zatańczyły 
z uczniami oberka. Na akordeonie przygrywał pan Andrzej 
Jamrożek z Bielin. Wzbudziło to ogromne emocje wśród 
uczniów.

Wizyta pań: Ewy Kot i Anieli Iwan była dla młodych ludzi 
żywą lekcją historii.

Beata Palacz Szkoła Podstawowa w Grabownicy

Rok 2005 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem 
Einsteina w stulecie opublikowania Teorii względności. Dnia 
15 grudnia 2005 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 
w Łopusznie odbyła się II Międzypowiatowa Sesja Sympaty-
ków Fizyki pt. ,,Albert Einstein 100 lat później”. Była ona fina-
łem projektu edukacyjnego realizowanego przez młodzież 
naszej szkoły. W ramach projektu młodzież wyszukiwała in-
formacje na temat teorii względności i jej twórcy. Przygoto-
wała życiorys A. Einsteina. Ogłoszony został też wewnątrzsz-
kolny konkurs na referat pt. ,,Jaki wpływ miała teoria względ-
ności na rozwój fizyki?” Autorką najlepszej pracy jest Agniesz-
ka Siwek uczennica klasy II a. 

W spotkaniu wzięli udział uczniowie z: Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1 we Włoszczowie pod opieką pani Ma-
rzeny Saladra, Zespołu Szkół w Małogoszczy z panem Walde-
marem Krzywickim oraz delegacje uczniów z Gimnazjum Nr 1 
i Nr 2 w Łopusznie wraz z opiekunami.

Honorowym gościem był Starosta Powiatu Kieleckiego 
pan Zbigniew Banaśkiewicz. Zabierając głos pan Starosta 
podkreślił wagę tego typu spotkań, które mają na celu przy-
bliżenie zagadnień związanych z fizyką współczesną oraz po-
zwalają na kontakt z pracownikami naukowymi z najlepszych 
polskich uczelni. 

W uroczystej Sesji wzięli udział również dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie pani Irena Mar-
cisz, dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie pan Leszek Pio-
trowski oraz dr Krzysztof Roszkowski – pracownik naukowy In-

II Międzypowiatowa Sesja Sympatyków Fizyki 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

stytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, któ-
ry wygłosił wykład pod tytułem:

Opis eksperymentalnych potwierdzeń szczególnej 
i ogólnej teorii względności.

Dr Roszkowski poinformował o prowadzonych pracach ba-
dawczych i przedstawił kierunki na jakich absolwenci szkół 
średnich mogą podjąć dalsze kształcenie w Instytucie Fizyki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W części artystycznej wykonanej przez uczniów Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie został przedsta-
wiony życiorys Alberta Einsteina wzbogacony o najciekawsze 
jego powiedzenia.

Jednym z elementów kształcenia jest oddziaływanie na 
uczniów poprzez autorytet. Niewątpliwie takim autorytetem 
jest dr Krzysztof Roszkowski, który zawodowo zajmuje się 
teorią względności. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ło-
pusznie od lat współpracuje z Instytutem Fizyki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie. Działania te pozwalają uczniom 
uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników 
naukowych i wyrównują szanse edukacyjne młodzieży wiej-
skiej z młodzieżą z dużych ośrodków akademickich. 

Opiekun projektu mgr Paweł Stachura i młodzież ZSP Nr 5 
w Łopusznie składają serdeczne podziękowanie pani dyrek-
tor Irenie Marcisz za możliwość zorganizowania Sesji i Preze-
sowi ,,WiR” Łopuszno panu Witoldowi Szprochowi za finanso-
wą pomoc w realizacji przedsięwzięcia.

Opracował mgr Paweł Stachura z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie

KULTURA I OŚWIATA
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O tym, co się dzieje w Szkole Podstawowej im. M. Rataja 
w Grabownicy pisaliśmy już kilkakrotnie. Tym razem chcieliby-
śmy, aby czytelnicy „Wieści Łopuszna” dowiedzieli się, jak cie-
kawie nasi uczniowie spędzili jeden z dni ferii zimowych.

20 lutego w szkole odbyła się uroczystość związana ze 122 
rocznicą urodzin Patrona szkoły- Macieja Rataja. Była to im-
preza środowiskowa, bowiem uczestniczyli w niej zarówno 
uczniowie, nauczyciele, rodzice, jaki zaproszeni goście, re-
prezentujący władze gminne, powiatowe i oświatowe. Swoją 
obecnością zaszczycili nas: p. Barbara Piwnik - Kurator Oświaty 
w Kielcach, p. Zbigniew Banaśkiewicz Starosta Kielecki, p. Józef 
Szczepańczyk - były poseł ziemi kieleckiej, p. Jan Witold Ptak 
Przewodniczący Rady Gminy w Łopusznie, p. Zbigniew Jarzą-
bek Radny Łopuszno z terenu Grabownicy, p. Wanda Nowak 
-prezes ZNP w Łopusznie, i niektórzy dyrektorzy okolicznych 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Organizato-
rami uroczystości były: p. Halina Czeszek i p. Ewa Janowska-
Dzwonek, które zajmują się realizacją programu szkolnego 
„Wokół Patrona Szkoły”. Nad całością czuwała oczywiście dyr. 
szkoły p. Anna Skrzypczyk. Punktualnie o godz. 11 rozpoczęła 
się część oficjalna. Pani dyrektor powitała serdecznie wszyst-
kich gości i przedstawiła cele spotkania. Kolejnym punktem 
programu było wręczenie nagród dla laureatów międzyszkol-
nego Konkursu Poetyckiego „Maciej Rataj – Nasz Patron”, zor-
ganizowanego ,dla szkół noszących to samo imię. W konkursie 
wzięły udział 3 szkoły. 

Oto zwycięzcy:
- I. miejsce - Paulina Tkacz (kl. VI, Publiczna Szkoła Podstawowa 

Im. Macieja Rataja w Płoszowie) za wiersz pt. „Moja rozmowa 
z Patronem”, 

- II. miejsce - Karol Palacz (kl. IV, Szkoła Podstawowa im. Macie-
ja Rataja w Grabownicy), za wiersz pt. „Maciej Rataj- Patron 
Nasz”,.

- III. miejsce - Michalina Stopnicka (kl. V, Szkoła Podstawowa nr 
104 im. Macieja Rataja w Warszawie) za wiersz pt. „Maciej Rataj”.

Wyróżnienia zdobyli: 
- Dominik Starachowski, kl. V, Szkoła Podstawowa nr 104 im. 

Macieja Rataja w Warszawie, „Słowo o Macieju Rataju”,
- Klaudia Błaszczyk, kl. V, Szkoła Podstawowa im. Macieja Rata-

ja w Grabownicy, „Chłopski Marszałek”,
- Urszula Leszczyńska, kl. V, Szko)ła Podstawowa nr 101 im. Ma-

cieja Rataja w Warszawie, „Rozmowa”.

Niestety zaprzyjaźnione szkoły w ostatniej chwili zrezygno-
wały z przyjazdu do nas ze względu na trudności z dojazdem. 
Dyplomy i nagrody książkowe, zostaną im przesłane pocztą. 

Po ogłoszeniu wyników rozpoczęła się część artystyczna, 
poświęcona w głównej mierze postaci Macieja Rataja, jego 
życiu i działalności. Znalazły się w niej również wiersze wła-
sne uczniów oraz piosenki w wykonaniu uczennicy kl. V Klau-
dii Błaszczyk, której talent muzyczny wzbudził wśród słucha-
czy ogromny podziw i aplauz. Kolejnym punktem programu 
były wystąpienia gości, którzy w okolicznościowych mowach 
przekazali pod adresem szkoły wiele pozytywnych słów, po-
dziękowali za zaproszenia, a także ofiarowali na rzecz szkoły 
i uczniów drobne upominki. Cieszyła nas szczególnie opinia p. 
Barbary Piwnik - Kuratora Oświaty w Kielcach, która niezwykle 
ciepło i serdecznie pogratulowała organizatorom pomysłowo-
ści w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów, tworzenia 
miłej atmosfery w szkole i kultywowania dawnych, dobrych 
wzorców wśród młodzieży szkolnej, co dobrze świadczy o re-
alizowanym w szkole programie wychowawczym.

Następnie wszyscy udali się do nowo wyposażonej sali kom-
puterowej, gdzie odbyła się multimedialna prezentacja tomiku 
poetyckiego, opracowana przez p: Halinę Czeszek

W tomiku znalazły się wszystkie zgromadzone do tej pory 
wiersze uczniów zarówno z naszej jak i okolicznych szkół, które 
brały udział w konkursach poetyckich na wiersz o Macieju Ra-
taju. 

A potem odbył się poczęstunek, którego sponsorami byli: 
p. Witold Szproch- właściciel WiR-u w Łopusznie i p. Aleksan-
der Kozak- właściciel piekarni, którym serdecznie dziękujemy 
za wspieranie szkoły.

Dla uczniów niezwykłą atrakcją okazał się kulig. Co prawda 
goście nie dali się skusić na wyjście ze szkoły, ale uczniowie, 
nauczyciele i niektórzy rodzice chętnie wzięli w nim udział. 
Oprócz małych sanek mieliśmy duże wypożyczone z Cemen-
towni Małogoszcz, dzięki inicjatywie radnego Zbigniewa Ja-
rząbka. Trasa kuligu wiodła lasem w kierunku Marianowa, aż po 
kres wsi, Po powrocie na wszystkich czekało rozpalone w pobli-
żu szkoły ognisko, gdzie wśród gwaru i wesołych rozmów upie-
kliśmy kiełbaski. Tym miłym akcentem zakończyliśmy dzień, 
który na pewno był jednym z ciekawszych w historii szkoły.

Opracowała: Halina Czeszek

Wieści z Grabownicy

Dokarmianiem zwierząt w okresie zimowym w Szkole Pod-
stawowej w Lasocinie zajmuje się Samorząd Uczniowski. Je-
sienią uczniowie rozwieszają karmniki i gromadzą karmę dla 
zwierząt. W ramach tej akcji nawiązano współpracę z Kołem 
Łowieckim „ŻURAW” w Lasocinie. Myśliwi przekazują facho-
wo przygotowaną karmę dla zwierząt. Wyznaczeni dyżur-
ni uczniowie dbają, aby była ona przez cały okres zimowy 
w karmnikach.

27 listopada 2005 roku uczniowie naszej szkoły zebrali 
karmę dla zwierząt (siano, zboże, warzywa) i wraz z opieku-

Lekcje na łonie natury
nem i myś1iwymi tutejszego koła pojechali do lasu dokar-
miać zwierzęta. Poznaliśmy nieznane nam piękne krajobrazy. 
Mieliśmy możliwość obejrzenia żeremia bobrów i dowiedzie-
liśmy się dużo na temat życia tych zwierząt. Natomiast ucznio-
wie młodszych klas rozpoznawali ślady saren, zajęcy i innych 
zwierząt leśnych.

Przyjemnym uwieńczeniem tej akcji był poczęstunek przy 
ognisku przygotowany przez myśliwych dla dzieci. Składał się 
z kiełbasek, bigosu myśliwskiego i smalcu z dzika. Zadowole-
ni wróciliśmy do domów.

Andrzej Łapot

KULTURA I OŚWIATA
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Czwartkowe popołudnie 9 lutego 2006 roku. Do rozpoczę-
cia zabawy choinkowej w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie pozo-
stały już niecałe cztery godziny, a tymczasem górny korytarz 
wypełniony jest po brzegi młodzieżą. – Musicie iść rytmicznie! 
– sugeruje pani Justyna Ciszek. – Najpierw prawa noga – upo-
mina poddenerwowane dziewczęta, ucząca je układu chore-
ograficznego koleżanka, Justyna Satalecka. – Wysoko brody. To 
jest wasz wieczór! – radzi pani Marzena Walczak. Co chwila wy-
buchają salwy śmiechu, panuje przyjazna atmosfera. Wszelkie 
opory mijają, gdy torturom zostają poddani chłopcy.

O tytuł Miss i Mistera Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie ubiega-
ło się 13 dziewcząt i 14 chłopaków. Każdy musiał wygłosić krót-
ką prezentację i odpowiedzieć na wylosowane pytanie. Uro-
da była jednym z elementów poddawanych ocenie. Ponadto 
jury brało pod uwagę prezencję i poczucie humoru. Komisja, 
w skład której wchodzili: pani Justyna Ciszek (nauczyciel che-
mii i wychowania fizycznego, organizator imprezy), pani Ma-
rzena Walczak (nauczyciel języka polskiego, organizator impre-
zy), pan Cezariusz Najmrodzki (nauczyciel geografii), pan Karol 
Soboń (nauczyciel wychowania fizycznego), uczennica Justy-
na Satalecka (członek Samorządu Uczniowskiego) i Marta Przy-
wała (reprezentantka Zespołu Redakcyjnego Szkolnej Gazetki 
„Rewelacje”), miała niezwykle trudne zadanie, bowiem poziom 
prezentacji przygotowanych przez poszczególnych uczestni-
ków konkursu był bardzo wysoki. Przed startującymi w elimi-
nacjach stało jeszcze jedno wyzwanie – należało przekonać do 
siebie zgromadzoną publiczność, by oddała swój głos. Osta-
tecznie to właśnie głosy młodzieży przeciążyły szalę zwycię-
stwa. Koronę i tytuł Miss Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie zdo-
była uczennica klasy 3 „a” – Marta Cieślicka, I Wicemiss zosta-

To był bal!

III Wybory Miss i Mistera Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie, 
Gimnazjalny Konkurs Tańca

ła Olga Zimny (kl. 3 „a”), tytuł II Wicemiss przypadł ex aequo 
Klaudii Jachimczyk (kl. 1 „b”) i Magdalenie Knap (kl. 2 „b”). 
Tytułem Mistera uhonorowano ucznia klasy 1 „a” – Mateusza 
Ptaka; I Wicemister – Karol Petrus (kl. 3 „a”), II Wicemister 
– Łukasz Wolder (kl. 3 „a”). Zwycięzcy otrzymali dodatkowo 
upominki w postaci zestawów kosmetyków. Każdy uczestnik 
dostał pamiątkowy dyplom. W tym miejscu słowa uznania na-
leżą się również prowadzącym imprezę uczennicom klasy 3 „a” 
- Sylwii Filipiak i Patrycji Przepiórze oraz znakomicie bawiącej 
się publiczności.

Kolejną atrakcją tego wieczoru był przygotowany przez 
klasę 2 „a” Gimnazjalny Konkurs Tańca. Na parkiecie zaprezen-
towały się cztery pary. Najpierw mogliśmy zobaczyć synchro-
niczne układy taneczne w wykonaniu Lucyny Śliwki (kl. 1 „a”) 
i Katarzyny Śliwki (kl. 2 „b”) oraz ich kuzynek. Następnie pu-
bliczność zamarła w bezruchu i pilnie śledziła każdy krok za-
pierającego dech rock and rolla Aleksandry Trakul (kl. 1 „b”) 
i Joanny Garbacz (kl. 1 „a”). Burzliwe owacje wywołało poja-
wienie się Wiolety Szymkiewicz (kl. 3 „b”), a po chwili aplauz 
jeszcze się wzmógł, gdy dołączył do niej partnerujący jej Łu-
kasz Wolder (kl. 3 „a”). Latynoamerykańskie rytmy wprowa-
dziły gorącą atmosferę, a obserwujące reakcję publiczności 
jury nie miało wątpliwości, kto powinien zostać zwycięzcą. 
Zatem pierwsze miejsce przypadło Wiolecie i Łukaszowi, zaś 
drugie Aleksandrze i Joannie.

To był niezwykle emocjonujący i udany wieczór. Wszyscy 
podkreślali, że mamy niezwykłą i utalentowaną młodzież, któ-
ra potrafi wykazać się inwencją. Z niecierpliwością zatem wy-
czekujemy kolejnego karnawału.

nauczyciel języka polskiego Marzena Walczak

Szkoła Podstawowa w Lasocinie po raz kolejny zaprosiła 
w swoje progi licznych gości. W zimowe sobotnie popołudnie 
21.01.2006 r. odbyła się „gorąca uroczystość” – Dzień Babci 
i Dziadka. Dla podkreślenia odpowiedniego klimatu sala była 
odświętnie przybrana kompozycjami kwiatowymi, a na fron-
towej ścianie widniały ilustracje przedstawiające scenki i por-
trety babć i dziadków.

Dla seniorów przygotowano wspaniały program artystycz-
ny. Wnuczęta zaprezentowały wiersze, piosenki, inscenizacje 
pt: „W kwiaciarni” i „Czerwony Kapturek” oraz taniec – „Rock 
– roll z babcią”

To właśnie w tym dniu z całego serca pragnęli odwdzię-
czyć się za ich trud, serdeczność, okazać, jak bardzo babcie 
i dziadkowie są ważnymi w ich życiu.

Po obejrzeniu występów babcie wraz ze swoimi wnuczka-
mi oraz nauczycielami zasiedli do bogato zastawionego stołu, 

Dzień Babci i Dziadka
pełnego ciast, ciasteczek i innych smakołyków, przygotowa-
nych przez rodziców, którzy również pomagali w organizowa-
niu imprezy. W ciepłej rodzinnej atmosferze próbowano wy-
pieków i dzielono się wrażeniami z akademii.

Babcie dawno nie miały takiej rozrywki. Przychodząc na 
spotkanie mogły nie tylko podziwiać swoje jakże utalento-
wane pociechy, ale również wymienić się spostrzeżeniami, 
wspominały szkolne lata, zapominały o troskach i proble-
mach dnia codziennego.

Każdy gość otrzymał kwiatek zrobiony własnoręcznie 
przez swojego wnuczka lub wnuczkę. Zadowolenie i wzru-
szenie malujące się na twarzach kochanych babć, dziadków 
i dzieci, udowodniły, że takie spotkania są niezbędne, by spra-
wić innym radość.

W przyszłym roku w naszej szkole uczniowie również pla-
nują przygotować coś specjalnego dla swoich najbliższych.

Organizatorzy: A. Przepióra, W. Bajkowska
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W SP w Snochowicach działają dwa Kluby czterolistnej Ko-
niczynki: Mała Koniczynka obejmująca uczniów klas II –III oraz 
Klub Szkolny zrzeszający uczniów klas starszych. Klubowicze bio-
rą udział w cotygodniowych zajęciach pozalekcyjnych, wyciecz-
kach i spotkaniach.  

Różnorodna tematyka zajęć w ramach realizowanych projek-
tów pozwala uczniom efektywnie wykorzystać wolny czas i roz-
wijać ich zainteresowania.

Członkowie Klubu realizują zadania w ramach edukacji eko-
logicznej „Młody Ekolog”, teatralno- artystycznej „ Bawimy się 
w teatr” oraz projekcie „ Uczymy się przediębiorczości”

ZADANIA ZREALIZOWANE W I PÓŁROCZU 
1. Prezentacja działalności Klubu – spotkanie z delegacją 

z USA 
27 września o godzinie odbyło się spotkanie liderów, klubo-

wiczów i zaproszonych gości z delegacją ze St. Zjednoczonych. 
Spotkanie poświęcone było działalności naszego Klubu, który 
powstał w 1996 r. 

Podczas spotkania klubowicze przybliżyli cele realizowanego 
projektu ścieżki dydaktyczno –przyrodniczej oraz przedstawili 
trasę ścieżki i scharakteryzowali poszczególne przystanki. 

Najmłodsi Klubowicze uświetnili spotkanie krótkim wystę-
pem artystycznym o tematyce ekologicznej.

Przybyli goście mieli możliwość zaznajomienia się z działalno-
ścią Klubu poprzez obejrzenie wystawy, na której zgromadzono 
prace dzieci, kronikę Klubu, zdjęcia dotyczące wymiany między-
narodowej do USA oraz programy autorskie liderek klubu (pro-
gramy ekologiczne „Człowiek- przyroda- środowisko, „Podaj wo-
dzie pomocną dłoń” oraz program edukacji leśnej). 

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość przejścia frag-
mentu trasy ścieżki, a dokładnie jednego z jej przystanków – re-
zerwatu Góra Dobrzeszowska. Szczegółowych i fachowych in-
formacji udzielali zebranym gościom panowie z Nadleśnictwa 
Ruda Maleniecka. 

2. Realizacja projektów tematycznych 
• W ramach realizacji edukacji ekologicznej zorganizowano cykl 

spotkań dotyczących opieki nad zwierzętami. Uczniowie bra-
li udział w konkursach „ Mój przyjaciel” (wystawę prac wyko-
nanych przez uczniów zaprezentowano na gazetce klubowej) 
oraz wykonali „misiowe saszetki”. 

• Uczniowie brali udział w pracach porządkowych w ogródku 
szkolnym 

• W ramach realizacji projektu „ Mały artysta” i „ Uczymy się 
przedsiębiorczości” 10 osobowa grupa dzieci brała udział 
w warsztatach rękodzielniczych (wyplatanie koszyków, lepie-
nie z gliny) z artystką ludową. 

• Podczas spotkań uczniowie wykonują prace plastyczne: malo-
wanie na szkle, prace z papieru, które prezentowane są podczas 
imprez środowiskowych w ramach promocji Klubu 4 H oraz sta-
nowią upominki dla gości odwiedzających naszą szkołę. 

3. Realizacja projektu ścieżki dydaktycznej
W związku z realizacją projektu ścieżki ekologicznej liderki 

brały udział w 
• Spotkaniu liderów w Pińczowie (23-24 września 2005)
• Spotkaniu liderów w Nowinach dotyczącego samooceny reali-

zacji projektu (17 listopada 2005 r) 

Co wydarzyło się w klubie 4 – H w Snochowicach? 
• Spotkaniu liderów w Nowinach (29 XII 2005 r) 
• Spotkaniu z przedstawicielami PTTK Kielce (ustalenia odnośnie 

wytyczania trasy, przystanków ścieżki) 
• Dzięki zaangażowaniu liderek uchwałą Rady Gminy w Łopusz-

nie dąb szypułkowy na Sojawie (jeden z przystanków projekto-
wanej ścieżki) został uznany pomnikiem przyrody.

• Przygotowano dokładny opis przystanków ścieżki (materiały 
do druku)

• Zorganizowano wycieczkę rowerową trasa ścieżki 

4. Imprezy środowiskowe 
• Klubowicze aktywnie włączają się w przygotowanie imprez 

środowiskowych dla społeczności lokalnej (Jasełka, Dzień Bab-
ci i Dziadka). Przygotowanie imprez środowiskowych wymaga 
często uczestnictwa w dodatkowych spotkaniach, które odby-
wają się poza ustalonym harmonogramem spotkań (3 XII oraz 
10XII pod kierunkiem lidera B. Wróbel odbywały się spotkania 
poświęcone przygotowaniu jasełek). Programy artystyczne 
przygotowane przez dzieci uświetniają również imprezy gmin-
ne (Dożynki)

• Podczas Dożynek gminnych zostało przygotowane stoisko, na 
którym eksponowane były prace uczniów i pokazany dorobek 
działalności Klubu 4 – H. Wystawa była chętnie odwiedzana 
przez zgromadzoną publiczność.

• Wystawa prac Klubowiczów odbyła się również w WDK w Kiel-
cach podczas promocji książki pr. K Wiecha z Akademii Rolni-
czej w Krakowie „ Na czterech nogach”. (pr. K Wiech współpra-
cuje z naszym Klubem przy realizacji projektu ekologicznego 
dotyczącego ścieżek przyrodniczych). 

5. Wycieczki i wyjazdy Klubowiczów
• Wycieczka rowerowa trasą ścieżki przyrodniczej 
• Wyjazd do Nowin (udział w szkoleniu dotyczącym realizacji 

projektu ekologicznego)
• Wyjazd na szkolenie w zakresie rękodzielnictwa
• Wyjazd do Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Kielcach (pre-

zentacja jasełek) 

6. Współpraca z HPI, ŚODR, Nadleśnictwem 
Dzięki współpracy Klubu z HPI w Warszawie szkoła pozyskała 

fundusze, za które dokonano zakupu książek do biblioteki szkol-
nej (książek przyrodniczych oraz lektur), z których może korzy-
stać cała społeczność szkolna. 

Bardzo dobrze układa się również współpraca Klubu z Nad-
leśnictwem Ruda Maleniecka. Leśnicy włączają się w realizację 
projektu ekologicznego oraz uczestniczyli w spotkaniu z grupą 
amerykańską goszcząca w naszej szkole. 

7. Dokumentacja działalności Klubu 
Klub prowadzi kronikę, w której na bieżąco umieszczane się 

informacje z ważniejszych wydarzeń klubowych. 
Publikacje na temat naszego klubu ukazały się w :

• Aktualnościach Rolniczych (grudzień 2005),
• lokalnej gazetce gminnej „ Wieści z Łopuszna” (grudzień 2005) 
• publikacje w Internecie na stronie Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych w Radomiu. 
Danuta Rozpara, Bożena Wróbel 
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Dnia 11.01.2006 r. w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Łopusznie odbyło się spo-
tkanie o charakterze konkursu, w któ-
rym swoje zdolności artystyczne pre-
zentowali uczniowie szkół podstawo-
wych, którzy ukończyli 12 rok życia oraz 
gimnazjaliści. W prezentacjach wzięło 
udział 61 uczniów. Zdolności artystycz-
ne w kategoriach:
I. Gra na instrumencie
II. Piosenka biesiadna
III. Recytacja własnego wiersza
IV.  Kategoria plastyczna „Ginąca archi-

tektura”,
oceniała komisja, powołana przez or-
ganizatora  (Gminny Ośrodek Kultury) 
w składzie:
1. Bożena Piasta - literat, malarka (prze-

wodnicząca komisji),
2. Jarosław Gołuch – muzyk,
3. Piotr Pawelczyk - muzyk ,malarz,
4. Małgorzata Jarząbek - kier. GOSW,
5. Zuzanna Woś -kier. GBP.

W kategorii „Gra na instrumencie” 
przyznane zostały trzy równorzędne 
nagrody dla: Łukasza Wawrzoły, Paw-
ła Grunda oraz Konrada Lesiaka.

W kategorii „Piosenka biesiadna” na-
grodę otrzymał ośmioosobowy chór 
szkolny z Zespołu Szkół w Łopusznie.

W kategorii „Recytacja własnego 
wiersza”: 
I miejsce zdobyła Paulina Hajduk,
II miejsce - Urszula Kozieł, 
III miejsce - Katarzyna Piotrowska, 
IV miejsce - Marcin Będkowski.

W kategorii plastycznej „Ginąca ar-
chitektura”, komisja przyznała następu-
jące nagrody:
I miejsce - Patrycja Ptak,
II miejsce - Paulina Hajduk,
III miejsce - Renata Klimczak.

oraz wyróżnienia:
1. Sylwia Głowala
2. Izabella Kobierzyńska
3. Małgorzata Ginter

Zwycięzcom Prezentacji Artystycz-
nych wręczono nagrody rzeczowe. Do-
datkowym wyróżnieniem w kategorii 
„Recytacja własnego wiersza” jest pu-
blikacja nagrodzonych utworów na ła-
mach „Wieści Łopuszna”.

Barbara Pawelczvk

Prezentacje 
Artystyczne

BY NIE MÓC

Zawracam twarz ku słońcu,
– by nie móc widzieć cieni.

Przymykam oczy za dnia, 
– by nie móc widzieć zmartwień.

Ochładzam moje serce, 
– by nie móc walczyć z litością.

Zaciskam mocno pięści, 
– by nie móc dać się pokonać.

Powstrzymuje swoje dłonie, 
– by nie móc dać się ponieść.

Zatykam swoje uszy, 
– by nie móc słyszeć kłamstwa.

Zamykam swoje usta,
– by nie móc mówić – KOCHAM!

Paulina Hajduk 
kl. II c Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie

Nasz Papież

Sercem – Polak,
Rodem – Wadowianin,
Powszechnością – świata obywatel.
Zakochany w urodzie Tatr,
górskich jezior i bystrych rzek.

To nasz Papież. 
Niestrudzony pielgrzym – 
Przemierzający kraje świata
Madryt i Paryż,
Północ i Południe,
Wschód i Zachód,
lądy otoczone zwałami wód.

To nasz Papież.
Orędownik Pokoju,
Miłości i zgody.
T en, co przebaczał
i krzywdy darował.
Piotrową łodzią
dzielnie sterował,
pośród nawałnic
i kurzy naszych czasów.

To nasz Papież. 
Ten, co mówił
różnymi językami ludów,
tworzył piękno w poezji zamknięte.
I do Maryi wołał:
Totus Tuus.

To nasz Papież.

Urszula Kozieł kl. lIl a 
Gimnazjum N 2 w Łopusznie

Podziękowania

Dziękuję Ci za, że jestem,
Dziękuję za radość i szczęście,
Za chęć do życia,
Choć kiedyś jej nie miałam.
Znikła – Odleciała na chwilkę.
Dziękuję Ci za rodziców,
Za szkołę, bo bez niej byłoby nudno. Dziękuję 
Ci za wszystkie talenty,
Które mi podarowałeś.
Nie zakopałam ich w ziemi
Ja je ciągle pomnażam.
Dziękuję Ci za wszystko dobro,
Za wiarę, nadzieję, miłość.
Wiarę - w Ciebie,
Nadzieję - na lepsze jutro,
Miłość - do wszystkich.
Dziękuję Ci za to,
Że życie jest kolorowe, nie szare.
Dziękuję Ci za przeszkody,
Które stawiasz na mojej drodze,
Uczysz mnie tym wytrwałości.
Dziękuję Ci za to,
Że codziennie wysłuchujesz moich próśb.
Dziękuję za ludzi, których zesłałeś,
Aby mnie wspierali i pomagali mi.
Dziękuję Ci za dach nad głową,
Za to że nie jestem
Jednym z tych murzyńskich dzieci,
Które co dzień walczą z głodem o życie. Dzię-
kuję Ci za to,
Że jestem Polką,
Za to, że ta ziemia jest moja Ojczyzną. Dzięku-
ję Ci Boże za to,
Że żyję...

Katarzyna Piotrowska kl. II c
Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie

Niespełna rozumu

Ludzi niespełna rozumu
zawsze się odtrąca,
zamyka w szpitalach psychiatrycznych.
Ludźmi niespełna rozumu
nazywa się osoby,
które żyją we własnym świecie,
które są inne od wszystkich...
inni od nas...
Ale właściwie kim są wszyscy,
kim jesteśmy my?!
Zawsze współczujemy osobom
chorym psychicznie,
ale tak naprawdę to my
potrzebujemy współczucia,
To my jesteśmy
niespełna rozumu!
Bo przecież – to my gonimy
za czymś co nieosiągalne,
Zamiast cieszyć się każdą,
najmniejszą drobnostką,
którą obdarowuje nas
nowy dzień.
Może lepiej czasem się wyłączyć,
żyć w swoim
własnym świecie i – marzyć.
I myślami wracać do dzieciństwa,
Niż powoli, ale skutecznie
rozszarpywać swoją duszę... 
samych siebie!

Marcin Będkowski 
Gimnazjum Nr 2  w Łopusznie
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W dniach 20-22 lutego w Zespole Szkół w Łopusznie już 
po raz drugi odbył się Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Wój-
ta Gminy. W zawodach wzięły udział drużyny z sześciu szkół 
podstawowych: z Łopuszna, Gnieździsk, Sarbic, Snochowic, 
Piotrowca i Dobrzeszowa.

Rozgrywki przeprowadzone zostały w dwóch kategoriach:
I kategoria – szkoły liczące ponad 100 uczniów,
II kategoria – małe szkoły.

Do finału z grupy małych szkół zakwalifikował się Piotro-
wiec, Dobrzeszów i Sarbice.

Ogólna klasyfikacja:
I miejsce – SP Piotrowiec, opiekun mgr Ryszard Janowski;
II miejsce – SP Dobrzeszów, opiekun mgr Agnieszka Adydan;
III miejsce – SP Sarbice, opiekun mgr Krzysztof Zimny;
IV miejsce – SP Snochowice, opiekun mgr Andrzej Klimczak.

Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Łopuszno
W kategorii szkół liczących powyżej 100 uczniów dru-

żyna z Łopuszna niesiona głośnym dopingiem rozegrała 
znakomite spotkanie, wygrywając ze Szkołą Podstawową
 z Gnieździsk. Spotkania sędziował mgr Tomasz Mazur.

Wyniki rozgrywek w kategorii dużych szkół:
I miejsce – SP Łopuszno, opiekun mgr Krzysztof Kumański:
II miejsce – SP Gnieździska, opiekun mgr Wiesław Klimczak.

Zgodnie z oczekiwaniami uczniowie zaprezentowali wyso-
ki poziom umiejętności. Do ostatniego meczu trwała zacięta 
walka o awans do czołówki.

Nagrody w turnieju ufundował pan Wójt Henryk Karliński. 
Drużynom wręczono puchary, piłki i pamiątkowe dyplomy. 

Małgorzata Gwóźdź 

W dniu 11.03.06 r. w Końskich odbyły się Mistrzostwa Re-
gionu Centralnego /woj. łódzkie i świętokrzyskie/ w biegach 
przełajowych.

Młodzież obu województw w różnych kategoriach wie-
kowych rywalizowała w 12 biegach / dystanse od 1000m do 
5000 m/. Biegacze ze świętokrzyskiego wygrali 8, a z łódzkie-
go 4 biegi. 

W kategorii młodzików w punktacji prowadzonej przez Mi-
nisterstwo Sportu nasze województwo wygrało z łódzkiem 
89 do 81 pkt. Największy wkład w to zwycięstwo mieli zawod-
nicy UKS „WiR” Łopuszno- 34 pkt, Delfina Połaniec – 23 pkt, 
KKL Kielce -11 pkt, LKB Rudnik – 7 pkt, Juventy Starachowice -
6 pkt, STS Skarżysko – 5 pkt i BKL Busko Zdrój – 3 pkt.

W kategorii juniorów młodszych rywalizowano o medale i ty-
tuły mistrzów makroregionu centralnego oraz o wyjazd na Ogól-
nopolską Olimpiadę Młodzieży do Włocławka / 25.03.06 r./

Z naszego województwa do Włocławka zakwalifikowało się 
31 zawodniczek i zawodników z tego 12 osób z WiR-u Łopuszno.

W kategorii juniorów na Mistrzostwa Polski do Wejhero-
wa /19.03.06 r./ zakwalifikowali się uczniowie z miejscowego 

7 medali dla zawodników UKS WiR Łopuszno 
w biegach przełajowych Makroregionu Centralnego

Prymat biegaczy WiR-u w Regionie Centralnym
liceum: Mariusz Woźniak i Krzysztof Sobiegraj na 3 km i Piotr 
Misterkiewicz na 6 km.

Łącznie zawodnicy UKS WiR zobyli 7 medali oraz puchar za 
zwycięstwo drużynowe, które wręczali im Wojewoda Święto-
krzyski Grzegorz Banaś i Senator RP Jacek Włosowicz. Złote 
medale zdobyli: Jacek Cyran /3 km/ i Łukasz Woźniak /5 km, 
srebrne: Kasia Książkiewicz /2,5 km/ Mariola Ślusarczyk / 3 
km/ Marek Malesza / 2 km/ i Mariusz Woźniak /3 km/, a An-
na Waligórski brązowy na 2 km. Ponadto wyróżniły się Liliana 
Wódkowska ze Snochowic / 4 miejsce na 3000m/ i siostry Je-
dlińskie z Jasienia / 6 miejsca na 1500 m i 2500 m/. Na Olimpia-
dę zakwalifikowała się również Justyna Sztuka ze Snochowic.

Codzienna praca na treningach oraz na zgrupowaniu spor-
towym w Zębie k/ Zakopanego podopiecznych Barbary i Jó-
zefa Chudych dała więc doskonałe rezultaty.

W 2005 roku Klub UKS WiR zajął w biegach przełajowych 12 
miejsce w Polsce i 79 miejsce w lekkiej atletyce na 316 sklasy-
fikowanych klubów. 

Barbara Chudy



Wioleta Szymkiewicz i Łukasz Wolder – zwycięzcy 
Konkursu Tańca w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Rock & Roll w wykonaniu Aleksandry Trakul 
i Joanny Garbacz

Wójt Henryk Karliński wręcza puchar kapitanowi 
drużyny ze Szkoły Podstawowej w Piotrowcu Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Piotrowcu 
Drużyna ze Szkoły Podstawowej 

w Gnieździskach 

Drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrzeszowie

Drużyna ze Szkoły Podstawowej 
w Sarbicach



Od Lewej: Paweł Stachura, Krzysztof Roszkowski, Irena Marcisz, Zbigniew Banaśkiewicz

Dr Krzysztof Roszkowski z uczennicami 
ZSP Nr 5 w Łopusznie

II Międzypowiatowa Sesja Sympatyków Fizyki 
w ZSP Nr 5 w Łopusznie

III Wybory Miss i Mistera Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie


