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L.p. Nazwa inwestycji Wartość w zł. Wykonawca

1.
Budowa sieci wodociągowej Dobrzeszów - Podgórze, Podewsie, Nowek o długości 
12,1 km, 65 sztuk przyłączy o dł. 1952 mb.  Zrealizowano ze środków ZPORR, budżetu 
państwa oraz budżetu Gminy Łopuszno.

742 401,83
Firma Handlowo Usługowa „UNICUS” Czesław Wojtal, 
ul. Robotnicza 52, 32-200 Miechów.

2.
Wykonanie dodatkowych przyłączy w Dobrzeszowie - Podgórze i Nowku (17 sztuk 
przyłączy). Zrealizowane ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

33 469,60
Firma Handlowo Usługowa „UNICUS” Czesław Wojtal, 
ul. Robotnicza 52, 32-200 Miechów.

3.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie w/w sieci wodociągowej.  
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

4 877,56
Urządzenia i Systemy Grzewcze „caloria”,
ul. E. Meissnera 4/17, 25-634 Kielce.

4.

Budowa Stacji Uzdatniania Wody z infrastrukturą towarzyszącą w Wielebnowie. 
Wybudowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno przy udziale środków 
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w Kielcach w 
formie pożyczki.

571 404,21
Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych i Budowla-
no Montażowych „HYDROBUD” Władysław Krzysiek, 
ul. Weroniki 26/72, 25-658 Kielce.

5.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie w/w inwestycji. Zrealizowano 
ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

2 500,00
Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych „WEK-
TOR” inż. Mieczysław Gołębiowski, 
ul. Pomorska 64, 25-343 Kielce.

6.

Remont drogi powiatowej Wierna Rzeka - Łopuszno odcinek przez wieś 
Fanisławice o dł. 630 mb, oraz drogi powiatowej Grabownica – Marianów o dł. 880 
mb. Finansowanie w 50% budżet Gminy Łopuszno, 50% budżet Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach.

121 338,15
„BUDROMOST - STARACHOWICE” Sp. z o.o., 
ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock.

7.

Remont drogi powiatowej Kuźniaki – Dobrzeszów – Mnin, odcinek Dobrzeszów 
– Podgóra o dł. 700 mb, oraz drogi powiatowej Sarbice – Wielebnów, odcinek 
w m. Olszówka o dł. 500 mb. Finansowanie w 50% budżet Gminy Łopuszno, 50% 
budżet Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.

84 509,40
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 
„FART” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce.

8.
Budowa Sali gimnastycznej w Gnieździskach wraz z instalacjami wewnętrznymi. 
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno przy udziale środkó MENiS. 
Koszt całkowity 988 428,89 zł. z tego w roku 2005 przerób wyniósł 249 275,01 zł.

249 275,01
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe 
„AGAT” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce.

9.
Przebudowa z rozbudową remizy (zajezdni samochodów strażackich) OSP w 
Łopusznie. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno przy czynnym 
udziale w pracach budowlanych członków OSP w Łopusznie.

120 000,00
Roboty prowadzone systemem gospodarczym oraz 
osób zatrudnonych z PUP w Kielcach.

10.
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w 
Piotrowcu. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

20 252,00
Zakład Remontowo Budowlany „MIREK” 
Mirosław Chęcina, ul. Rzeszowska 13, 25-140 Kielce.

11.
Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku „Klub Rolnika” w 
Czałczynie. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

5 490,00
Zakład Remontowo Budowlany „MIREK”
Mirosław Chęcina, ul. Rzeszowska 13, 25-140 Kielce.

12.
Wymiana rynien poziomych na budynku mieszkalnym w Łopusznie przy ul. 
Włoszczowskiej 40. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

2 033,00
Zakład Remontowo Budowlany „MIREK” 
Mirosław Chęcina, ul. Rzeszowska 13, 25-140 Kielce.

13.

Gminne Centrum Informacji w Łopusznie ul. Konecka 12 (zakupienie 10 zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem, umeblowaniem i remontem 
pomieszczenia). Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno oraz ze 
środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy z Programu Aktywizacji Zawodowej w 
ramach podpisanej umowy z WUP w Kielcach.

82 884,51 System gospodarczy i zlecony.

14.
Wykonanie remontu dróg gminnych w Rudzie Zajączkowskiej o dł. 900 mb 
oraz Fanisławiczkach o dł. 400 mb. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy 
Łopuszno.

118 383,76
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Górkach Szczukowskich.

15.
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika dla pieszych w pasie 
drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Łopuszno-Wielebnów. Zrealizowano ze 
środków budżetu Gminy Łopuszno.

50 105,40
Firma Inżynieryjno-Konsultingowa BIPROSTAL S.A., ul. 
Królewska 57, 30-081 Kraków.

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2005 roku 
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16.
Remont dróg gospodarczych w Łopusznie ul. Zaleskiego oraz odcinek drogi od 
ul. Kasztanowej w kierunku Czałczyna współfinansowanych ze środków Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych oraz budżetu Gminy Łopuszno.

60 236,99
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 
ul. Konecka 7 d, 26-070 Łopuszno

17.
Dobudowa 17 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Czałczyn. 
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

23 436,41
P.H.U. „WIK.WOLT” Urszula Błachucka, 
Zajączków 171, 26-065 Piekoszów.

18.
Dobudowa 10 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Piotrowiec. 
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

5 857,00
P.H.U. „WIK.WOLT”, Urszula Błachucka, 
Zajączków 171, 26-065 Piekoszów.

19.
wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia w Łopusznie na ul. Ogrodowej 9 szt. 
oraz na ul. Szkolnej 6szt. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

5 255,10
3 503,40

P.H.U. „WIK.WOLT”, Urszula Błachucka, 
Zajączków 171, 26-065 Piekoszów.

20.

Przebudowa chodnika na ul. Przedborskiej w Łopusznie od Internatu LO do 
Banku Spółdzielczego o dł. 80 mb oraz od „studni” do ul. Polnej o dł. 250 mb. 
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno oraz budżetu Powiatowego 
Zarządu Dróg w Kielcach

51 067,71
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 
ul. Konecka 7 d, 26-070 Łopuszno

21.

Zakup 10 zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem dla Szkoły Podstawowej w Grabownicy. Projekt 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji 
oraz budżet gminy Łopuszno.

42 387,07

22.
Wymiana istniejącego pieca opalanego koksem na piec miałowy w Szkole 
Podstawowej w Grabownicy. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

13 398,78
Zakład Instalacji Sanitarnej i Urządzeń Energetyki Ciepl-
nej, Wiesław Salwa, ul. Kruszczowa, Kielce

23.

Zakup 10 zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem dla Szkoły Podstawowej w sarbicach. Projekt 
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji 
oraz budżet gminy Łopuszno.

42 387,07

24.

Zakup 10 zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem dla Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie. Projekt współfinansowany 
przez Europejski Fundusz Społeczny i Ministerstwo Edukacji oraz budżet gminy 
Łopuszno.
Zakup kserokopiarki z budźetu Gminy Łopuszno

42 387,07

4 050,00

25.

Zakup 2 zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem i 
oprzyrządowaniem oraz aparatu cyfrowego dla Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łopusznie finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury oraz budżetu gminy 
Łopuszno.
Zakup mebli w postaci biurek, foteli, dostęp do internetu, sieciowanie. 
Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

10 000,00

3 600,00

26.

Zakup 1 zestawu komuterowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 
oraz  dla Gminnj Biblioteki w Łopusznie. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy 
Łopuszno.
Zakup książek współfinansowanych ze środków Ministerstwa kultury i budżetu 
Gminy Łopuszno

4 000,00

17 000,00

27.
Zakup 4 zestawów komuterowych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 
dla Urzędu Gminy w Łopusznie z przeznaczeniem dla Referatu ewidencji Ludności 
i Referatu Podatków. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

32 704,53

28.
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Łopuszno 
na odcinku 36,3 km rowów. Zrealizowano ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

77 691,01
Prace prowadzone systemem gospodarczym przy 
udziale osób zatrudnionych z PUP w Kielcach.

R A Z E M 2 919 596,12

Wykaz inwestycji kontynuowanych 
i wdrożonych do realizacji w 2005 roku 

L.p. Nazwa inwestycji Wartość w zł. Wykonawca

1.

Adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasocinie na „Świetlicę Wiejską” 
wraz z wyposażeniem. Prace rozpoczną się wiosną 2006r. i zrealizowane zostaną 
ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego oraz budżetu Gminy Łopuszno. 
Prace będą prowadzone w I i II kwartale 2006r.

414 141,35
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe 
„AGAT” Sp. z o.o. ul. Domaszowska 106, 25-320 Kielce.

2.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie w/w inwestycji. 
Zrealizowane zostanie ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

6 000,00
Pracownia Usług Inwestycyjnych i Projektowych 
„WEKTOR”, inż. Mieczysław Gołębiowski, 
ul. Pomorska 64, 25-343 Kielce.

3.
Rozbudowa Szkoły w Gnieździskach o segment A - budynek dydaktyczno-
szatniowy i budynek żywieniowy - segment B. budżetu Gminy Łopuszno. 
Zrealizowane zostanie ze środków budżetu Gminy Łopuszno.

185 012,68 
Prace prowadzone systemem gospodarczym przy 
udziale osób zatrudnionych z PUP w Kielcach.

4.
Budowa Szkoły  w Snochowicach - wykonanie stropu I kondygnacji z płyt 
żelbetowych oraz wieńcy żelbetowych. Zrealizowane zostanie ze środków budżetu 
Gminy Łopuszno.

7 911,12 
Kwota nie zawiera wartości płyt 

żelbetowych

Prace prowadzone systemem gospodarczym przy 
udziale osób zatrudnionych z PUP w Kielcach

5.

Przebudowa istniejącej kotłowni w Szkole Podstawowej w Łopusznie wraz z 
robotami dodatkowymi polegającymi na wymianie wymiennika ciepłej wody. 
Stanowi to 1/2 całkowitego zakresu robót. Zrealizowane zostani ze środków 
budżetu Gminy Łopuszno.

249 358,55
Przedsiębiorstwo Budowlane „armabud” Sp. z o.o. ul. 
Poprzeczna 12 25-652 Kielce. 

6.

Opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej oczyszczalni ścieków w 
Eustachowie oraz kanalizacji sanitarnej w Łopusznie, Wielebnowie i Eustachowie. 
Trwają prace planistyczno-projektowe zgodnie z umową. Zrealizowane zostaną ze 
środków budżetu Gminy Łopuszno.

183 000,00
Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa 
„EKO-DOM” Sp. z o.o. 
Mójcza ul. Chabrowa 114, 25-224 Kielce

R A Z E M 1 045 423,70
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Takiego Finału jeszcze nie było! Ze-
braliśmy rekordową sumę: 18049,93 
zł. To o trzy tysiące więcej niż w roku 
ubiegłym. Brakuje słów, aby wyrazić 
uznanie dla Państwa hojności i wraż-
liwości. Zbieraliśmy pieniądze na 
sprzęt ratujący życie dzieci poszko-
dowanych w wypadkach oraz na na-
ukę udzielania pierwszej pomocy. To 
piękny cel, a dzięki temu, że to wyjąt-
kowe  niedzielne popołudnie i wie-
czór spędzili Państwo z nami, jest on 
możliwy do realizacji.

 Niektóre miasta powiatowe osią-
gnęły wynik w granicach 20 tysięcy. 
Na tym tle kwota zebrana w naszej 
gminie - blisko 30 tysięcy (dolicza-
jąc około 8 tysięcy w Gnieździskach i 
3 tysiące w Gimnazjum Nr 1) jest po 
prostu oszałamiająca! Dzięki z całe-
go serca za wielkie serca!!! 

XIV Finał w Zespole Szkół w Ło-
pusznie rozpoczęli głośnym pozdro-
wieniem Owsiaka SIĘ MA prowadzą-
cy imprezę: kielecki dziennikarz Artur 
Świtoń i piękna Agata Szafraniec, 

w szkolnej stołówce, napojów i słody-
czy w sklepiku oraz popróbowania 
ciast i sałatek wykonanych przez na-
uczycieli Zespołu Szkół. Orkiestra „za-
robiła” na tym 1228 zł. 

Zgromadzeni w Zespole Szkół ba-
wili się przy muzyce zespołu „B.B”, 
który w ekspresowym tempie roz-
ruszał publiczność. Żywiołowa wo-
kalistka natychmiast nawiązała z 
nią kontakt i cała sala falowała i kla-
skała w rytm muzyki. Małe artystki, 
podopieczne pani Małgorzaty Fras 
z Gminnego Ośrodka Kultury zapre-
zentowały układ taneczny, który na-
grodzono wielkimi brawami. I w tym 
momencie koncert przerwano...

Rozległ się przeraźliwy dźwięk stra-
żackiej syreny. Publiczność wyległa 
z sali na ulicę. Przed szkołą doszło 
do groźnego wypadku. Zderzyły się 
czołowo dwa samochody. Kierowa-
li nimi młodzi ludzie. Są nieprzytom-
ni i uwięzieni w pojazdach. Sytuacja 
wygląda dramatycznie. Na szczęście 
natychmiast przybywają nasi straża-

XIV Finał WOŚP w Zespole Szkół w Łopusznie
Miss Ziemi Świętokrzyskiej 2002. 
Głęboki głos i profesjonalna konfe-
ransjerka tego pierwszego oraz uro-
da, inteligencja i dziewczęcy wdzięk 
jego towarzyszki sprawiły, że poczu-
liśmy się jak na wielkim koncercie w 
Sopocie.

 Organizatorzy Finału w Łopusznie 
zagospodarowali każdą minutę, od 
godziny 13 do północy. A bawiliśmy 
się w hali sportowej, pięknie udeko-
rowanej przez uczniów, nauczycieli, 
przy współudziale rodziców.

W progu szkoły witali nas kwe-
stujący nauczyciele oraz uczniowie, 
wśród nich grupa harcerek. Dzięku-
jemy za każdą złotówkę wrzuconą do 
puszki, a zebrała się niemała suma, bo 
3620,93 zł. Wiele było banknotów, 
nawet stuzłotowych. Klub 4-H z Gra-
bownicy przekazał do puszki 50 zł.

Na imprezę przybyły całe rodziny. 
Dla dzieci niemałą atrakcją okazała się 
loteria fantowa, z której dochód wy-
niósł 1231 zł. Głodni i spragnieni mie-
li możliwość zakupu ciepłego posiłku 

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejną Sesję Rada Gminy odbyła 29 grudnia 2005 roku.
Na Sesji radni podjęli 4 uchwały:

- Nr XXIX/156/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy 
Łopuszno na 2005r. (Zmiana polegała na zwiększeniu planu do-
chodów i wydatków budżetowych w dziale – kultura i ochrona 
dziedzictwa kulturowego – o dotację z budżetu państwa w wyso-
kości 10.000,-zł. na zakup 2 zestawów komputerowych i aparatu 
cyfrowego. Uchwałą tą radni zmniejszyli także upoważnienie Wój-
ta Gminy do spłaty zobowiązań o kwotę 290.233,-zł. i do zaciąga-
nia długu o kwotę 324.369,-zł.)

- Nr XXIX/157/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2005r. (Uchwałą tą  radni zmniejszyli plan wydatków budżeto-
wych w dziale – transport i łączność – rozdział; drogi publiczne 
gminne o kwotę 271.575,-zł., a zwiększyli plan wydatków budżeto-
wych w dziale – pomoc społeczna o kwotę 12.227,-zł., w tym na:
- odpłatność za pobyt w domach opieki społecznej mieszkań-

ców naszej gminy – 4.371,-zł.- koszty pomocy udzielonej pod-
opiecznej naszej gminy  3.712,-zł.

- zakup materiałów /oleju opałowego/ i usług pozostałych ko-
niecznych do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Łopusznie - 4.144,-zł. 

oraz w dziale – oświata i wychowanie o kwotę 259.348,-zł., w tym na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli- 5.700,-zł., 
- składki na rzecz ZUS od wynagrodzeń - 12.500,-zł.,
- zakup opału, materiałów biurowych i kserokopiarki do Zespo-

łu Szkół w Łopusznie - 29.648,-zł.
- zakup usług remontowych - 11.500,-zł.
- wydatki inwestycyjne realizowane w związku z budową sali 

gimnastycznej i rozbudową Szkoły Podstawowej w Gnieździ-
skach - 200.000,-zł. 

- Nr XXIX/158/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej Rady Gminy w Łopusznie na 2006r., 

- Nr XXIX/159/2005 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 
2006r.

Radni wysłuchali także 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. 

/M.B./

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
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cy. Rozcinają samochody i wydoby-
wają rannych. To dwaj bracia: Michał 
i Paweł Kozieł. Dają oznaki życia. Stra-
żacy usztywniają złamane kończyny, 
zawijają chłopców w termoizolacyjne 
folie. Przyjeżdża pogotowie i na sy-
gnale odwozi rannych do pobliskiego 
szpitala. Sytuacja została opanowana. 
Uratowano ludzkie życia. Jeszcze tyl-
ko przybywa policja i dokonuje oglę-
dzin miejsca wypadku.

Do takich zdarzeń dochodzi na na-
szych drogach często, zbyt często. Na 
całe szczęście opisane powyżej było 
jedynie pokazem umiejętności ra-
towniczych naszych strażaków...

A w hali sportowej znowu układy 
taneczne. Tym razem podziwialiśmy 
dziewczynki i dziewczęta z kieleckiej 
szkoły tańca „STEP by STEP”, prowa-
dzonej przez panią Małgorzatę Nitę. 
Było na co popatrzeć. Niesamowicie 
gibkie, zgrabne i pełne młodzieńcze-
go uroku tancerki zaprezentowały się 
w kilku układach tańca nowoczesne-
go. Po ich występie na pewno przybę-
dzie chętnych na zajęcia z naszą panią 
Małgosią.

Z wielkim zainteresowaniem, zwłasz-
cza miłośników zwierząt, spotkał się na-
stępny pokaz. Była to tresura psów po-
licyjnych w wykonaniu starszego sier-
żanta Mariusza Pawłowskiego i sier-
żanta Krzysztofa Zielonki z Komendy 
Miejskiej Policji w Kielcach. Panowie 
zademonstrowali, co też potrafią ich 
czworonożni „koledzy” z pracy. A umie-
ją aportować, warować, atakować i cier-
pliwie czekać. Jedynie tropienie złodziei 
było umiejętnością niemożliwą do za-
prezentowania w hali sportowej wśród 
uczciwych mieszkańców Łopuszna.    

Wielbicielom  instrumentów dę-
tych zapewne spodobał się koncert 
orkiestry strażackiej OSP, sportowi 
kibice zaś z zainteresowaniem wysłu-
chali wywiadu, jaki ze Zbigniewem 
Piątkiem przeprowadził Artur Świ-
toń. Ci, którzy zechcieli mieć zdjęcie 
z najbardziej utytułowanym spor-
towcem gminy lub Miss Polonią Ziemi 
Świętokrzyskiej  dostąpili tej przyjem-
nością za datek wrzucony do  orkie-
strowej puszki. 

Niewątpliwie największą atrakcją 
łopuszańskiego Finału była aukcja 
cennych pamiątek, którą poprowadzi-
ły gwiazdy telewizyjnego programu 
Europa da się lubić: Elizabeth Duda z 
Francji (po raz drugi w Zespole Szkół 
w Łopusznie), Kevin Aiston z Anglii i 
Walentyna Jałocha z Rosji. 

Goście przyjechali z Warszawy w 
doskonałych humorach i wcale nie 
byli zmęczeni podróżą, do czego za-
pewne przyczynił się wygodny samo-
chód pana Marka Miśty, który przy-
wiózł telewizyjne gwiazdy ze stolicy. 
W Łopusznie czekała już na nich te-
lewizja regionalna, której udzielili wy-
wiadu i rzesze niecierpliwych fanów. 
Takich tłumów w hali sportowej Ze-
społu Szkół w Łopusznie jeszcze nie 
było. Bo też nigdy do tej pory nie było 
w niej imprezy przygotowanej z tak 
ogromnym rozmachem. 

Zanim najbardziej znani w Polsce 
Europejczycy rozpoczęli licytację, za-
smakowali w potrawach przygotowa-
nych przez szkolną kuchnię. „Schabo-
wy był wyśmienity”- stwierdziła po-
tem Elizabeth Duda, chwaląc nasze 
panie kucharki. A później zabrzmiał 
motyw muzyczny z programu Europa 
da się lubić, którym  łopuszańska or-
kiestra strażacka powitała telewizyj-
ne gwiazdy. 

Aukcję rozpoczęła licytacja stra-
żackiej koszulki podarowanej przez 
Kevina Aistona. „Poszła” za 140 zł. Re-
kordową cenę uzyskała piłka z pod-
pisami zawodników Kolportera Koro-
ny Kielce, bo aż 680 zł. Atmosfera na 
sali stawała się coraz bardziej gorą-
ca, kiedy między licytującymi rozgo-
rzała zacięta walka o puchar dla naj-
hojniejszego ofiarodawcy. Wyszedł z 
niej zwycięsko pan Mariusz Karen-
dał, który wzbogacił konto Or-
kiestry o ... 1060 zł.! Oprócz zaku-
pionych pamiątek, zapewne miłych 
wspomnień otrzymał jeszcze gorące-
go buziaka od Elizabeth Duda. Euro-
pejskie gwiazdy zaś  cały czas bawi-
ły publiczność, opowiadały dowcipy 
i anegdoty z telewizyjnego planu i ... 
podbijały ceny licytowanych pamią-
tek. Nic więc dziwnego, że z samej 

tylko aukcji uzbieraliśmy na rzecz 
fundacji Owsiaka 9380 zł.!

Hojność licytujących  porażała. Oj, 
nie żałowali Państwo grosza. Byliśmy 
dumni z mieszkańców Łopuszna za 
to, że potrafili się pięknie bawić, jed-
nocześnie bezinteresownie dzieląc się 
z tymi, którzy tego potrzebują. 

Goście z Europy natomiast ujęli nas 
swoją bezpośredniością, naturalno-
ścią i sercem... Oto w pewnym mo-
mencie z licytujących stali się uczest-
nikami licytacji. Kevin Aiston wydał 
na orkiestrowe gadżety 500 zł.! Pięk-
ny gest, wielkie serce. Strażacka brać 
uhonorowała kolegę po fachu statu-
etką św. Floriana, którą wręczył pre-
zes OSP pan Kazimierz Kumański. 

Aukcja trwała prawie cztery godzi-
ny, ale nikt w tym czasie się nie nudził. 
Byliśmy świadkami niezwykle drama-
tycznego widowiska, w którym pełne 
napięcia momenty przeplatały się z  
salwami niepohamowanego śmie-
chu. I nic dziwnego, wszak reżyserami 
spektaklu byli profesjonaliści...

Och, powiało w Łopusznie wiel-
kim światem. To co zwykle oglądali-
śmy na szklanych ekranach, było na 
wyciągnięcie ręki. A nasze gwiazdy 
niestrudzenie rozdawały autografy, 
pozowały do zdjęć. Goście znaleźli 
także czas na spotkanie ze Szkolny-
mi Klubami Europejskimi i cierpliwie 
odpowiadali na pytania dzieci. Klu-
bowicze ofiarowali im na pamiątkę 
albumy z Łopuszańskich Plenerów 
Plastycznych.     

A dla zgromadzonych w hali orga-
nizatorzy przygotowali jeszcze dwa 
punkty programu. Pierwszy to reci-
tal Julity Woś, finalistki telewizyjne-
go programu Szansa na sukces. Wo-
kalistka obdarzona mocnym, charak-
terystycznym głosem zaprezento-
wała ciekawą interpretację polskich 
i zagranicznych przebojów. A potem 
do północy trwała zabawa, na której 
tańczyło  ponad 500 osób. Grał zespół 
„SEQORD”, który co roku gości na or-
kiestrowej imprezie  w Zespole Szkół 
w Łopusznie. Uczestnicy zabawy, ku-
pując bilety,  powiększyli konto Orkie-
stry aż o 2540 zł.!
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Wyniki Aukcji XIV Finału WOŚP 
w Zespole Szkół w Łopusznie

L.p. Nabywca Pamiątki - ofiarodawcy Suma w zł.

1. Mariusz Karendał Koszulki WOŚP, szalik i piłka VIVE Kielce, błękitny wazon - dar D. Sułkowskiej 1060

2. Robert Kumański Obraz olejny - dar GOK w Łopusznie, piłka z klubu HEKO CZERMNO 820 

3. Artur Ptak Koszulka klubu HEKO CZERMNO, koszulka i krawat WOŚP 750

4. Nauczyciele Zespołu Szkół Pieczony indyk - dar WIR, koszulka WOŚP 710

5. Zakłady Mięsne WIR Piłka KOLPORTERA KORONY Kielce 680

6. Bank Spółdzielczy Obrazy olejne - dar GOSW w Łopusznie 560

7. Kevin Aiston Kubki i krawat WOŚP, obrazki na szkle - dar Klubu  4-H z Grabownicy 500

8. Zdzisław Palacz Koszulka M. Żurawskiego, koszulka klubu HEKO CZERMNO 500

9. Urząd Gminy w Łopusznie Kaczka w chlebie – dar piekarni  A. Kozaka 350

10. Zbigniew Krawczyński Tort - dar piekarni NOWA Z. Palacza 340

11. Justyna Petrus Srebrna moneta - dar Kazimierza Kumańskiego 260

12. Adam Palacz Koszulka WOŚP, obraz ze skóry - dar Klubu 4-H z Grabownicy 250

13. Krzysztof  Soboń Koszulka kolarska - dar Z. Piątka 250

14. Marcin Świerczewski Parasol - dar A. Szafraniec, chałka - dar piekarni NOWA 250

15. Cezary Cygan Szalik KOLPORTERA KORONY Kielce 220

16. Katarzyna Knap Obraz olejny - dar GOSW w Łopusznie 220

17. Ośrodek Zdrowia Chleb w kształcie serca - dar piekarni NOWA, piłka klubu HEKO CZERMNO 220

18. Pan Bukowski Skóra z dzika - dar Z. Głowali 200

19. Tomasz Palacz Obraz olejny- dar Z. Kumańskiej 170

20. Waldemar Rowiński Koszulka strażacka Kevina Aistona 140

21. Paweł Rogula Koszulka i kalendarz WOŚP 130

22. Apolonia Skrzypczyk Piłka klubu VIVA Kielce 110

23. Daniel Jażdżewski Puzzle WOŚP 110

24. Walentyna Jałocha Krawat WOŚP 100

25 Mariusz Kumański Koszulka WOŚP 80

26. Michał Perz Krawat WOŚP 80

27. Marcin Fras Szalik klubu VIVE Kielce 70

28. Katarzyna Kumańska Koszulka WOŚP 65

29. Marcin Czupryński Koszulka klubu VIVE Kielce 60

30. Barbara Kowalczyk- Bernat Chlebowy bałwanek - dar piekarni NOWA 50

31. Adam Kozieł Koszulka WOŚP 50

32. Błażej Kojacz Szczeniak - dar M. Palacz 25

Razem 9380

Organizatorzy składają podziękowania za pomoc w przygotowaniu imprezy: Agencji KUMAN-ART., Witoldo-
wi Szprochowi – prezesowi WIR Łopuszno, Ryszardowi Szprochowi – właścicielowi firmy PALETOBUD, Markowi 
Miście, Ryszardowi Krawczyńskiemu, Włodzimierzowi Kumańskiemu, Zdzisławowi Palaczowi, Aleksandro-
wi Kozakowi, policji, strażakom z OSP Łopuszno oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
zorganizowania Koncertu WOŚP.

 Agnieszka Palacz,  Katarzyna Kumańska



14 Finał WOŚP w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Syczniowy Gorący Koncert w Gnieździskach
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WIELKA ORKIESTRA DA SIĘ LUBIĆ, CZYLI XIV FINAŁ W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE

Aukcyjna oferta była bogata
Skóra z dzika 

pięknie będzie wyglądać przed kominkiem

Zbigniew Piątek 
w otoczeniu naszych konferansjerów Tresura psów policyjnych

Pracownicy Urzędu Gminy w Łopusznie
mieli ochotę na kaczkę w chlebie

Statuetka św. Floriana 
dla najpopularniejszego strażaka

...Pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu strażaków i...pogotowia ratunkowego
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WIELKA ORKIESTRA DA SIĘ LUBIĆ, CZYLI XIV FINAŁ W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOPUSZNIE

Pan Mariusz Karendał – właściciel pucharu 
dla najhojniejszego ofi arodawcy

Kevin Aiston 
chętnie założyłby koszulkę Heko Czermno

Spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego z gwiazdami programu „Europa da się lubić”

Piłka kosztowała jedyne... 570 zł.

Koszulkę Zbigniewa Piątka 
kupił pan Krzysztof Soboń
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14 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Licytację obrazu przekazanego przez GOK w Łopusznie prowadzi Wit Chamera

Kupuję tort.. ... a może kurczaka pieczonego w chlebie

Przejażdżka konnaPyszne ciasta
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- Chociaż jeden grosik! I jeszcze serduszko! 
Takimi słowami 08 stycznia 2006 r. byli witani wszyscy przy-

chodzący do Gimnazujm Nr 1 w Łopusznie. W tym roku na-
sza placówka postanowiła włączyć się do akcji na rzecz Fundacji 
WOŚP, nie tylko przekazując pieniądze zebrane wcześniej wśród 
grona pedagogicznego oraz uczniów szkoły, ale organizując 
wielkie granie w budynku szkoły. Na przekór negatywnym gło-
som rozpowszechnianym w lokalnym środowisku, uczniowie i 
grono pedagogiczne wraz dyrektorem szkoły Leszkiem Piotrow-
skim podjęli decyzję – GRAMY! Pomoc dzieciom poszkodowa-
nym w wypadkach, to wystarczająca motywacja, tym bardziej że 
liczy się każda złotówka. Dziś wiemy, że było warto.

A tak graliśmy!
Największą atrakcję tego niedzielnego popołudnia stanowi-

ła przejażdżka konna. Okazało się, że swoich sił jeździeckich 
chciały spróbować nie tylko dzieci i młodzież, ale również dorośli. 
Każdy zapragnął okrążyć w siodle szkolne boisko. Nikogo zatem 
nie dziwiła mama w butach z wysoką szpilką ochoczo trzymająca 
za wodze wspaniałą klacz rasy małopolskiej. Pan Zbigniew Kowal-
czyk z Eustachowa Dużego chętnie udzielał wszelkich informacji 
i rad na temat hodowli koni, a stojący obok wolontariusze bardzo 
cieszyli się z zapełniającej się szybko puszki.

Na dolnym korytarzu najpierw prezentowali swoje umiejętno-
ści uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie, a później można było 
wysłuchać koncertu w wykonaniu młodzieżowych zespołów. 

Klasa 3 „b” przedstawiła pieczołowicie przygotowywane od 
miesiąca pod kierunkiem pani Edyty Puto i pani Marzeny Wal-
czak jasełka. Sceny z codziennego życia współczesnych polskich 
rodzin wywoływały gromki śmiech publiczności i jednocześnie 
nakłaniały do zadumy. Niepohamowane zakupy w supermarke-
cie, by tylko mieć spokój z dzieckiem (mąż – Kamil Skowron, żona 
– Beata Włodarczyk), bezstresowe wychowanie młodzieży (św. 
Mikołaj – Krzysztof Odziemek, syn – Konrad Świercz, babcia – Ka-
tarzyna Podgórska), życie sensacją i plotką (sąsiadka – Małgorza-
ta Kałuża), zrzucanie domowych obowiązków na mamę (córka – 
Wioleta Szymkiewicz, syn – Mateusz Bernat, mama – Kamila Czu-
pryńska), powroty do domu nietrzeźwego męża (ojciec – Paweł 
Mazur), to tylko nieliczne z zainscenizowanych epizodów. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć tradycyjnej polskiej wigilii ze sto-
łem nakrytym śnieżnobiałym obrusem, opłatkiem leżącym na 
pachnącym sianku i opowieści o narodzinach Dzieciątka Jezus. 
Gorące brawa sprawiły wielką radość młodym aktorom (babcia 
– Klaudia Iwanek, dzieci – Sylwia Obierzyńska i Patryk Gos, dzia-
dek – Marek Podgórski, pasterz – Piotr Latkowski, wnuczek – Ma-
riusz Cieślicki).

Gdy zakończyła się pierwsza część licytacji, swoją wersję 
współczesnych polskich piosenek z najpopularniejszych list 
przebojów zaprezentowała najpierw uczennica Dominika Wia-
derna (kl. 3 „b”), a następnie Marta Przywała (kl. 2 „b”).

Po występach wokalnych drobnymi kroczkami na scenę 
wkroczył kabaret „Plus minus”. Skecze w wykonaniu Sylwii Ko-
walczyk (kl. 2 „a”) i Wiolety Szymkiewicz (kl. 3 „b”) wywoływały 
salwy śmiechu. Trudno było powstrzymać się od łez, patrząc na 
kostiumy przygotowane przez dziewczęta. Owacje publiczności 
zmusiły Sylwię i Wioletę do bisów.

14 Finał WOŚP w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Zagraliśmy po raz pierwszy
Rozbawiona publiczność z zainteresowaniem obejrzała układ 

taneczny opracowany i wykonany przez uczennice klasy 3 „a”: 
Justynę Satalecką, Martę Cieślicką i Olgę Zimny.

W dalszej części programu o dobrą zabawę zadbał zespół 
„The Whirl” z wokalistką Anną Adamiec. Rockowe granie zosta-
ło urozmaicone rytmami regae, gdy zaczęła swój występ grupa 
„Monoffonic”.

Wielkim powodzeniem cieszyły się wyśmienite ciasta upie-
czone przez rodziców naszych uczniów. Zaaranżowana kawiar-
nia wypełniona była raczącymi się pysznościami. Wszyscy mogli 
spróbować szczęścia na loterii fantowej zorganizowanej przez 
uczniów, zwłaszcza że każdy los wygrywał. Na chętnych czekały 
także interesujące prace wykonane przez uczniów na zajęciach 
koła plastycznego pod kierunkiem pani Iwony Rydz.

A tak licytowaliśmy!
- Dwieście złotych po raz pierwszy, dwieście po raz drugi, 

dwieście dziesięć po raz pierwszy... – oznajmiał prowadzący li-
cytację Wit Chamera. – Kto da więcej?! – wtórowała jego żona, 
Jolanta, gdy członek zarządu Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego pan Marek Gos dzielnie walczył o okazale prezentującego 
się wypchanego bażanta, by w końcu ustawić go obok zakupio-
nego wcześniej kosza słodyczy ufundowanego przez grono pe-
dagogiczne Gimnazjum nr 1 w Łopusznie. Radny Czesław Kolasa 
wylicytował dwa obrazy na łączną kwotę 440 zł. Przewodniczący 
Rady Gminy Łopuszno Jan Witold Ptak zdecydował się na kupno 
obrazu, kompozycji przestrzennej i kurczaka pieczonego w chle-
bie (ogółem 210 zł). Natomiast pieczony indyk za kwotę 180 zł 
powędrował na ręce pana Sebastiana Kowalczyka. Za 155 zł pa-
nie Beata Palacz i Małgorzata Dudek nabyły w imieniu harcerzy 
ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy obraz ze skóry wykona-
ny przez panią Iwonę Rydz. Natomiast pracownicy łopuszańskie-
go GOZ w imieniu lek. med. Bogumiła Dąbka wylicytowali obraz 
ucznia kl. 2 „b” Damiana Bąka. Równie duże zaangażowanie to-
warzyszyło pozostałym licytacjom, gdy nabywcy walczyli o ga-
dżety Fundacji WOŚP, 4 strusie jaja, album „Polska – środowisko 
przyrodnicze” przekazany przez Wójta Gminy Łopuszno, obrazy 
kieleckiego artysty Piotra Gajdy,  prace uczniów Gimnazjum Nr 1 
w Łopusznie (kompozycje ze skóry, obrazy Damiana bąka, obraz 
Adrianny Marcinkowskiej), a także zwierzątka – kotka i pieska. 

Największe emocje wzbudziła jednak licytacja tortu. Zwycięz-
ca, prezes Zarządu Wojewódzkiego Kółek i Organizacji Rolni-
czych pan Bogusław Żerniak, przekazał nabyty za 120 zł tort pra-
cującym, prezentującym się i kwestującym w trakcie całej impre-
zy uczniom Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie. Ten szczery gest został 
nagrodzony burzą oklasków.

Czas podziękowań i podsumowań
14 Finał WOŚP w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie nie mógłby się 

odbyć bez darczyńców. Pragniemy zatem złożyć serdeczne po-
dziękowania wszystkim, którzy przekazali dary na licytację: GOK 
w Łopusznie – obraz; WIR Łopuszno – pieczony indyk, 4 jaja stru-
sie; Piekarnia A. Kozaka – kurczak pieczony w chlebie; Piekarnia 
„Nowa” Z. Palacza – dwa torty; pan Czesław Kolasa – trofeum my-
śliwskie – bażant; pan Bogusław Żerniak – kompozycje z drutu; 
pan Marcin Sochacki (dyrektor Biura Parlamentarnego w Kiel-
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cach) – obrazy Piotra Gajdy; Wójt gminy Łopuszno Henryk Karliń-
ski – album. Dziękujemy radnej Danucie Łukasik za przekazanie 
artykułów spożywczych do sklepiku.

Podziękowania składamy na ręce pana Zbigniewa Kowalczyka 
za inicjatywę i udostępnienie koni.

Serdecznie dziękujemy członkom zespołów „The Whirl” i „Mo-
noffonic” za występ.

Gorące podziękowania przekazujemy tym, którzy licytując, 
biorąc udział w loterii, zakupując prace uczniów, smakując słod-
kości, wrzucając pieniądze do puszki przekazali datki.

Dziękujemy zaproszonym gościom, którzy zaszczycili nas 
swoją obecnością: Staroście Kieleckiemu panu Zbigniewowi Ba-
naśkiewiczowi (za dobre słowa, pyszne cukierki z serduszkiem, 
książki do biblioteki szkolnej, udział w licytacji), członkowi zarzą-
du Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego panu Markowi Go-
sowi z rodziną, Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego Kółek i Orga-
nizacji Rolniczych panu Bogusławowi Żerniakowi (za miłe słowa 
pod adresem młodzieży, fanty i licytację) oraz przedstawicielom 
władz gminnych.

Dziękujemy naszej młodzieży – uczniom Gimnazjum Nr 1 w 
Łopusznie, którzy stanęli na wysokości zadania i udowodnili, że 
nie ma rzeczy niemożliwych: Klaudii Iwanek, Beacie Włodarczyk, 
Kamili Czupryńskiej, Katarzynie Podgórskiej, Wiolecie Szymkie-
wicz, Oldze Zimny, Justynie Sataleckiej, Edycie Barańskiej, Marcie 
Cieślickiej, Karolowi Petrusowi, Grzegorzowi Palaczowi, Konrado-
wi Kubickiemu, Sylwii Kowalczyk, Magdalenie Rudzińskiej, Mar-
cie Przywale, Katarzynie Sochackiej, Karolinie Rowińskiej i Klau-
dii Jachimczyk.

Podczas imprezy zebrano 3482,23 zł (w tym: wolontariusze 
do puszek: 1037,96 zł; dochód z licytacji: 2444,27 zł).

Koordynatorem imprezy z ramienia Grona Pedagogicznego 
Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie była pani Justyna Ciszek, a w przy-
gotowania do finału zaangażowani byli wszyscy pracownicy 
szkoły.

Justyna Ciszek, Marzena Walczak 
nauczycielki Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Leszek Piotrowski
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Jan Paweł II
Śnieg i spory mróz nie zdołały zatrzymać w domach w tę wy-

jątkową niedzielę przyjaciół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy! Przybyli oni jak zwykle niezawodnym tłumem, by wes-
przeć koncert w Gnieździskach. I było gorąco! Gorąco biły przede 
wszystkim serca osób, które nas odwiedziły. W swoich wypowie-
dziach wyrażali oni swój podziw i uznanie, że nasza mała spo-
łeczność potrafi tak pięknie się zorganizować i z roku na rok po-
kazywać, że może więcej, może lepiej, dla chorych dzieci może 
bardzo wiele! 

Wszyscy staramy się, aby każda kolejna impreza stała na wyż-
szym poziomie od poprzedniej. Rozumieją to również nasze ko-
leżanki i koledzy, którzy coraz chętniej i odważniej włączają się 
w przygotowania, zjednując sponsorów czy pomagając już przy 
samym koncercie. 

Rok temu, kiedy sceptycy próbowali wmówić, że trzynastka 
przynosi pecha, my z tych „wróżb” nie robiliśmy sobie nic! Mało 
tego zaangażowaliśmy do pracy trzynastu wolontariuszy, i oka-
zało się, że „13” to nasza szczęśliwa liczba! Pobiliśmy rekord do-
tychczasowych koncertów zbierając 8015 zł! Gdy każdorazowo 
po koncercie podajemy do wiadomości pozyskaną kwotę, ludzie 
biją brawo, cieszą się, że znowu mogli okazać większe serce! To 
dzięki każdemu, kto wrzuca choćby najskromniejszy datek do 
puszki, ta impreza ma sens. Musimy być przekonani, że razem 
możemy więcej, że każdy może powiedzieć, że przyczynił się do 
ratowania życia, zdrowia, do czyjegoś szczęścia!

Historia naszych orkiestrowych koncertów rozpoczęła się 
w roku 2001, kiedy to podczas naprędce i spontanicznie zorga-
nizowanego koncertu udało nam się wesprzeć WOŚP kwotą po-
nad 3200 zł. Nie było wówczas „prawdziwych” orkiestrowych wo-
lontariuszy z identyfikatorami, była tylko zgoda od Jurka Owsia-
ka na zamkniętą imprezę i taka też się odbyła. Atmosfera wtedy 

Styczniowy Gorący Koncert w Gnieździskach!
była cudowna, ludzie porwani gorącymi rytmami wygrywanymi 
przez zespoły otwierali swoje serca i portfele. Wtedy też powstał 
rewelacyjny pomysł na oryginalną współpracę z mamami na-
szych uczniów, które zaczęły wówczas tradycję wypieku na rzecz 
WOŚP najcudowniejszych ciast, ciasteczek i innych słodkości. O 
tych pysznościach poszła już wtedy fama w świat dzięki lokalnej 
kieleckiej telewizji, która od tamtej pory systematycznie gościła 
u nas na kolejnych finałach. Słowo Ludu, pod patronatem któ-
rej to gazety działamy od początku, donosiło o pochłonięciu w 
mgnieniu oka ponad dwumetrowego makowca.

Na kolejny X Finał postanowiliśmy przygotować jakąś extra 
niespodziankę. Udało się wymyślić znowu coś oryginalnego, ale 
wszystko trzymaliśmy w ogromnej tajemnicy aż do momentu licy-
tacji. Wielkie było zdziwienie naszych gości, gdy uchyliliśmy rąbka 
tajemnicy, a właściwie kotary zasłaniającej skrzynię z żywą boha-
terką wieczoru – różowiutką świnką. Wywołała ona spore emocje 
u licytujących i chyba urzekła swoją wyjątkowością, bo walczyło o 
nią wielu chętnych i w końcu... nie tanio się sprzedała.

Ledwo zakończyliśmy X Finał WOŚP, już snuliśmy plany na ko-
lejny koncert. Zdobywaliśmy nowych sponsorów, których od po-
czątków koncertu było tak wielu, że nie sposób ich wszystkich te-
raz wyliczyć. Pragniemy im powiedzieć „ogromnie dziękujemy”.

XI Finał zapowiadał się znowu ciekawiej od poprzednich, trza-
skający mróz próbowaliśmy łamać łańcuchem gorących serc, wy-
konanym przez mieszkańców Gnieździsk i okolic! Zgromadzeni 
w szkole ludzie dobrej woli wspominając występ Orkiestry Dę-
tej z Łopuszna długo nucili szlagier „Orkiestry dęte”, przyznając 
rację H. Kunickiej, że „jest w orkiestrach dętych jakaś siła…”. Po-
tem zlicytowaliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy pozyskanych od 
sponsorów i okazało się, że znowu mamy więcej serca niż przed 
rokiem.

Na styczniowe bardzo charakterystyczne, bo pałające mnó-
stwem czerwonych serc, niedziele od kilku lat już wyczekuje cała 
nasza okolica, więc kiedy pojawiły się plakaty zapowiadające 
koncert XII Finału, wszyscy odetchnęli z ulgą: „Jest kolejny kon-
cert!”. Znowu było fantastycznie! 
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24 listopada 2005 r. w Szkole Podsta-
wowej w Łopusznie odbyło się ślubowa-
nie uczniów klas pierwszych. Niewątpli-
wie uroczystość ta jest bardzo ważnym 
wydarzeniem w życiu pierwszoklasisty i 
jego rodziców. Głównymi aktorami i bo-
haterami tego dnia byli sami uczniowie.

Program ślubowania, przygotowany 
przez panią Iwonę Wisznarewską i panią 
Beatę Jasikowską, składał się z części ar-
tystycznej i oficjalnej. Scenariusz uroczy-
stości został opracowany w sposób, który 
angażował wszystkich pierwszoklasistów. 
Udział w przedstawieniu brali również 
uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. 

Młodzi artyści dowiedli, że potrafią 
zaprezentować swoje umiejętności arty-
styczne przed publicznością. Było to ich 
pierwsze tak odpowiedzialne zadanie. 
Wywiązali się z niego znakomicie, a tym 
samym udowodnili, że zasługują na mia-

Już jestem uczniem
no uczniów. Dużym walorem przedsta-
wienia były piosenki w wykonaniu dzie-
ci i cała oprawa muzyczna przygotowa-
na wspólnie z panem Jarosławem Gołu-
chem. Dekorację przedstawiającą ogrom-
ny zamek wykonały wychowawczynie 
przy pomocy rodziców. 

W części oficjalnej najważniejszym mo-
mentem było złożenie uroczystego ślu-
bowania i pasowanie pierwszoklasistów 
na uczniów przez dyrektora, pana Krzysz-
tofa Kumańskiego. Pan dyrektor życzył 
wszystkim pierwszoklasistom dużo suk-
cesów w zdobywaniu wiedzy. Następnie 
każdy z uczniów otrzymał legitymację 
szkolną, pamiątkowy dyplom i zostawił  
odcisk swego paluszka w Księdze Ślubo-
wań.  

Rodzice  to najważniejsi goście uroczy-
stości. Miło jest zobaczyć na ich twarzach 
szczęście, radość i wzruszenie, kiedy ob-

serwują swoje pociechy. Rodzice dzięko-
wali wychowawczyniom  za przygotowa-
nie dzieci oraz życzyli sukcesów i wytrwa-
łości w dalszej pracy.  

Jednym z honorowych gości był sekre-
tarz Gminy Łopuszno, pan Roman Jarzą-
bek, który reprezentował lokalny samo-
rząd. Ofiarował uczniom klas pierwszych 
albumy na zdjęcia. Miłą niespodziankę 
przygotowała prezes Banku Spółdzielcze-
go w Łopusznie, pani Elżbieta Węgrzyn, 
przysyłając uczniom piękne życzenia oraz 
słodycze. O najmłodszych nie zapomnia-
ła przewodnicząca Rady Rodziców, pani 
Apolonia Skrzypczyk, która podarowała 
dzieciom czekolady. 

Na koniec pierwszoklasiści z wycho-
wawczyniami i z dyrekcją szkoły stanęli 
do pamiątkowej fotografii.

Beata Jasikowska
Iwona Wisznarewska

KULTURA I OŚWIATA

Wszelkie pozyskane od sponsorów fanty w każdej oferowa-
nej przez nas formie rozchodzą się błyskawicznie. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się w naszej szkole licytacje orkiestrowych 
gadżetów i wszelkich akcesoriów sportowych, więc nie dziwią 
prawdziwe boje staczane przez żądnych posiadania tych orygi-
nalnych przedmiotów licytujących. Wydawać by się mogło, że 
każdorazowo moglibyśmy sprzedawać całe góry przeróżnych 
rzeczy, na które stale mamy amatorów.

Tegoroczny XIV Finał WOŚP ściągnął jak zwykle mnóstwo 
przyjaciół do naszej szkoły. Od wczesnych godzin popołudnio-
wych nasza sala systematycznie się zapełniała, a wraz z przybyły-
mi gośćmi zapełniały się również puszki wolontariuszy.

Obsługujące Kawiarenkę mamy błyskawicznie serwowały 
kawę, herbatę i super smaczne ciasta, których jak co roku było 
tyle, że można było przebierać w wielu rodzajach i smakach. 
Choć nie brakowało wśród nich i kremowych specjałów, to zna-
leźli się i chętni na to, aby kilka tortów, podarowanych przez oso-
by prywatne i piekarnię pana Z. Palacza, a sygnowanych symbo-
lami WOŚP zakupić w całości i spożyć w domowej atmosferze.

Zachęcona ubiegłorocznym powodzeniem ponad trzymetro-
wego makowca właścicielka zakładu cukierniczego, pani Urszu-
la Suliga ofiarowała na rzecz Orkiestry ogromny tort o wymia-
rach 120 na 80 cm. Ponieważ to niesamowite słodkie cudo mu-
siało mieć solidną podstawę, to dostarczono je na sporej tacy... z 
drzwi. Tu pojawił się już tylko drobny kłopot, jak wnieść do szkoły 
taką tacę, więc transportowaliśmy ją przez okno, bo drzwi były za 
wąskie. Udało się! Mieliśmy tort do licytacji wewnątrz budynku. 
Ten wyjątkowo dorodny smakołyk udało się zlicytować, mimo 
sporej konkurencji, nauczycielom, dzięki którym z kolei nazajutrz 
smak tego cudeńka poznali wszyscy uczniowie szkoły. 

Niestety tylko wybrańcy mogli delektować się smakiem fanta-
stycznego pieczonego indyka od spółki WiR, czy faszerowanego 
kurczaka z piekarni pana A. Kozaka.

Jak ciepłe bułeczki rozeszły się też wszelkie wystawione do li-
cytacji przedmioty: firmowe piłki, koszulki, obrazy, pióra, orygi-
nalne perfumy od firmy „ Sephora”, skórzane portfele i wiele in-
nych cennych rzeczy.

Uczestnicy koncertu jak zawsze mieli dylemat, czy szaleć na 
parkiecie, czy buszować w sieci, bo i Kafejka Internetowa nęciła, 
i zespoły „Oskar” i „Braters” grały fantastycznie. W końcu więk-
szość jednak zostawała na parkiecie, bo Kafejka miała ograniczo-
ne możliwości przyjmowania gości. Wiele osób przytupywało 
do taktu i nuciło swojskie melodie wraz z zespołem ludowym „ 
Gnieździska”. 

W tym roku umożliwiliśmy wszystkim chętnym zabawę aż do 
północy, szkołę opuściliśmy tylko na chwilę, by wypuścić świa-
tełko do nieba, musieliśmy zaznaczyć naszą skromną obecność 
na magicznej tego wieczoru mapie Polski. Po fantastycznej zaba-
wie została całkiem okrągła sumka 7620 zł, którą z radością od lo-
kalnej społeczności przekazujemy dla ratowania życia dzieci 
poszkodowanych w wypadkach, w tym na naukę udzielania 
pierwszej pomocy.

Cieszymy się, że do zapoczątkowanych przez nas koncertów 
WOŚP systematycznie włączają się kolejne placówki z naszej 
gminy, umożliwiając tym samym wzięcie udziału w tej fanta-
stycznej akcji potężnej armii ludzi o szerokim geście, ludzi głębo-
ko potrafiących się wczuć się w czyjąś trudną sytuację.

Podsumowując te sześć lat wspólnego grania pragniemy 
bardzo, bardzo serdecznie podziękować i pogratulować tak 
wielkiego serca wszystkim, którzy przyczynili się do minionych 
tak udanych imprez. Dzięki Wam Kochani mamy w ratowaniu 
potrzebujących swój 34 – tysięczny udział i to jest fantastycz-
ne! Ponieważ sprawa jest wielka, a gra warta świeczki, to do zo-
baczenia za rok!

Ewa Dudek 
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w szkole...
Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się już 10 listo-

pada. W szkołach całej Polski miały miejsce uroczyste akade-
mie i apele przypominające drogę polskiego narodu do nieza-
wisłości i samostanowienia: momenty chwały i triumfu, a także 
żałoby i hańby, sylwetki wielkich Polaków i męstwo polskiego 
żołnierza.

W Zespole Szkół w Łopusznie młodzież gimnazjalna mia-
ła okazję zobaczyć inscenizację ukazującą polskich uczniów 
sprzed stu lat w szkołach zaboru pruskiego i rosyjskiego.  Mło-
dzi ludzie skutecznie walczyli z rusyfikacją i germanizacją, dla-
tego działania zaborców okazały się syzyfową pracą - takie 
przesłanie współcześni uczniowie odczytali z przedstawionych 
scenek.

Zupełnie inna atmosfera towarzyszyła występowi dzieci ze 
Szkoły Podstawowej. Uczniowie klasy VI a i II b  pokazali pro-
gram Śpiewam Tobie, Polsko, stąd wiele było  w nim piosenek o 
ojczyźnie, patriotycznych wierszy sławiących polską ziemię, a 
na koniec dzieci odtańczyły poloneza. A wyglądały tak pięknie 
i tak trudne zaprezentowały figury, że widzowie śledzili ich po-
pisy z zapartym tchem.

Narodowe Święto Niepodległości 
i w kościele...

11 listopada świętowała cała Polska. W kościele parafialnym 
w Łopusznie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, 
za tych, co polegli w Jej obronie, za pomyślne dziś i jutro naro-
du polskiego. Mszę odprawiał ksiądz dziekan Tadeusz Musiał. 
Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządu: p. Wójt Hen-
ryk Karliński oraz p. Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold 
Ptak. Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich działają-
cych w Łopusznie i OSP uroczyście przemaszerowały od straż-
nicy do kościoła prowadzone przez orkiestrę strażacką. W ho-
milii, którą ksiądz dziekan rozpoczął „katechizmem małego 
Polaka”, znanym każdemu wierszem Kto ty jesteś? Polak mały, 
wspomniana była martyrologia narodu polskiego znaczo-
na powstaniami: listopadowym i styczniowym, krwią i blizną. 
Ksiądz dziekan prosił zgromadzonych o refleksję, czym dzisiaj 
jest naród i czy doceniamy to, że żyjemy w wolnej Polsce. Wier-
ni śpiewali Rotę i Boże, coś Polskę - pieśni, które przez dziesięcio-
lecia  zniewolenia były prawdziwym manifestem polskości.

Szkoda tylko, że tak wiele pustych ławek było tego dnia w 
kościele, że pochodowi kombatantów towarzyszyło tak niewie-
lu mieszkańców Łopuszna i okolic, że na tak niewielu domach 
powiewały biało-czerwone flagi...

Agnieszka Palacz  

Jubileusz 100-lecia ZNP – to  bar-
dzo ważne święto, to także okazja do 
przypomnienia historii, tradycji i doko-
nań Związku, oddania hołdu poprzed-
nikom, którzy budowali organizację i 
tworzyli jej dorobek oraz uhonorowa-
nia zasług obecnych działaczy.

W związku z obchodami Jubileuszu 
100–lecia ZNP  Zarząd Oddziału w Ło-
pusznie podjął uchwałę o zorganizo-
waniu wycieczki do Zakopanego dla 
wszystkich członków ZNP z gminy Ło-
puszno. Odbyła się ona w dn. 14–16 li-
stopada 2005r.

W programie wycieczki najważniej-
szym wydarzeniem było spotkanie 
uczestników  na uroczystej kolacji w 
dn. 15 listopada 2005r. poświęconej 
obchodom Jubileuszu 100–lecia ZNP.

Na początku głos zabrała kol. Wanda 
Nowak, Prezes Zarządu Oddziału ZNP 
w Łopusznie, która serdecznie powita-
ła wszystkich zebranych, a następnie 
przypomniała okoliczności powstania i  
historię ZNP w Polsce. W swoim wystą-
pieniu podkreśliła znaczenie działalno-

Jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego
ści ZNP w środowisku nauczycielskim. 
Stwierdziła, że ten niecodzienny Jubi-
leusz to także okazja do promocji ZNP, 
pokazania jego dotychczasowych do-
konań, aby w świadomości społecznej 
utrwalił się prawdziwy obraz organiza-
cji o chlubnych tradycjach i ogromnym 
dorobku, a jednocześnie odważnie po-
dejmującej współczesne problemy i 
wyzwania związane z oświatą.

W dalszej części spotkania wystąpiła 
kol. Maria Zasada, z-ca Prezesa Zarzą-
du Oddziału ZNP, przedstawiła – sięga-
jącą czasów przedwojennych – historię 
ZNP na terenie gminy Łopuszno. Na-
stępnie Prezes Wanda Nowak wręczy-
ła Aleksandrze Nydze okolicznościowy 
medal oraz Podziękowanie za długolet-
nią pracę w ZNP.

Na zakończenie części oficjalnej 
Prezes Wanda Nowak podziękowała 
wszystkim członkom ZNP za dotych-
czasową aktywną działalność oraz zło-
żyła serdeczne życzenia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

Po wystąpieniu Wandy Nowak 
o głos poprosił były Prezes Zarządu 
Oddziału ZNP w Łopusznie, Leszek 
Piotrowski. Podziękował zebranym za 
współpracę podczas jego kadencji. 
Zwrócił uwagę na aktualną sytuację 
w oświacie oraz potrzebę szczególnej 
konsolidacji w szeregach Związku, co 
umożliwi rozwiązywanie różnych pro-
blemów współczesnej edukacji.

W części nieoficjalnej członkowie 
Związku świetnie się bawili m.in. przy 
dźwiękach skocznej, góralskiej mu-
zyki. Wszystkim dopisywały humory. 
Dopisywała też, wbrew wcześniejszym 
prognozom, pogoda i   umożliwiła wy-
cieczkę w góry i   zwiedzanie Zakopa-
nego. 

Świetne warunki w pensjonacie 
„Wierchy”, bardzo smaczna kuchnia i 
ciekawy program imprezy  sprawiły, 
że wycieczka była bardzo udana i po-
zostanie na długo w pamięci jej uczest-
ników.

ZARZĄD ODDZIAŁU ZNP 
w Łopusznie



SPORT

Wieści Łopuszna 11

Samorządowe Pismo Lokalne „WIEŚCI ŁOPUSZNA”
Wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 Łopuszno

Redaktor naczelny: Roman Jarząbek. Redakcja: Barbara Pawelczyk, Marian Bednarski, Jacek Palacz, Witold Szproch, Agnieszka Palacz.
Skład i druk: Zakład Małej Poligrafii Wiktor Nowakowski, Os. Na Stoku 51j, Kielce. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, korekty gramatycznej i ortograficznej oraz ograniczonej ingerencji 
w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

30 grudnia 2005 r. odbyły się w Szydłowie Uliczne Bie-
gi Sylwestrowe. To impreza masowa, promująca zimowe 
biegi w pięknej scenerii.  Warunki atmosferyczne były 
bardzo trudne, mimo tego zawodnicy zdecydowali się 
wziąć udział w biegach, wśród nich  uczennice ze Szko-
ły Podstawowej w Łopusznie. Wspaniale zaprezentowa-
ła się Justyna Kozak,  która zajęła II miejsce. Została na-
grodzona pucharem, dyplomem oraz wręczono jej na-
grodę rzeczową. Jako czwarta do mety dobiegła  Olga 
Jedlińska. 

Małgorzata Gwóźdż

XXVI Międzynarodowe 
Biegi Sylwestrowe 

w Szydłowie

Turniej 
Mini Piłki Nożnej

06.11. 2005 r. opiekunowie Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Lider” działającego przy Szkole Podstawo-
wej w Łopusznie zorganizowali Turniej Mini Piłki Nożnej 
dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział trzy szkoły -SP 
Łopuszno, SP Gnieździska, SP Sarbice. Uczestników za-
wodów powitał dyrektor  Zespołu Szkół w Łopusznie, 
mgr Krzysztof Kumański.

Zawodom towarzyszył gorący doping kibiców, ponie-
waż do ostatniego meczu trwała zacięta walka o awans 
do rozgrywek powiatowych. Zwyciężyła drużyna ze 
Szkoły Podstawowej w Łopusznie.
Ogólna klasyfikacja Turnieju:
I miejsce -  SP Łopuszno,
II miejsce -  SP Gnieździska,
III miejsce -  SP Sarbice.

Po zakończeniu sportowych zmagań zawodniczki 
uczestniczące w Turnieju otrzymały pamiątkowe dy-
plomy.

Małgorzata Gwóźdź

Pucharowe dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej 

w Łopusznie
8 października w Końskich odbyły się  Wojewódzkie 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach 
przełajowych. Zawody cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. Wystartowało w nich około 1700 osób ze 160 szkół  
województwa świętokrzyskiego. Naszą gminę reprezen-
towały uczennice ze  Szkoły Podstawowej w Łopusznie i 
uczniowie z Gimnazjum nr 2.

W kategorii dziewcząt blisko 30 szkół podstawowych 
rywalizowało o tytuł Mistrzyń Województwa. Po ponad 
półgodzinnym wyczerpującym biegu tytuł ten przypadł 
zawodniczkom z Łopuszna. Oto nasze mistrzynie: Olga 
Jedlińska, Justyna Kozak, Anita Jedlińska, Karolina 
Jachimczyk, Ewelina Przywała, Katarzyna Hajduk, 
Nina Kaleta, Angelika Kaleta, Anna Kotwica, Izabela 
Urbańczyk, Renata Klimczak. 

Zawodniczki z Łopuszna już na pierwszej zmianie ob-
jęły prowadzenie  i z każdym metrem powiększały swoją 
przewagę nad rywalkami. Okazały się bezkonkurencyjne.

Przywiozły piękny puchar, dyplom i medale.
Mistrzynie Województwa Świętokrzyskiego w sztafetowych 
biegach przełajowych z trenerem Małgorzatą Gwóźdź
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Obchody narodowego święta uświetniła orkiestra strażacka

Poczty sztandarowe organizacji kombatanckich podczas 
obchodów Święta Niepodległości

Mszę w intencji Ojczyzny odprawił ks. dziekan Tadeusz Musiał

Młodzi artyści zaśpiewali Polsce

Klasa I a z wychowawczynią i dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie

Klasa I b z wychowawczynią i dyrekcją Szkoły Podstawowej 
w Łopusznie
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