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WSPOMNIENIA

Łopuszno pożegnało Papieża
Twój portret w naszym domu co dzień nam przypomni,
Co może jeden człowiek, i jak działa świętość.
Czesław Miłosz
2. kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37 odszedł do Domu
Ojca nasz Papież, największy Polak w historii Polski, największy autorytet moralny naszych czasów, najlepszy wychowawca i nauczyciel. Wielki Człowiek. Tego, co stało się po śmierci
Papieża, nikt nie przewidział, to co przeżywali wszyscy niemal
Polacy, czego doświadczyli połączeni w bólu, smutku i nadziei nie sposób przecenić. Życie Polaków, a zwłaszcza młodego pokolenia, naznaczone było nieustanną obecnością Ojca
Świętego. Jego bycie z nami było przez lata całe tego najdłuższego pontyfikatu XX wieku czymś tak naturalnym jak to, że
oddychamy. Dlatego, gdy nagle zabrakło Jego fizycznej obecności, poczuliśmy straszną pustkę.
Poniedziałek 4. kwietnia. Godzina ósma. Dzieci, młodzież,
nauczyciele i rodzice zebrali się w kościele na Mszy św. w intencji Jana Pawła II. Świątynia jest wypełniona po brzegi. Gdy
do kościoła wchodzi młodzież z Liceum Ogólnokształcącego
im. Kardynała Karola Wojtyły, za serca chwyta straszny żal. Tak
niedawno stali tu przecież ich koledzy pełni radości, że szkole nadano imię największego z Polaków. Dzisiaj w głównej nawie kościoła stoją uczniowie w żałobnych strojach. Za pocztem
sztandarowym grono pedagogiczne LO. Mszę odprawia i homilię wygłasza ksiądz Waldemar. Nie potrafi ukryć wzruszenia.
Mówi o tym, jak ważny w naszym życiu był Jan Paweł II. Modlitwę wiernych odczytują uczniowie i profesorowie z LO, pan Ryszard Jarosiński i Cezariusz Najmrodzki. Przed portretem Papieża płoną znicze i przez najbliższe dni nie zgasną...
Każdy z nas czuje wewnętrzną potrzebę zamanifestowania swego oddania Ojcu Świętemu. Na budynkach instytucji i urzędów powiewają biało-czerwone i biało-żółte flagi,
w oknach wystawiamy portrety Papieża. Jednak to młodzież
najpiękniej pokazuje, jak kocha Jana Pawła II. Miliony wysłanych SMS-ów i o 21. w oknach całej Polski płoną świece na
znak łączności z Ojcem Świętym.
Wchodzimy do Zespołu Szkół w Łopusznie. Przed nami
na biało-żółtym tle wizerunek Papieża przewiązany czarną

Modlitwa wiernych
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Dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Łopusznie
podczas apelu ku czci Papieża

wstążką, płoną znicze, a we flakonach kwiaty. Świece palą się
też przed budynkiem LO, w każdej szkole, bo Papież ze wzajemnością ukochał dzieci i młodzież właśnie.
W czwartek, w przeddzień pogrzebu Ojca Świętego dzieci,
młodzież, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół w Łopusznie spotykają się na uroczystym apelu poświęconym pamięci Papieża. Wszyscy są odświętnie ubrani. Apel rozpoczyna pan dyrektor, cytując słowa Papieża z jego homilii wygłoszonej do młodzieży. Nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, by panu
dyrektorowi drżał głos... Zebrani w ciszy i skupieniu wsłuchują się w poetyckie strofy dedykowane Janowi Pawłowi II oraz
w Jego własne słowa, także te o śmierci i przemijaniu, i o nierozłącznie z nimi związanej chrześcijańskiej nadziei na zmartwychwstanie. Kiedy z głośników słychać głos Ojca Świętego wypowiadającego najbardziej znane każdemu Polakowi
słowa: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi,
wielu ociera łzy. Trudno ukryć wzruszenie. Śpiewamy Barkę. Na zakończenie wszyscy chwytamy się za ręce, a siostra
Maria Łuszczyńska intonuje modlitwę w intencji Jana Pawła II. Zabieramy z tego spotkania optymistyczne przesłanie.
W uszach długo jeszcze dźwięczą nam słowa z piosenki „Arki

Poczet sztandarowy LO im. Kardynała Karola Wojtyły

WSPOMNIENIA
Noego”: Zabierzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba szedł...
W piątek na ulicach Łopuszna pusto, zamknięte sklepy,
urzędy i szkoły. Każdy z nas może przeżywać pogrzeb Ojca
Świętego. Większość śledzi transmisję uroczystości w telewizji. Na Placu Świętego Piotra wiatr zwiastujący obecność Ducha Świętego... A wieczorem w łopuszańskiej świątyni rozpoczyna się nocne czuwanie. Modlitewne skupienie i żałobną
ciszę przerywają pieśni w wykonaniu młodzieży. To właśnie
młodych ludzi w kościele jest najwięcej. Dają piękne świadectwo wiary. Wielu z nich przygotowuje się do sakramentu bierzmowania. Stanęli przed ważną próbą sprawdzającą
ich chrześcijańską odwagę w wyznawaniu wiary. Wyszli z niej
zwycięsko.
Po okresie narodowej żałoby wróciliśmy do pracy i zwykłych zajęć. Świat wstrzymał oddech tylko na chwilę, by znów
gnać w oszalałym pędzie. Co zostanie w Polakach po tych
wyjątkowych przeżyciach, zależy tylko od nas. Mówił o tym

ksiądz dziekan Tadeusz Musiał w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. odprawionej 18. maja w naszym kościele z okazji urodzin Papieża. Wskazał na potrzebę wgłębienia się w naukę Jana Pawła II, autentycznego słuchania przesłania Ojca
Świętego i niesienia tych wartości do Europy.
Msza miała wyjątkowo uroczysty charakter, odprawiali ją
oprócz księdza dziekana także ksiądz Leszek i Waldemar. Rozpoczęła się punktualnie w godzinę śmierci Papieża, ale wierni zebrali się w kościele już o 21. W świątyni panował mrok.
Wzdłuż głównej nawy płonęły dwa rzędy zniczy. Wierni trwali w ciszy modlitewnego skupienia. Przed portretem Papieża
ksiądz Waldemar w otoczeniu młodzieży. Przypominał najważniejsze momenty pontyfikatu Ojca Świętego, Jego słowa,
które do nas kierował. Dziewczęta śpiewały pieśni.
Papież spogląda na nas teraz z okna w Domu Ojca, a my
modlimy się o Jego rychłą beatyfikację.
Agnieszka Palacz

To były niezwykłe chwile

Rozmowa z księdzem Waldemarem Tłomakiem

Agnieszka Palacz: Jako jednemu z nielicznych mieszkańców Łopuszna udało się księdzu najpełniej uczestniczyć
w pogrzebie Ojca Świętego. Wyjechał ksiądz do Rzymu.
Ksiądz Waldemar Tłomak: Miałem to szczęście i łaskę od
Boga. Udało mi się jeszcze zdobyć wolne miejsce w autokarze.
Pojechaliśmy z kolegą z Biurem Podróży „Orbis”. Oprócz nas,
dwóch księży, w autokarze jechali sami świeccy. Obawialiśmy się, czy uda nam się w ogóle wjechać do Rzymu. Znajomi
z Polski dzwonili, że są straszne korki. Ale dojechaliśmy sprawnie. Po drodze zatrzymała nas włoska policja, nie do kontroli,
musieli po prostu nas policzyć ze względów organizacyjnych.
I wtedy jeden z policjantów powiedział do nas: „Cała Polska
jedzie do Rzymu.” To naprawdę daje dużo do myślenia. Byłem
dumny z Polaków.
Jak wyglądał Rzym w czasie pogrzebu Papieża?
- Tłumy ludzi, a wśród nich mnóstwo rodaków. Rzym to
prawie same kamienne budowle, w centrum jest niewiele zieleni, ale wtedy każdy trawnik był wykorzystany. Ludzie spali
pod gołym niebem. Gdzie choć kawałek trawnika-sypialnia
Polaków: śpiwór, a obok biało-czerwona flaga. To obrazki,
które chwytały za serce.
Jak zachowywali się ludzie, stojąc w wielogodzinnych
kolejkach do Ojca Świętego?
- Bardzo różnie. Wielu było ogromnie skupionych, wyciszonych, płakało. Inni, zwłaszcza Włosi, cieszyli się. Szli do Papieża
tacy radośni, jacy zwykle byli na spotkaniach z Nim. Nam trudno to zrozumieć, ale Włosi mają zupełnie inny temperament.
Na wieść o śmierci Papieża na Placu Świętego Piotra rozległy
się oklaski. Ale to były oklaski dla całego Jego pontyfikatu.
To bardzo osobiste pytanie, ale proszę powiedzieć, co
ksiądz czuł, stojąc przed Ojcem Świętym?
- Bardzo osobiste, ale odpowiem. Po pierwsze radość, że jestem z Nim, widzę Go, że jestem tak blisko. Ale także bezgraniczny smutek, że to już ostatnie spotkanie z Papieżem-Polakiem. Jan Paweł II był tak żywiołowym człowiekiem, przyzwy-

czaił nas do swej aktywności, a tu przychodzi kres.
Co najbardziej
utkwiło
księdzu
w pamięci z uroczystości pogrzebowych?
- Księga Ewangelii, którą zamknął
powiew
wiatru.
I jeszcze ten Plac
Świętego Piotra wypełniony po brzegi.
Biało-czerwone flagi Polaków i transparenty z napisem
„Santo subito”, z którymi przyszli Włosi. Ksiądz Waldemar Tłomak na Placu
A na początku pol- Św. Piotra w Rzymie; w głebi okno,
ski hymn. My, Polacy w którym ukazywał się Papież
czuliśmy się w tym
momencie bardzo wyróżnieni. Pogrzeb Papieża to były niezwykłe chwile, bardzo wzruszające. Trudno to wzruszenie oddać słowami.
A jak Włosi poradzili sobie z takim wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym?
- Fantastycznie. Stanęli na wysokości zadania. Przede
wszystkim nie można było pobłądzić. Sprawnie dotarliśmy na
Plac Świętego Piotra, a po pogrzebie w ciągu godziny dostaliśmy się do autokaru. Policja, służby cywilne były naprawdę
doskonale zorganizowane.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Agnieszka Palacz
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Z Sesji Rady Gminy
W marcu i kwietniu 2005 roku Rada Gminy w Łopusznie
odbyła dwie Sesje, pierwszą w dniu 31 marca 2005 roku.
Na Sesji radni podjęli 6 uchwał:
- Nr XXIII/121/2005 zmieniającą uchwałę w sprawie wydatków na
wieloletnie plany inwestycyjne na lata 2004-2006 /zmiana polegała na zwiększeniu wydatków na realizację programu „Odnowa wsi …” przez sołectwo Lasocin w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego/,
- Nr XXIII/122/2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów
własnych jednostki budżetowej - Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie,
- Nr XXIII/123/2005 w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Łopuszno” /Uchwalając „Regulamin …” radni ustalili zasady i kryteria przyznawania oraz
formy udzielania stypendium i zasiłku szkolnego. Regulamin
określa między innymi, że:
1) uczeń, w którego rodzinie dochód na członka rodziny wynosi od 0 zł. do 160,-zł. może otrzymać stypendium szkolne
w wysokości 110,-zł. miesięcznie,
2) uczeń, w którego rodzinie dochód na członka rodziny wynosi od 161,-zł. do 250,-zł. może otrzymać stypendium
szkolne w wysokości 70,-zł. miesięcznie,
3) uczeń, w którego rodzinie dochód na członka rodziny wynosi miesięcznie od 251,-zł. do 316,-zł. może otrzymać stypendium szkolne w wysokości 50,-zł. miesięcznie./
- Nr XXIII/124/2005 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia
Statutów Sołectw Gminy Łopuszno /zmiana polegała na wykreśleniu ze statutów sołectw § 3/,
- Nr XXIII/125/2005 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
2005 rok /pełny tekst uchwały zamieszczamy poniżej/
- Nr XXIII/126/2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach /podejmując tę uchwałę radni zdecydowali o zaciągnięciu w WFOŚiGW w Kielcach pożyczki w kwocie 455.123,-zł.
na zadanie inwestycyjne „Budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wielebnów”/.
Kolejną Sesję Rada Gminy odbyła 29 kwietnia 2005 roku.
Na tej Sesji radni podjęli 2 uchwały:
- Nr XXIV/127/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok i udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy z tego tytułu /przyjmując tę uchwałę 13 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” radni przyjęli sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2004r. i udzielili Wójtowi Gminy
Panu Henrykowi Karlińskiemu absolutorium/,
- Nr XXIV/128/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005 rok w związku ze zwiększeniem dotacji celowych /
uchwałą tą radni wprowadzili do budżetu środki z dotacji celowych, zwiększając plan dochodów i wydatków budżetowych
o kwotę 108.858,-zł., i przeznaczając zgodnie ze wskazaniem;
93.749,-zł. na pomoc materialną dla uczniów, 3.119,-zł.na wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łopusznie i 11.990,-zł. na
świadczenia z pomocy społecznej/.
Na tej Sesji radni wysłuchali informacji o stanie dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, a następnie zgłosili do Pana
Wójta i obecnych na Sesji przedstawicieli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich swoje uwagi i interpelacje w sprawie
remontów i modernizacji dróg. Mimo że na Sesji nie było przed-
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stawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, to radni dużo
uwag i interpelacji zgłosili w sprawie dróg powiatowych, wskazując, że stan niektórych odcinków tych dróg jest bardzo zły.
Na obydwóch Sesjach radni zgłaszali również inne interpelacje w sprawach istotnych dla mieszkańców gminy i środowiska.
Radni wysłuchali także informacji:
- Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności
między Sesjami,
- Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okresy między Sesjami.
(M.B.)
Uchwała Nr XXIII/125/2005 Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz pkt. 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759) oraz art. 49, art. 109, art. 116, art. 124,
art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 1771, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123,
poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703). Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się dochody budżetu gminy na 2005 rok w wysokości
24.351.993,- (zgodnie z załącznikiem Nr 1) według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.
§ 2.
Ustala się wydatki budżetu gminy na 2005 rok w wysokości
26.411.993,- zł
z wyodrębnieniem:
A. WYDATKI BIEŻĄCE
- 13.785.707,- zł
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 8.610.537,- zł
- dotacje
- 518.000,- zł
- wydatki na obsługę długu
- 115.345,- zł
B. WYDATKI MAJĄTKOWE
- 12.626.286,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej).
§ 3.
1. Deficyt budżetu w wysokości 2.060.000,- zł zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
2. Relacja deficytu planowanego na rok budżetowy 2005 w stosunku do planowanych dochodów budżetu kształtuje się na
poziomie 8,46% .
§ 4.
1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.069.545,- zł
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 9.009.545,- zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5.
Upoważnia się Wójta Gminy w Łopusznie do:
1) spłat zobowiązań w kwocie 9.009.545,- zł,
w tym z kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dys-
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ponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 7.839.545,- zł,
w celu realizacji planowanych kwot rozchodów budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
2) do zaciągnięcia długu w kwocie 11.069.545,- zł,
w tym z kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze
środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 7.839.545,- zł,
w celu realizacji planowanych kwot przychodów budżetu
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
§ 6.
Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na okres roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7.
Ustala się plan przychodów zakładów budżetowych w łącznej kwocie 1.282.000,- zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie
440.000,- zł, oraz wydatków zakładów budżetowych w kwocie
1.282.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 8.
Ustala się dochody własne gminy w kwocie 20.000,- zł i wydatki
w kwocie 20.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 9.
Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 5.000,- zł oraz wydatków
w kwocie 5.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.
Ustala się wysokość dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 11.
Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami
- dochody w kwocie 1.934.618,- zł
- wydatki w kwocie 1.934.618,- zł
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2).
§ 12.
Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 110.000,- zł.
§ 13.
Upoważnia się Wójta Gminy w Łopusznie do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji
budżetowej z wyłączeniem zwiększania wynagrodzeń.
§ 14.
Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na kwotę 80.000,- zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych w wysokości 106.500,- zł.
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łopuszno.
§ 16.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 r.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
Dział Roz- Źródło doklasy- dział
chodów
L.p.
fika- klasy- (paragrafy
cji
fikacji klasyfikacji)
1
2
3
4
I. DOCHODY WŁASNE
1.
010
01008
0830
01010
0830
01095
0470
0750

2.

020
02095
0750

3.

700
70005
0870

Plan na rok
2005

Treść
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Melioracje wodne
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z usług – odpłatność za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
LEŚNICTWO
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

6
2.938.830
126.900
20.000
100.400
100.400
6.500
4.000

2.500
5.000
5.000

5.000
200.000
200.000
200.000

Wieśći Łopuszna
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BUDŻET
4.

750
75023
0690
0750

5.

0310
0320

Podatek rolny

3.542

0330

Podatek leśny

112.789

0340

0310

Podatek od środków transportowych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek o nieruchomości

809.000
230.000

0320

Podatek rolny

180.000

0340

Podatek od środków transportowych

250.000

0360

Podatek od spadków i darowizn

10.000

0430

Wpływy z opłaty targowej

80.000

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

43.000

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

10.000

756

0350
75615

75616

75618
0410
75619
0460
0480
75621
0010
801
80101
0750

7.

852
85228

II.
1.

6

50.000
50.000
30.000

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości

75601

6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy Gminy
Wpływy z różnych opłat (postój BUS-ów, wpłaty na specyfikacje i inne)

0830
SUBWENCJA OGÓLNA
758
75801
2920
75807
2920

Wieśći Łopuszna

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
POMOC SPOŁECZNA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa

20.000
2.528.430
5.000
5.000
604.934
487.351

1.252

6.000

30.000
30.000
125.000
45.000
80.000
954.496
954.496
25.000
25.000

25.000
3.500
3.500
3.500
9.886.591
9.886.591
6.209.836
6.209.836
3.676.755
3.676.755

BUDŻET
III.
1.

2.

3.

IV.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

V.
1

2.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy wojewódzkie
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
852
POMOC SPOŁECZNA
85212
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
Drogi publiczne gminne
6339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoły podstawowe
2033
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
852
POMOC SPOŁECZNA
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
85219
Ośrodki Pomocy Społecznej
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
85295
Pozostała działalność
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095
Pozostała działalność
6260
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604
Instytucje kultury fizycznej
6339
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POZYSKANE
Z INNYCH ŹRÓDEŁ
010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016
Drogi publiczne gminne
6291
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł

1.934.618
56.500
56.500
56.500
1.388
1.388
1.388
1.876.730
1.628.030
1.628.030
19.700
19.700
229.000
229.000
1.257.594
398.710
398.710
398.710
488.194
488.194
488.194
2.338
2.338
2.338
235.337
73.356
73.356
137.100
137.100
24.881
24.881
16.000
16.000
16.000
117.015
117.015
117.015
8.334.360
3.300.471
3.300.471
3.300.471
4.099.275
4.099.275
437.815
3.661.460
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3.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
6290
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92604
Instytucje kultury fizycznej
6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł
OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU
PRZYCHODY
w tym:
9030
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziłem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
9520
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
OGÓŁEM

57.000
57.000
57.000
877.614
877.614
877.614
24.351.993
11.069.545

801

80101

4.

1.
2.

7.839.545
3.230.000
35.421.538

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2005
w układzie działów i rozdziałów
Wydatki
Bieżące

Symbol

Lp. Nazwa działu i rozdziału

1
2
I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE
1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
- Melioracje wodne

Dział

Rozdział

3

4

5

Razem

6

01008

5.317.459
75.000

98.272
75.000

- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

4.831.516

x

- Izby Rolnicze

01030

3.272

- Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

01036

387.671

01095

20.000
5.351.946
5.351.946
60.000
60.000

- Pozostała działalność (czasopisma,
opłaty notarialne i inne
2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
- Drogi publiczne gminne
3. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
- Plany zagospodarowania przestrzennego
4. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
- Rada Gminy

010

600
60016
710
71004

- Pozostała działalność (bezrobotni,
niepełnosprawni
5. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
- Ochotnicze Straże Pożarne

Wieśći Łopuszna

Wynagrodzenia
Dotacje
i pochodne
7

x
x

x
x

x
x

5.219.187
x

x

x

x

x

4.831.516

x

x

x

x

x

x

x

x

387.671

20.000
350.000
350.000
20.000

x
x
x
x

x
250.000
250.000
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
5.001.946
5.001.946
40.000

20.000

x

x

x

x

40.000

3.272

x

72.000
72.000

8

Z tytułu
Majątkowe
Obsłuporęga dłuczeń i
gu
gwarancji
9
10
11

x

75022

1.760.000
85.000

1.750.000 1.370.000
85.000
x

x
x

x
x

x
x

10.000
x

75023

1.550.000

1.540.000 1.250.000

x

x

x

10.000

75095

125.000

125.000

120.000

x

x

x

75412

200.000
200.000

80.000
80.000

31.200
31.200

x
x

x
x

x
x

750

- Urząd Gminy

8

Ogółem
(6+11)

x

754
120.000
120.000

BUDŻET
6. Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
- Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych
7. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8. RÓŻNE ROZLICZENIA
- Rezerwy ogólne i celowe
9. OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Szkoły Podstawowe

756

75647
757
75702

63.000

63.000

53.000

63.000
115.345

63.000
115.345

53.000
x

115.345

115.345

x
x

x

x

x

x
x 115.345

x
x

x
x

x 115.345

x

x

80101

110.000
110.000
8.633.695
6.334.245

- Przedszkola

80104

85.360

- Gimnazja

80110

1.804.651

- Dowożenie uczniów do szkół

80113

190.000

190.000

- Zespół Obsługi Ekonom. - Admin. Szkół

80114

170.539

170.539

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

80146

23.500

23.500

80195

25.400
156.500
50.000

25.400
156.500
50.000

x
2.500
x

85202

106.500
413.937
12.000

106.500
413.937
12.000

2.500
220.000
x

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenie społeczne

85214

104.956

104.956

x

x

x

x

x

- Dodatki mieszkaniowe

85215

20.000

20.000

x

x

x

x

x

- Ośrodki Pomocy Społecznej

85219

157.100

157.100

130.000

x

x

x

x

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze

85228

95.000

95.000

90.000

x

x

x

x

85295
85401

24.881
85.340
85.340

24.881
85.340
85.340

x
74.940
74.940

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

90004

571.000
1.000

431.000
1.000

x

100.000
x

x
x

x
x

90015

300.000

300.000

x

x

x

x

90095

270.000

130.000

x 100.000

x

x

92109

151.000
55.000

151.000
55.000

112.000
37.900

x
x

x
x

x
x

96.000
1.288.153
1.260.153

96.000
118.000
90.000

74.100
x
x

x
118.000
90.000

x
x
x

x
x
x

x
1.170.153
1.170.153

x
x

x
12.426.286

758
75818
801

- Pozostała działalność
10. OCHRONA ZDROWIA
- Lecznictwo ambulatoryjne

851

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi
11. POMOC SPOŁECZNA
- Domy pomocy społecznej

852

85121
85154

- Pozostała działalnoś
12. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854
- Świetlice szkolne
13. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRO- 900
NA ŚRODOWISKA
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- Oświetlenie ulic, placów i dróg
- Pozostała działalność
14. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
- Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
- Biblioteki
15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Instytucje Kultury Fizycznej
Pozostała działalnoś
RAZEM:

110.000
x
110.000
x
7.908.695 6.599.595
5.634.245 4.814.245

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

75.160

x

x

x

1.779.651 1.559.651

x

x

x

25.000

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

x
x
x

85.360

x
150.539
x

x

x
50.000
50.000

x
x
725.000
700.000
x

x

140.000
x
x
140.000

921

92116
926
92604
92695

28.000
28.000
x
28.000
x
24.277.375 11.851.089 8.535.235 518.000 115.345

x
x
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BUDŻET
II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
1. ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
56.500
56.500
55.620
x
x
- Urzędy Wojewódzkie
75011
56.500
56.500
55.620
x
x
2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁA- 751
DZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
1.388
1.388
x
x
x
- Urzędy naczelnych organów władzy
75101
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.388
1.388
x
x
x
3. POMOC SPOŁECZNA
852
1.876.730 1.876.730
19.682
x
x
- Świadczenia rodzinne oraz składki
85212
na ubezpiecz. emerytalne i rentowe
z ubezpiecz. społecznego
1.628.030 1.628.030
19.682
x
x
- Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x

200.000
200.000
200.000
12.626.286

x

x

x
x

x
12.626.286

85213
19.700

19.700

x

x

x

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
85214
na ubezpieczenia społeczne
229.000
229.000
x
x
x
RAZEM:
1.934.618 1.934.618
75.302
x
x
III. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Transport i Łącznoś
600
200.000
x
x
x
x
- Drogi publiczne powiatowe
60014
200.000
x
x
x
x
RAZEM:
200.000
x
x
x
x
OGÓŁEM:
26.411.993 13.785.707 8.610.537 518.000 115.345
- ROZCHODY 9.009.545
1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej - § 9630
7.839.545
x
x
x
x
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992
1.170.000
x
x
x
x
OGÓŁEM:
35.421.538 13.785.707 8.610.537 518.000 115.345

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
Przychody i rozchody budżetu
Lp. Przychody
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§ 952, 903)
z tego:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE,
otrzymane z budżetu państwa (§ 903)
b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE,
otrzymane z innych źródeł (§ 903)
Razem przychody
Rozchody
1. Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963)
z tego:
a) na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE,
otrzymane z budżetu państwa (§ 963)
b) na realizację programów i projektów finansowych z udziałem środków z budżetu UE,
otrzymane z innych źródeł (§ 963)
Razem rozchody
Informacje uzupełniające:
I. Pokrycie deficytu budżetowego
1. Kredytem (pożyczką) długoterminową – 3.230.000,-
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Kwota
11.069.545
7.529.408
310.137
11.069.545
9.009.545
7.529.408
310.137
9.009.545

BUDŻET
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
Wydatki na inestycje roczne

Lp.

Zadanie inwestycyjne

1

2
Plan rozwoju wsi Lasocin w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego
Budowa sieci wodociągowej Dobrzeszów – Podgórze – Podewsie
– Nowek
Stacja uzdatniania wody w Wielebnowie
Budowa sieci wodociągowej dla
miejscowości Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, Krężołek, Przegrody
Opracowanie projektu na oczyszczalnię ścieków i kanalizację gminy
Wykup gruntów w Fanisławicach
pod zbiornik wodny
Remont i przebudowa drogi Piotrowiec – (Nowa wieś – Kleki)
Remont i przebudowa drogi Czałczyn – Józefina (do lasu) wraz z modernizacją oświetlenia
Budowa dróg powiatowych: Marianów, Fanisławice, Olszówka – Józefina, Piotrowiec – (Nowa Wieś) Dobrzeszów – Podgóra i udział w opracowaniu dokumentacji projektowej
drogi w Gnieździskach
Remont – przebudowa dróg gminnych:
- Fanisławiczki,
- Ruda Zajączkowska
Remont i przebudowa drogi gminnej Rudniki – Krężołek – Sarbice Pierwsze wraz z modernizacją
oświetlenia
Ocena Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Opracowanie projektu adaptacji
części garaży budynku UG pod potrzeby biurowe
Rozbudowa remizy strażackiej w Łopusznie
Remont Szkoły w Łopusznie kotłownia C.O. i przedłużenie sieci do
strażnicy
Budowa sali gimnastycznej w Gnieździskach

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

Jednostka
Wysokość wydatków w roku budżetoorganizacyjwym w tym
na realizująca
Łączne
Rozprogram lub Dział
nakłady fi- DochoŚrodki z
dział
Kredyty i
koordynująnansowe dy wła- Dotacje
innych
pożyczki
ca jego wykosne
źródeł
nanie
3
4
5
6
7
8
9
10
Urząd Gminy
Łopuszno

010 01036

387.671

Urząd Gminy
Łopuszno

010 01010

755.788 113.369

Urząd Gminy
Łopuszno

010 01010

571.404 116.281

Urząd Gminy
Łopuszno

010 01010

x

x

75.578
x

x
455.123

Wniosek
SPO

566.841

Wniosek
ZPORR

x

x

183.000

x

x

183.000

x

90.000

x

x

90.000

x

939.110

x

93.911

1.510.276

x

151.027

600 60014

200.000

x

x

200.000

x

Urząd Gminy
600 60016
Łopuszno

120.000

x

x

120.000

x

Urząd Gminy
600 60016
Łopuszno

2.432.560

x

Urząd Gminy
600 60016
Łopuszno

Powiatowy
Zarząd Dróg
– Kielce

243.256

11

310.137

3.231.324

Urząd Gminy
010 01010
Łopuszno
Urząd Gminy
010 01010
Łopuszno
Urząd Gminy
600 60016
Łopuszno

323.132

77.534

Uwagi

484.699 2.423.493

Wniosek
WFOŚiGW
Wniosek
ZPORR

704.333

Wniosek
ZPORR

226.542 1.132.707

Wniosek
ZPORR

140.866

364.884 1.824.420

Urząd Gminy
Łopuszno

710 71004

40.000

x

x

40.000

x

Urząd Gminy
Łopuszno

750 75023

10.000

x

x

10.000

x

Urząd Gminy
Łopuszno

754 75412

120.000

x

x

120.000

x

Urząd Gminy
Łopuszno

801 80101

200.000

x

x

200.000

x

Urząd Gminy
Łopuszno

801 80101

320.000 146.719

x

116.281

Wniosek
ZPORR

57.000 MENiS

Wieśći Łopuszna
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Rozbudowa Szkoły Podstawowej i
17. Gimnazjum w Gnieździskach (część
AiB

Urząd Gminy
Łopuszno

801 80101

130.000

x

x

130.000

x

Budowa Szkoły Podstawowej w
Snochowicach

Urząd Gminy
Łopuszno

801 80101

50.000

x

x

50.000

x

801 80110

25.000

x

x

25.000

x

900 90095

100.000

x

x

100.000

x

900 90095

40.000

x

16.000

24.000

x

117.015

72.071

18.

Starostwo
Współudział w opracowaniu projek- Powiatowe w
19. tu technicznego sali gimnastycznej
Kielcach
w Łopusznie przy Gimnazjum Nr 1
Urząd Gminy
Łopuszno
Urząd Gminy
20. Budowa chodników
Łopuszno
Rekultywacja byłego wysypiska
Urząd Gminy
21.
śmieci w Łopusznie
Łopuszno
Rozbudowa zaplecza socjalno
Urząd Gminy
22. – świetlicowego z kuchnią dla OSW
Łopuszno
Łopuszno
Razem:

926 92604

1.170.153 103.453

Środki ze zbycia „Tuczarni”
w Gnieździskach
Ułożenie
płyt stropowych,
wyk. wieńca, zabezpieczenie

Wniosek do
PFOŚ

877.614

Wniosek
ZPORR

12.626.286 479.822 1.019.919 3.230.000 7.896.545

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/125 /2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
PLAN przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Lp.

1

w tym
Stan
środków
obroto- Przychody
dotacje z
wych na
(w zł)
budżetu
1.01.2005
r.

Dział
rozdział

Nazwa zakładu budżetowego

2
600
60016

3

4

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Łopusznie

x

1.
900
90095

2.

12

Razem
Gminny
Ośrodek
926 Sportowo –
92604 Wypoczynkowy w Łopusznie
Razem
Ogółem:

x

x

x
x

Wieśći Łopuszna

5

w tym

Zakres dotacji

7
Dofinansowanie
250.000 kosztów:
- remont i utrzymanie dróg gminnych,
1.032.000
- segregacja odpadów komunalnych,
- utrzymanie czy100.000 stości
1.032.000 350.000

1.032.000

Dofinansowanie do
działalności OSW

250.000

6

Wydatki
(w zł)

90.000

250.000 90.000
1.282.000 440.000

8

Wydatki
na wynagrodzenia
i składniki
naliczane
od wynagrodzeń
9

Stan środWydatki Wpłata ków obroinwesty- do bu- towych na
cyjne
dżetu 31.12.2005 r.

10

11

12

417.589

x

x

x

1.032.000

417.589

x

x

x

250.000

106.705

x

x

x

250.000
1.282.000

106.705
524.294

x
x

x
x

x
x

BUDŻET
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.

PLANdochodów własnych gminy i wydatków
Lp.

Treś

1

2

3

1.

Stan środków na początek roku
Dochody:
w tym:
- wpłaty za dożywianie uczniów w Gimnazjum
Nr 1 w Łopusznie
Wydatki
w tym:
- zakup artykułów żywnościowych na dożywianie
uczniów w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
- prowizja bankowa
Stan środków na koniec roku

x
20.000,-

2.

3.

4.

PLAN przychodów i wydatków Gminnego FunduszuOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kwota
w zł

20.000,20.000,19.700,300,x

Lp.

Treść

1

2

Kwota
w zł
3

1. Stan funduszu na początek roku
Przychody:
w tym:
2.
- dotacje z budżetu
- udział z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska
Wydatki
3. w tym na:
- pobór wody i odprowadzanie ścieków
4. Stan funduszu na koniec roku

x
5.000,x
5.000,5.000,5.000,x

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 31 marca 2005 r.
WYKAZ dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2005 roku
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

Dział
rozdział
2
600
60016
851
85121
900
90095
926
92604
926
92695

Podmiot otrzymujący

Kwota
dotacji

Przeznaczenie dotacji
(cel publiczny)

3

4

5

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie

250.000 Bieżące utrzymanie dróg

Wykonanie windy i podjazdu dla niepełnosprawnych
Segregacja odpadów komunalnych – utrzyZakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 100.000
manie czystości
Gminny Ośrodek Sportowo – Wypoczynkowy
Bieżące utrzymanie i udostępnienie bazy
90.000
w Łopusznie
sportowo – rekreacyjnej
Gminny Ludowy Klub Sportowy „Zryw”
Dofinansowanie do podstawowej działalności
28.000
w Łopusznie
sportowej
Ogółem:
518.000
Gminny Ośrodek Zdrowia w Łopusznie

50.000

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Nr XXIII/125/2005
Rady Gminy Łopuszno z dnia 31 marca 2005 r.
Prognoza długu publicznego dla budżetu deficytowego Gminy Łopuszno na lata 2003-2007
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

1. A. Dochody:
z tego:
2. - dochody własne,
3. - subwencja ogólna,
4. - dotacje z budżetu państwa,
5. - środki na dofinansowanie zadań własnych (prefinansowania i inne)
6. B. Wydatki:
z tego:
7. - wydatki bieżące,
8. - wydatki majątkowe,
9. C. WYNIKI (A-B)
10. D. FINANSOWANIE

Wykonanie
2003 r.
2004 r.
3

4

Przewidywane wykonanie
2005 r.
2006 r.
2007 r.
5

6

7

13.245.086

14.662.381

24.351.993 22.456.238 22.950.200

2.203.093
8.888.424
2.153.569

2.409.867
9.665.377
2.587.137

13.123.768

14.697.841

2.938.830 3.526.596 3.750.000
9.886.591 10.282.054 10.800.200
3.192.212
3.447.588 3.600.000
8.334.360 5.200.000 4.800.000
26.411.993 21.060.000 20.883.038

11.350.501
1.773.267
121.318
-70.180

11.748.618
2.949.223
-35.460
35.460

13.785.707 13.960.000 12.860.000
12.626.286
7.100.000
8.023.038
-2.060.000 1.396.238
2.067.162
2.060.000 -1.396.238 -2.067.162

Wieśći Łopuszna
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11. D1 Przychody ogółem:
z tego:
12. 1) kredyty bankowe,
13. 2) pożyczki,
14. 3) spłaty pożyczek udzielonych,
15. 4) nadwyżka z lat ubiegłych,
16. 5) papiery wartościowe,
17. 6) obligacje j.s.t.,
18. 7) prywatyzacja majątku j.s.t.,
19. 8) wolne środki inne źródła
20. D2 Rozchody ogółem:
z tego:
21. 1) spłaty kredytów,
22. 2) pożyczki udzielone,
23. 3) spłaty pożyczek,
24. 4) wykup papierów wartościowych,
25. 5) wykup obligacji samorządowych,
26. 6) inne cele.
27. E1 DŁUG NA KONIEC ROKU
Z tego:
28. 1) wyemitowane papiery wartościowe,
29. 2) zaciągnięte kredyty,
30. 3) zaciągnięte pożyczki,
31. 4) przyjęte depozyty1)
32. 5) wymagalne zobowiązania:
33. a) jednostek budżetowych,
34. b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów
35. c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,
36. d) wynikające z innych tytułów,
37. e) pozostałych jednostek organizacyjnych
38. Wskaźnik długu (poz. 27 / poz. 1)%
39. E2 ZADŁUŻENIE W CIĄGU ROKU
z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym
40. 1) rady kredytów z odsetkami,
41. 2) raty pożyczek z odsetkami,
3) potencjalne, spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetka42.
mi,
43. 4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
44. Wskaźnik zadłużenia (poz. 39 / poz. 1)%

1.172.320

1.628.180

3.230.000

627.162

x

1.172.320

1.400.000

3.230.000

627.162

x

1.242.500

228.180
1.592.720

1.170.000

2.023.400

2.067.162

1.242.500

1.592.720

1.170.000

2.023.400

2.067.162

1.876.249

1.941.584

3.463.400

2.067.162

x

1.596.120

1.403.400

3.463.400

2.067.162

x

280.129

538.184

14,17%
1.364.841
1.364.841
1.364.841

13,24%
1.696.918
1.696.918
1.696.918

14,22%
1.285.345
1.285.345
1.285.345

9,21%
2.203.400
2.203.400
2.203.400

x
2.207.162
2.207.162
2.207.162

10,30%

11,57%

5,28%

9,81%

9,62%

– depozyty przyjęte do budżetu
2)
– podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
1)

Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:
1) wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne,
2) zaciągniętych kredytów i pożyczek,
3) przyjętych depozytów,
4) wymagalnych zobowiązań
a) jednostek budżetowych
b) wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.
Przepis art. 114 ustawy o finansach publicznych stanowi, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.
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Wójt Henryk Karliński i Przewodniczący
Rady Gminy Jan Witold Ptak w Zespole Szkół
w Łopusznie na uroczystości z okazji Dnia Matki

FOT. AGNIESZKA PALACZ

Dzień Matki

Występy dzieci zachwyciły mamy

Tobie, Mamo...

Wieśći Łopuszna
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Kolorowo jest w SP w Łopusznie
Pierwszego Dnia Wiosny

16
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ZDJĘCIA AGNIESZKA PALACZ

Wykonawcy spektaklu „214 lat temu”
z reżyserem Barbarą Twardowską

FOT. AGNIESZKA PALACZ

Gminna Komisja Konkursu Ortograficznego
dla gimnazjów

Uczniowie szkół podstawowych
przed pisaniem dyktanda

Tydzień Dobrych Manier

Wieśći Łopuszna
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Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego
Opowiedział Dzięcioł Sowie

Uczestnicy Konkursu Moje Lektury

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Ortograficznego
dla klas II-III z panią Beatą Jasikowską

Basia Palacz godnie reprezentowała
naszą gminę

Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne w Przedborzu

18
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Szanowni czytelnicy!
27 maja minęło 15 lat od powstania
samorządu terytorialnego. To czas, który minął bezpowrotnie, tak w życiu samorządowym jak i w innym, lecz to co
zostało zrobione w tym piętnastoleciu
przez kolejne samorządy będzie służyło pokoleniom. Te inwestycje to „pomniki”, które powstały dzięki staraniom
poszczególnych radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Na pewno
oczekiwania społeczeństwa są większe - to zrozumiałe, bo kto by nie chciał,
żeby w jego miejscowości nie było wodociągu, kanalizacji, dróg asfaltowych,
chodników, gazu, czy sali gimnastycznej przy szkole. Te oczekiwania są realizowane, lecz na całym terenie gminy nie można było wykonać wszystkiego jednocześnie ze względów finansowych i zmieniającej się sytuacji.
To, co zostało już zrobione, to zasługa dużego zaangażowania byłego wójta pana Stanisława Matuszczyka oraz
ówczesnego Zarządu, a także obecnego wójta pana Henryka Karlińskiego
i pracowników Urzędu Gminy. Realizacja danej inwestycji jest uzależniona
od zatwierdzenia wniosku projektu, co
umożliwia jej współfinansowanie przez
agendy rządowe. Bez dofinansowania
i zaciągnięcia kredytu zrealizowanie zadania byłoby trudne i stanowiłoby zbyt
duże obciążenie finansowe dla gminy.
Na sesji w dniu 29 kwietnia 2005 r.
jednym z najważniejszych punktów
było udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy, ale nigdy nie było niepokoju, że
Rada Gminy go nie udzieli. Wójtowi Karlińskiemu udzielono absolutorium za
2004 r. przy jednym głosie przeciwnym.
Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby
ten głos nie należał do radnego Oleksiewicza, który przed wyborami robił
kampanię wyborczą właśnie obecnemu
wójtowi. Dziś jest jemu przeciwny. Wójt
został wybrany przez społeczeństwo
w wolnych demokratycznych wyborach. Rada powinna to uszanować i tak
jest, ale jeśli niektórzy byli zwolennicy
go nie szanują, to jak powinni się zachować byli „przeciwnicy”, których było
zdecydowanie więcej? Na to pytanie
jest prosta odpowiedź: „nie czas płakać
nad rozlanym mlekiem”, a obecnie należy wspólnie pracować, żeby społeczeń-

stwo na tych przemianach jak najmniej
straciło i nie robić „kabaretu” z Rady
i z Wójta.
Drodzy czytelnicy, na tej sesji złożyłem wniosek do radnych, który dotyczył nadania Zespołowi Szkół w Łopusznie imienia Jana Pawła II lub Jana Pawła
Wielkiego - dla uczczenia pamięci naszego papieża. Czułem i czuję taką potrzebę jak i na pewno większość społeczeństwa naszej gminy. Wniosek został
przegłosowany i przesłany do Rady Pedagogicznej tej szkoły w celu dalszego
rozpatrzenia.
Radny z Gnieździsk pan Sornat poinformował Radę, że ksiądz parafii Wierna
zwrócił się w kościele z prośbą do społeczeństwa, by Gimnazjum w Gnieździskach nadano imię Jana Pawła II. Ponieważ Szkoła Podstawowa w Gnieździskach, mieszcząca się w tym samym
budynku, ma już nadane imię Stefana
Żeromskiego, Rada wstrzymała się od
przegłosowania wniosku radnego Sornata, by wyjaśnić w Kuratorium Oświaty, czy dwie szkoły mieszczące się
w jednym budynku mogą mieć różnych
patronów. Pan wójt po wyjaśnieniu uzyskał odpowiedź, że mogą.
Stwierdzam z przykrością, że radny
Oleksiewicz w swoich Informacjach Nr
21 pisze, że wniosek mój był „zaleceniem, nakazem, sugestią”. Należy przypomnieć radnemu, że czas nakazów
i zaleceń dawno i bezpowrotnie się
skończył, a wyrażenie takiego podejścia
do mojej propozycji jest ubliżające i nie
na miejscu. Radny Oleksiewicz uzasadnia, że nie należy nadawać Zespołowi
Szkół w Łopusznie imienia Jana Pawła II,
bo w Łopusznie jest już LO im. Kardynała
Karola Wojtyły oraz, że „przedstawiciele
Episkopatu apelowali do społeczeństwa, by nie czcić pamięci Ojca Świętego pustymi gestami i nie nadawać kolejnym szkołom i ulicom jego imienia.
Czcić jego pamięć gestami szlachetnymi, które będą służyły bliźnim”. To kolejna bzdura, bo LO jest w zarządzaniu
Starostwa Powiatowego a nie Urzędu
Gminy. A czy nadanie szkole imienia
papieża, który z wzajemnością ukochał dzieci nie będzie pustym gestem,
zależy od dzieci, młodzieży, a przede
wszystkim rodziców, nauczycieli i ca-

łego społeczeństwa gminy. O tym, że
w Zespole Szkół w Łopusznie rozpoczęto prace nadania mu imienia Natalii Żurowskiej-Machałowej, radni dowiedzieli
się już po złożeniu mojego wniosku. Ponieważ Rada Gminy kilka lat wcześniej
dla uczczenia zasług Natalii ŻurowskiejMachałowej nazwała jej imieniem ulicę
przebiegającą blisko szkoły, a obecna
Rada uznała to za wystarczające, wniosek mój został przyjęty (przy 3 głosach
wstrzymujących się) i przekazany do
dyrektora szkoły, pana Kumańskiego,
by przedstawił go nauczycielom. Rada
Pedagogiczna nie zajęła jeszcze ostatecznego stanowiska w tej sprawie. Decyzja będzie podjęta na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu
Szkół 30.06.2005 r.
Następnym tematem w wolnych
wnioskach była wypowiedź pana Wijasa dotycząca domu weselnego przy ul.
Strażackiej.
Do tej wypowiedzi odnoszę się krótko: „Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek spódnicy” i tak tu jest, że panu Wijasowi wszystko przeszkadza, natomiast
wesela odbywające się na Ośrodku
Sportowo - Wypoczynkowym nie wadzą nikomu.
W interpelacjach poruszono wiele spraw życia gospodarczego gminy.
W obradach uczestniczył przedstawiciel Świętokrzyskiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich Kierownik dróg pana
Stanisław Krześniak oraz Kierownik Obwodu Drogowego w Łopusznie pan Dariusz Sosiński. Omówiono tematy przebudowy muru na ul. Kieleckiej z możliwością budowy parkingów, oznakowania i odwodnienia skrzyżowań oraz naprawy ubytków na drogach wojewódzkich. Kierownik informował, że naprawy
realizowane są już na drodze Kielce Częstochowa i w niedługim czasie będą
wykonywane na naszym terenie. Odnośnie przebudowy muru należy zorganizować spotkanie, by omówić ten temat.
W ramach funduszy strukturalnych do
modernizacji zostały zgłoszone dwie
drogi: Kielce - Łopuszno -Częstochowa
i Jędrzejów - Łopuszno - Grójec, wnioski
są na etapie uzyskania pozwolenia.
Po wyczerpaniu pytań podziękowano Kierownikowi za dobre utrzyma-
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nie dróg wojewódzkich w okresie zimy.
Nie było przedstawiciela Powiatowego
Zarządu Dróg. Temat utrzymania dróg
powiatowych będzie omawiany na kolejnej sesji Rady Gminy. Na koniec obrad został odczytany wniosek Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie o przyspieszenie przez Wójta czynności związanych z przekazaniem placu
koło remizy (drewniak) dla OSP. Wniosek złożony był w ubiegłym roku.
8 maja 2005 r. obyły się wybory uzupełniające w Okręgu Wyborczym Nr 11
w Snochowicach. Radnym został pan
Wiesław Wódkowski. Natomiast 15 maja
2005 r. obchodzone było Święto Ludowe zorganizowane przez PSL.
Na wniosek radnego Jana Resiaka
z Dobrzeszowa Rada Gminy w Łopusznie na sesji kwietniowej przeznaczyła
kwotę 5.000,- zł na zakup protezy kończyny górnej (proteza mioelektryczna) jako pomoc dla Agnieszki Borowskiej z Dobrzeszowa studentki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. 15 maja
2005 r. w trakcie Święta Ludowego odbyła się gminna kwesta na ten cel. Jeże-

li Państwo zechcecie udzielić pomocy
Pani Agnieszce Borowskiej niżej podaję
konto na które można wpłacać pieniądze: Komitet Pomocy Agnieszce Borowskiej przy Politechnice Świętokrzyskiej
BGK O/Kielce 101130119200276004873
00001.
Z okazji Dnia Matki składam serdeczne życzenia wszystkim mamom w imieniu własnym i Rady Gminy.
W związku z zakończeniem roku
szkolnego serdecznie dziękujemy nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie w wychowanie młodego pokolenia
i życzymy miłego wypoczynku.
Z okazji Dnia Dziecka i zakończenia
roku szkolnego wszystkim dzieciom
wiele uśmiechu, radości oraz przyjemnych wakacji.
W miesiącu czerwcu br. odbyło się
spotkanie w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum Nr l Łopusznie
z udziałem Starosty Kieleckiego - Zbigniewa Banaśkiewicza, Wójta Gminy
- Henryka Karlińskiego, Przewodniczącego Rady Gminy - Jana Witolda Pta-

ka, radnej Rady Gminy - Danuty Łukasik, właściciela Zakładu Wędliniarskiego
„WiR” - Witolda Szprocha oraz Zespołu
Projektowego z Kielc. Spotkanie dotyczyło spraw finansowych i organizacyjnych budowy sali gimnastycznej.
W dniu 11 maja 2005 r. minęła 62
rocznica pacyfikacji wsi Skałka Polska.
Z tej okazji w dniu 15 maja br. w Skałce Polskiej przy pomniku pomordowanych została odprawiona uroczysta
Msza Święta.
W uroczystościach udział wzięli
mieszkańcy gminy, kombatanci, Wójt
Gminy z Przewodniczącym i radnymi,
nauczyciele, dzieci i młodzież ze szkół
gminy Łopuszno oraz goście.
Delegacje złożyły pod pomnikiem
wieńce i wiązanki kwiatów.
Uroczystość uświetnił występ orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Łopuszna i montaż słowno - muzyczny
w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum
Nr l w Łopusznie.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak

Uchwała Nr 57/1/2005
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2005 r.
w sprawie opinii o prawidłowości
załączonej do budżetu Gminy Łopuszno prognozy kwoty długu

VIII Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach:
Przewodniczący: Ewa Midura
Członkowie:
Wojciech Czerw
Joanna Marczewska
po rozpoznaniu w dniu 20.04.2005 r. załączonej do budżetu Gminy Łopuszno na 2005 r. prognozy długu publicznego na lata
2003-2007 na podstawie art. 115 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
póz. 148 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 55, póz.577 z późn. zm.) uchwala co następuje:
Do budżetu Gminy Łopuszno na 2005 rok uchwalonego 31 marca 2004 roku załączona została prognoza długu publicznego na lata 2003-2007. Zgodnie z danymi przedstawionymi w prognozie na koniec 2003 roku dług Gminy Łopuszno wynosił
1.876.249 zł i składały się na niego zaciągnięte kredyty w kwocie 1.596.120 zł oraz wymagalne zobowiązania w kwocie 280.129
zł. Natomiast na koniec 2004 r. dług Gminy wynosił 1.941.584 zł, z tego zaciągnięte kredyty w kwocie 1.403.400 zł i wymagalne
zobowiązania w kwocie 538.184 zł. Przyjmując kwotę długu na koniec 2004 roku za punkt wyjścia do wyliczenia długu na następne lata wielkość długu w 2005 r. zwiększy się i wyniesie na koniec tego roku 3.463.400 zł. co stanowić będzie 14,22% planowanych na 2005 r. dochodów Gminy.
W roku 2006 kwota długu zmniejszy się do 2.067.162 zł. co stanowić będzie 9,21% dochodów zaplanowanych na ten rok.
Łączna kwota długu Gminy Łopuszno na koniec każdego roku budżetowego objętego prognozą nie przekracza więc 60% procent dochodów Gminy co jest zgodne z art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
15, póz. 148 z późn. zm.).
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Z przedstawionej prognozy wynika, że w latach 2006 - 2007 nadwyżka budżetu Gminy przeznaczona została zgodnie z art.
124 ust. l pkt 3 ustawy o finansach publicznych na spłatę zaciągniętych kredytów. W latach 2003 - 2007 zaplanowane zostały
rozchody i wydatki budżetu na spłaty zaciągniętych kredytów w wysokościach nie przekraczających 15% planowanych na dany
rok budżetowy dochodów budżetu gminy.
Reasumując powyższe ustalenia VIII Skład Orzekający RIO w Kielcach stwierdza, iż załączona do budżetu Gminy
Łpuszno prognoza kwoty długu uwzględnia wymogi wynikające z art. 114 oraz 113 ust. l ustawy o finansach publicznych i tym samym uznać ją należy za prawidłową.
Pouczenie
Na podstawie art. 20 ust. l ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, póz. 557 z późn. zm.) od niniejszej opinii Radzie Gminy w Łopusznie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pałac, internat, park nie były własnością Gminy Łopuszno
W związku z licznymi pytaniami i uwagami dotyczącymi przekazania i komunalizacji budynków i terenu Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie (pałac, internat, park) dla Starostwa Powiatowego w Kielcach, Redakcja „Wieści Łopuszna” zamieszcza niżej kopie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12.06.2001 oraz pism Starostwa Powiatowego
w Kielcach z dnia 27.04.2005 r. Nadmieniamy, że budynki i teren, o którym mowa wyżej, nigdy nie były własnością Gminy Łopuszno.
Z poważaniem
Roman Jarząbek
Redaktor Naczelny„Wieści Łopuszna”
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Szkoła, która tętni życiem
Zespół Szkół w Łopusznie to największa placówka oświatowa w gminie. W jej skład wchodzą: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Nr 2 oraz Samorządowe Przedszkole. Kierowanie
taką szkołą to trudne i odpowiedzialne zadanie, przynoszące jednak wiele satysfakcji i powodów do dumy
panu dyrektorowi Krzysztofowi Kumańskiemu oraz pani wicedyrektor
Elżbiecie Oleksiewicz. Szkoła tętni
życiem. Czyja to zasługa? Na pewno
pedagogów. Pan dyrektor zawsze
żartuje, że wszyscy są najlepsi. Oczywiście, w szkole wiele się dzieje dzięki talentowi i zaangażowaniu dzieci i młodzieży. Nie ukrywamy także,
że na kształt współczesnej szkoły
ogromny wpływ mają rodzice. Coraz
więcej przedsięwzięć pedagogicznych realizuje się przy ich współpracy i dzięki ich pomocy, także finansowej. Aktywnie działa Rada Rodziców,
której przewodniczy pani Apolonia
Skrzypczyk. Na nic by się jednak
zdały wysiłki nauczycieli, dzieci i rodziców, gdyby nie troska samorządu,
dla którego oświata na terenie gminy
jest największym wyzwaniem.
Uczenie samorządności
Najważniejszą organizacją w szkole jest Samorząd Uczniowski. Od lat
jego opiekunami są: Beata Jasikowska i Jolanta Palacz (Szkoła Podstawowa) oraz Andrzej Cieślicki
(Gimnazjum). Samorząd Uczniowski
przygotowuje wiele imprez i świąt
szkolnych, przede wszystkim Dzień
Edukacji Narodowej, obchody Pierwszego Dnia Wiosny, zabawę andrzejkową i choinkową. W tym roku Święto Wiosny było wyjątkowo udane.
Dzieci przyszły do szkoły w kolorowych, wiosennych przebraniach;
były pszczółki, biedronki, motyle
i krasnale. Podczas wiosennego apelu rozstrzygnięto dwa konkursy: na
najpiękniejszą marzannę z surowców wtórnych (I miejsce - kl. IV b, II
miejsce – kl. VI b, III miejsce – VI a)
oraz konkurs plastyczny. Jury, w któ-

rym oprócz naszych nauczycieli pracowała także pani Małgorzata Fras
z GOK-u, zdecydowało nagrodzić
następujących uczniów: Wiolettę
Choszczyk z kl. II b – I miejsce, Emilię
Chruściak z kl. III b – III miejsce.
Po apelu uczniowie z klas I-III kolorowym korowodem wyruszyli na spacer ulicami Łopuszna i zawędrowali aż
pod Urząd Gminy. Pogoda co prawda wiosenna wcale nie była, ale roześmiane dziecięce buzie sprawiły, że
w sercach przechodniów zrobiło się
trochę cieplej.
Samorząd Uczniowski jest animatorem większości akcji charytatywnych podejmowanych w naszej szkole. Zbierał pieniądze na poszkodowanych przez Tsunami, na leczenie chorych dzieci wymagających kosztownych operacji. Od lat odbywa się też
zbiórka darów dla podopiecznych
z domu dziecka. Członkowie Samorządu wraz z opiekunkami corocznie odwiedzają Dom Małego Dziecka
„Kamyk”. Te piękne inicjatywy uczą
empatii, dzielenia się z innymi, czerpania radości z dawania.
Z ekologią na „ty”
W szkole dzieci uczą się, jak dbać
o środowisko naturalne. Często
w domu edukują w tym zakresie dorosłych. W kwietniu z okazji Światowego Dnia Ziemi przygotowano
apel, na którym uczniowie Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum pokazali,
jak chroni się przyrodę, segregując
śmieci. Wtedy również podsumowano wyniki konkursu polegającego na
zbiórce surowców wtórnych. Konkurs ogłosiło Starostwo Powiatowe.
Pierwsze miejsce zajęła Regina Stachura, na kolejnych uplasowali się:
Adrian Bugajski, Igor Kiełbus, Wojciech Gałęzowski, Aleksandra Miazga
i Paulina Walczyńska. Koordynatorami akcji były panie: Grażyna Bednarska i Aleksandra Nyga.
Uczniowie Gimnazjum, podopieczni pani Bednarskiej zdobyli
wyróżnienie w konkursie zorganizo-

wanym przez Starostwo Powiatowe
pod hasłem: Zostań tropicielem dzikich wysypisk. Praca dzieci polegała
na sfotografowaniu i opisaniu dzikich wysypisk śmieci, które znalazły
w pobliżu swego miejsca zamieszkania, na wykonaniu mapek, przeprowadzeniu wywiadów z leśnikami.
Uroczystości w Zespole Szkół
Dyrekcja Zespołu Szkół przywiązuje olbrzymią wagę do ceremoniału
i obrzędowości, stąd każda impreza,
która odbywa się w szkole posiada
staranną i uroczystą oprawę. Od lat
scenografem szkolnych akademii jest
pani Bogumiła Kamińska, obsługa
techniczna zaś znajduje się w rękach
pana Stanisława Piwowarczyka
i Jarosława Gołucha, który zajmuje
się także stroną muzyczną szkolnych
przedstawień.
Drugie półrocze roku szkolnego bogate jest w różnorakie imprezy. Dzień Kobiet, święto którego nie
skreśliliśmy ze szkolnego kalendarza,
przygotowali w tym roku uczniowie
Gimnazjum z panią Renatą Polak.
Były symboliczne kwiatki dla Ewy,
które pan dyrektor wręczył koleżance wicedyrektor oraz dwóm uczennicom klas pierwszych z Gimnazjum
i ze Szkoły Podstawowej, były piosenki i humorystyczne scenki przedstawiające stereotypy na temat kobiet. A na zakończenie dwóch gimnazjalistów: Marcin Będkowski i Tomasz
Mędrecki zaprezentowali zabawny
dialog o koleżankach przeplatany
znanymi motywami muzycznymi.
Narodowe Święto Konstytucji 3
Maja szkoła uczciła piękną akademią
przygotowaną przez panią Barbarę
Twardowską z uczniami Gimnazjum.
Dzieci wpatrywały się w scenę jak
urzeczone i choć tematyka nie była
łatwa, na sali panowała idealna cisza.
Wspaniale ucharakteryzowani młodzi
aktorzy zaprezentowali się w wypożyczonych z teatru strojach z epoki. Najbardziej wzruszającym momentem
przedstawienia był odtańczony przez
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młodzież i panią Twardowską polonez
Wojciecha Killara pochodzący z filmu
„Pan Tadeusz”.
Swoje święto ma także książka
i biblioteka. 23 maja panie: Magdalena Łuszczyńska i Beata Iwanek
przygotowały inscenizację promującą czytelnictwo pt. „Książka i Róża”.
Tego dnia ogłoszono także wyniki
konkursu plastycznego pod hasłem
„Łazienka z delfinkiem”, wyróżnienia zdobyły: Karolina Rowińska, Kinga Domagała i Monika Zasada. Dla
uczniów klas I-III szkolna biblioteka
zorganizowała konkurs plastyczny
z okazji Roku Andersena. Zwycięzcami zostali: Albert Kowalczyk – I miejsce, Marta Głowala – II miejsce, Marta
Drogosz i Patrycja Perz – III miejsce.
Wyróżnienia otrzymali: Michał Rowiński, Michał Wosiński, Ernest Kopeć
i Karol Doroszko. A miesiąc wcześniej
w celu uczczenia pamięci wielkiego
baśniopisarza szkolna świetlica przeprowadziła turniej wiedzy o baśniach
Andersena dla klas czwartych. Wygrała drużyna z klasy IV B w składzie:
Aneta Filipiak, Anna Kotwica, Katarzyna Hajduk, Marta Laskowska i Filip
Walczak. Koordynatorem konkursu
była pani Iwona Wisznarewska.
„Matka” to najpiękniejsze słowo świata. Tę prawdę przypomniały dzieci w szkolnej akademii z okazji
Dnia Matki. Inscenizację przygotowa-

ła pani Wanda Nowak, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.
Zaproszone na uroczystość mamy nie
kryły wzruszenia, oglądając swe pociechy recytujące z przejęciem, śpiewające i tańczące. Zaproszenie na
akademię przyjęły także władze samorządowe. Pan Wójt Henryk Karliński i pan Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak mieli okazję w pięknych, ciepłych słowach podziękować
matkom za trud wychowania młodego pokolenia. Pan Wójt wręczył kwiaty przewodniczącej Rady Rodziców,
bukiet od pana Przewodniczącego
powędrował w ręce pani Nowak.
Gimnazjum także miało okazję
do refleksji nad rolą matki. Skłonił
ich do tego spektakl przygotowany
przez panią Renatę Polak z członkami koła recytatorskiego. Przedszkolaki zaś zaprosiły mamy do sal, w których na co dzień się uczą. Tam zaprezentowały im programy artystyczne
przygotowane na tę specjalną okazję. Były piękne, o co zadbały panie
z przedszkola: Zofia Bańka, Renata
Doroszko, Anna Knap i Wiesława
Król.
Uczyć coraz lepiej
Aby osiągnąć wyższy poziom nauczania, nauczyciele stosują różne
metody i ciągle się kształcą. Bez wątpienia jednym ze sposobów jest zachęcanie uczniów do udziału w róż-

nych konkursach. Już po raz drugi
w Szkole Podstawowej zorganizowano Szkolny Konkurs Ortograficzny dla
uczniów klas drugich i trzecich. Jego
koordynatorem była pani Beata Jasikowska. Laureatami zostali: Maciej Polak i Michał Kowalczyk z kl. III
a (brawa dla wychowawczyni, pani
Józefy Nowackiej), Damian Koper
z kl. III b – II miejsce i Bartek Miazga
z kl. II b – III miejsce.
Szkoła Podstawowa brała także
udział w programie Lego, którego
pomysłodawcą i organizatorem była
Gazeta Wyborcza. Cel programu to
pokazanie, jak pedagodzy uczą czytania ze zrozumieniem. Na stronach
internetowych nauczyciele zamieścili cztery propozycje zajęć kształcących tę umiejętność. Autorkami
prezentacji były: Agnieszka Palacz
i Beata Iwanek, Katarzyna Kumańska i Elżbieta Żmuda, Jolanta
Palacz i Beata Jasikowska, Danuta Gad i Aleksandra Nyga. Udział
w programie zakończył się sukcesem
i naszej szkole przyznano sprawność
Lego.
W Zespole Szkół w Łopusznie tętni życie. Działają kluby i koła zainteresowań. O tym, jak pracują Szkolne
Kluby Europejskie poinformujemy
czytelników Wieści w następnym numerze.
Agnieszka Palacz

Konkurs plastyczny ,,Moje lektury” rozstrzygnięty!
Ogromnym sukcesem zakończył
się dla pierwszoklasistów z Gnieździsk konkurs plastyczny ,,Moje lektury” zorganizowany przez Wydział
Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia
Urzędu Miasta w Kielcach, Miejską
Bibliotekę Publiczną, Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich, Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej i Klub
,,Uroczysko – Wrzos”.
Spośród 612 prac nadesłanych na
konkurs (148 z kl. I, 211 z kl. II i 253 z kl.
III) Jury pod przewodnictwem Miro-
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sława Benedyktowicza – artysty plastyka, przewodniczącego Polskiego
Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej,
wyłoniło 16 zwycięzców. W grupie tej
znalazło się dwóch reprezentantów
naszej szkoły z klasy pierwszej: Wiktor Banaśkiewicz i Maciej Różycki.
Przyznano również 71 wyróżnień.
Wśród nich znaleźli się nań mali artyści. Kinga Dudek, Mateusz Gorzelak, Dominika Hajduk, Wiktoria Hajduk, Maciej Kolasa, Sylwia
Kowalczyk, Paweł Mróz, Wikto-

ria Mróz, Katarzyna Pietras, Julia
Szwajkosz, Patryk Wiater i Karol
Borzęcki z kl. III.
Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe w postaci artykułów szkolnych
oraz pamiątkowe dyplomy. Organizatorzy wyrazili wiele słów uznania dla
oryginalności i pomysłowości nadesłanych przez nas prac konkursowych.
Od 23 maja można je oglądać w ,,Galerii Młodych” – filia nr 5 MBP w Kielcach przy u. Warszawskiej 147.
Wychowawczyni kl. I
Aldona Marzec
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Zmagania z niecodziennym mirażem i triumfującym chichotem, czyli...

V Gminny Konkurs Ortograficzny

Już po raz piąty w Zespole Szkół w Łopusznie został
zorganizowany Gminny Konkurs Ortograficzny. Najlepsi z ortografii uczniowie naszej gminy wzięli udział w finałowych zmaganiach w dniu 15 marca bieżącego roku.
Poprzedziły je eliminacje klasowe i szkolne. Rywalizacja
przebiegała w dwóch kategoriach: szkół podstawowych
i gimnazjów. Łącznie w gminnym etapie Konkursu wzięło udział 27 uczniów klas IV-VI z 9 szkół podstawowych
oraz 17 reprezentantów 3 gimnazjów.
Zgodnie z dobrą tradycją lat poprzednich fundatorem
nagród książkowych dla laureatów Konkursu był wójt
naszej gminy p. Henryk Karliński.
Uczniowie szkół podstawowych pisali dyktando zatytułowane Niecodzienny miraż, którego autorem jest kielecki polonista p. Janusz Kowal. Najlepsze wyniki w tej
grupie wiekowej osiągnęły uczennice ze SP w Dobrzeszowie: Magdalena Krawczyńska (I miejsce) i Marcelina Wojda (II miejsce) oraz Karolina Rowińska ze SP
w Łopusznie (III miejsce). Dyktanda sprawdzała komisja w składzie: p. Beata Iwanek – przewodnicząca (SP
w Łopusznie), p. Maria Król (SP w Fanisławicach), p. Do-

rota Pruska (SP w Józefinie) i p. Aneta Szymkiewicz (SP
w Gnieździskach).
W tym samym czasie nad zwierzeniami świeżo upieczonej absolwentki liceum łamali sobie głowy gimnazjaliści, zapisując tekst pt. W jarzmie obco brzmiącej terminologii. Wśród nich pierwsze miejsce zdobyła Marta Bednarska z Gimnazjum nr 1 w Łopusznie, zaś dwa
równorzędne drugie: Urszula Klimczak z Gimnazjum
nr 2 w Łopusznie i Agnieszka Krawczyńska z Gimnazjum w Gnieździskach. Trzecie miejsce zajęła uczennica z Gnieździsk – Monika Malaga. Komisję konkursową
dla grupy gimnazjalnej tworzyły panie: Renata Polak –
przewodnicząca (Gimnazjum nr 2 w Łopusznie), Marzena Walczak (Gimnazjum nr 1 w Łopusznie) i Ewa Dudek
(Gimnazjum w Gnieździskach).
Uczniowie, którzy zmagali się z konkursowymi dyktandami, są w swoich szkołach mistrzami w trudnej
sztuce ortografii, dlatego gratulujemy nie tylko laureatom, ale wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom
– polonistom.
Koordynator Konkursu Beata Iwanek

Tydzień Dobrych Manier
Szkoła często kojarzy się z instytucją przekazującą tylko wiedzę. W rzeczywistości jest inaczej. Szkoła dba
o wszechstronny rozwój ucznia. Działania wychowawcze zmierzają do przekazywania systemu wartości opartych na chrześcijańskim przesłaniu.
Wśród wielu zadań wychowawczych prowadzonych
w Szkole Podstawowej w Snochowicach na uwagę zasługuje Tydzień Dobrych Manier, który odbywał się
w dniach 25.04-29.04.2005r. Rozpoczął się on od spotkania wszystkich klas na apelu. Wybrani uczniowie zaprezentowali społeczności szkolnej, czym są dobre maniery,
dlaczego warto je stosować oraz zapoznali z programem
na każdy dzień tego tygodnia. Podczas apelu miał także miejsce konkurs wiedzy o dobrych manierach. Dzieci wykazały się dużą znajomością dobrego zachowania,
a „żelowe usteczka” nagrodziły trudy zmagań.
Przy nieocenionej pomocy wychowawców klasy
przygotowały na kolejne dni krótkie przedstawienia,
pantomimy prezentujące przykłady dobrego zachowania w różnych sytuacjach życiowych np. w autobusie,
w szkole, w kinie, w lesie. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, poczuciem humoru, talentem aktor-

skim. Bez skrępowania wczuwali się w odgrywane scenki, dzięki czemu nabrały one naturalności. Programy
ukazały wzorce zachowań charakteryzujące kulturalnego człowieka.
Każda klasa była zobowiązana do wykonania plakatu wraz z hasłem propagującym Tydzień Dobrych Manier. Na realizację tego zadania nie żałowali czasu i zapału uczniowie i nauczyciele. Wśród wielu haseł wymienić należy maksymę klasy IV: ,,Dobre słowo dopomoże
w ciężkiej pracy i w złym humorze”. Korytarz zapełnił się
kolorowymi plakatami, przypominał galerię młodych artystów. Szkoła nabrała życia i koloru.
Niezwykły tydzień został ukoronowany przyznaniem
dyplomów „Ucznia z kulturą” oraz „Orderów uśmiechu”
tym, którzy najlepiej potrafili wprowadzić dobre maniery w życie. Program ożywił szkołę, zaktywizował nauczycieli i uczniów. W placówce zapanowała serdeczniejsza
atmosfera. Miłość bliźniego ogarnęła serca uczniów.
W zgiełku szkolnych przerw częściej dało się słyszeć
PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. Zdałoby się powiedzieć: Chwilo trwaj wiecznie…
Joanna Nyga-Miśta
Wieśći Łopuszna
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Opowiedział Dzięcioł Sowie

Międzyszkolny konkurs recytatorski wierszy Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima

12 maja 2005 r. w Zespole Szkół
w Gnieździskach odbył się międzyszkolny konkurs recytatorski pod tytułem Opowiedział Dzięcioł Sowie.
Jego nadrzędnym celem była prezentacja zdolności artystycznych dzieci
z klas 0 – III poprzez twórczą interpretację wybranych utworów znanych
wszystkim i lubianych poetów – Jana
Brzechwy i Juliana Tuwima. Liczyliśmy także na nawiązanie współpracy
i wymianę doświadczeń z sąsiednimi
szkołami.
Zainteresowanie imprezą – ku
ogromnej radości organizatorów – okazało się bardzo duże. Z tego też powodu podjęliśmy decyzję o podzieleniu
konkursu na dwa etapy.
W pierwszym swoje umiejętności artystyczne miały zaprezentować
dzieci z klas przedszkolnych i pierwszych, drugi – skierowany był do nieco
starszej grupy, czyli klas drugich i trzecich. Spośród uczestników poszczególnych grup wiekowych Jury musiało wyłonić najlepszych, przyznając im
zaszczytne I, II i III miejsca.
W recytatorskie szranki łącznie
z gospodarzami stanęło 50 uczestników z 12 szkół podstawowych: Dobrzeszowa, Fanisławic, Grabownicy, Józefiny, Lasocina, Leśnicy, Łopuszna, Małogoszcza, Sarbic, Snochowic i Zajączkowa.
Wszystkich przybyłych gości bardzo
serdecznie powitał dyrektor Zespołu
Szkół w Gnieździskach p. Zbigniew Iwanek, który wyraził swoje zadowolenie
i słowa uznania dla tak licznej grupy małych artystów przybyłych wraz z opiekunami w progi naszej szkoły.
W Jury zasiadły panie:
Przewodnicząca – p. Aneta Bienias
– nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół w Gnieździskach,
Członek komisji – p. Bożena Klimczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej
w Zajączkowie,
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Członek komisji – p. Katarzyna Kumańska – nauczyciel kształcenia zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej
w Łopusznie,
Członek komisji – p. Ewa Wypych
– nauczyciel kształcenia zintegrowanego, dyrektor Szkoły Podstawowej
w Leśnicy.
Konkurs przebiegał w miłej i sympatycznej atmosferze. Było dużo
śmiechu i dobrej zabawy. Pomimo
tremy i emocji, jakie towarzyszyły nie
tylko występującym, ale i przybyłym
wraz z nimi opiekunom, dzieci potrafiły stworzyć bardzo widowiskowy
spektakl. Wszystkie zaprezentowały wysoki poziom artystyczny. Każde
w niepowtarzalny i oryginalny sposób recytowało przygotowany przez
siebie wiersz.
Przeurocze i pomysłowe stroje dopełniały artyzmu. Pięknie komponowały się z barwną dekoracją i stanowiły nie tylko kolejny, ciekawy element
współzawodnictwa, ale także trudny
orzech do zgryzienia dla komisji, która
oprócz wyłonienia zwycięzców – „recytatorów” miała za zadanie przyznać
dwa wyróżnienia w kategorii – najciekawszy strój.
Kiedy prezentacja wierszy dobiegła
końca, dzieci udały się wraz z opiekunami na zasłużony, słodki poczęstunek.
Członkowie komisji stanęli wówczas przed bardzo trudnym zadaniem,
bowiem niełatwo było wyłonić zwycięzców, gdy wszyscy prezentowali
tak wysokie umiejętności recytatorskie i aktorskie. Po długich i burzliwych obradach konkurs został rozstrzygnięty, a wyniki ogłoszone.
Zaszczyt wręczenia nagród i wyróżnień przypadł p. wicedyrektor Małgorzacie Treli. Laureatami w poszczególnych grupach wiekowych zostali:
W kategorii dzieci z klas 0 – I
I miejsce – Marek Świąder ze SP
w Dobrzeszowie recytujący wiersz J.

Brzechwy „Leń”, uczeń został przygotowany przez p. Aldonę Sobierajską.
II miejsce – Katarzyna Ćwiklik ze SP
w Małogoszczu recytująca wiersz J.
Brzechwy „Samochwała”, uczennica
została przygotowana przez p. Edytę
Jupowicz.
III miejsce – Patrycja Gołuch ze SP
w Łopusznie recytująca wiersz J.
Brzechwy „Kwoka”, uczennica została
przygotowana przez p. Elżbietę Żmudę.
W kategorii dzieci z klas II i III
I miejsce – Paulina Mularczyk ze SP
w Gnieździskach recytująca wiersz
J. Brzechwy „Na straganie”, uczennica
została przygotowana przez p. Bożenę
Klimczak.
II miejsce – Joanna Mędrecka ze SP
w Snochowicach recytująca wiersz
J. Brzechwy „Koziołeczek”, uczennica
została przygotowana przez p. Bożenę Wróbel.
III miejsce – Maciej Polak ze SP w Łopusznie recytujący wiersz J. Brzechwy
„Chrząszcz”, uczeń został przygotowany przez p. Józefę Nowacką.
Wyróżnienia za najciekawszy strój otrzymały:
Dominika Grochocka ze SP w Grabownicy prezentująca wiersz J. Brzechwy „Wiosenne porządki”, uczennica
p. Teresy Wiśniewskiej,
Nina Kaleta uczennica SP w Łopusznie recytująca „Kaczkę Dziwaczkę” J. Brzechwy, uczennica p. Józefy
Nowackiej.
Jesteśmy przekonani, że w organizowanym przez nas konkursie nie było
przegranych. Występom towarzyszyły
wielkie emocje. Każde dziecko było
niepowtarzalne, oryginalne i przeurocze, każde zasłużyło na słowa uznania
i wielkie brawa. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody niespodzianki.
Do małych artystów kierujemy zatem podziękowania za pracę, jaką
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włożyli, aby przygotować się do występu, za odwagę zaprezentowania
swoich zdolności na scenie przed tak
dużą publicznością i przy tak dużej
konkurencji, a paniom wychowawczyniom gratulujemy zdolnych uczniów
i dziękujemy, że zechciały podjąć trud
przygotowania swoich wychowan-

ków oraz przybyły z nimi, aby dzielnie
ich wspierać i trzymać kciuki podczas
występów.
Wielkie słowo DZIĘKUJEMY kierujemy również do pań pracujących
w Jury za to, że podjęły się tego trudnego i odpowiedzialnego zadania,
a także pod adresem Dyrekcji Zespo-

łu Szkół w Gnieździskach – p. dyrektora Zbigniewa Iwanka i p. wicedyrektor
Małgorzaty Treli, bez których wsparcia, pomocy i życzliwości impreza nie
mogłaby się odbyć.
Mariola Olearczyk
Aldona Marzec

Tobie, Mamo...
„...Tobie Mamo za skrywany
smutek i żal,
Tobie Mamo za Twój uśmiech
poprzez łzy,
Tobie Mamo, tak jak dawniej
z dziecinnych rąk,
Bukiet kwiatów z polnych łąk...”
Tak brzmi refren jednej z piosenek
śpiewanych przez Krzysztofa Krawczyka o mamie i dla mamy. Pod hasłem „Tobie mamo...” odbyło się 25
maja spotkanie z okazji „Dnia Matki”
w Zespole Szkół w Gnieździskach.
„Dzień Matki” to dzień szczególny,
bliski każdemu. W tym dniu staramy
się oddać mamie to, czym ona obdarza nas nieustannie, czyli miłość, dobro i ciepło.
W naszej szkole uroczyste obchody tego święta stanowią od lat tradycję i są jedną z głównych uroczystości
w kalendarzu imprez szkolnych.
W tegoroczne przygotowania
i uświetnienie tego święta włączyli
się wszyscy uczniowie od przedszkolaków aż po gimnazjalistów.
Licznie przybyłych gości gorąco powitał dyrektor Zespołu Szkół
w Gnieździskach p. Zbigniew Iwanek. W imieniu własnym oraz grona
pedagogicznego złożył mamom najserdeczniejsze życzenia. Słowa uznania i wdzięczności skierował także
do tych rodziców, którzy w sposób
szczególny, poprzez swoje osobiste
zaangażowanie i pomoc wspierają
działania dydaktyczno – wychowawcze szkoły i na ręce mam wręczył im
podziękowania w formie dyplomów.
Następnie głos zabrała młodzież
gimnazjalna, która przygotowując
się do święta przystąpiła do konkur-

su poetyckiego pt. „Strofy dla mamy”.
Z wierszy stworzonych w tym konkursie powstał piękny tomik oryginalnej z serca płynącej poezji.... Poniżej
prezentujemy wiersz, który otrzymał
główną nagrodę.
SERCE MATKI
Na paluszkach stąpa cisza,
do snu kładzie dzień znużony.
Noc nadchodzi
ciemna, cicha,
przestrach budzi utajony.
Niespokojny każdy oddech,
koszmar w głowie już się miota,
ukojeniem jest jej dotyk,
ukojeniem każde słowa.
Ona zawsze jest przy tobie,
złe czy dobre to momenty,
nie zważając na nic w świecie,
kocha w sposób niepojęty.
Wsłuchaj się w ciszę...
Słyszysz? Czy to biją dzwony?
Nie, to serca matek –
Miłością przepełnione.
Weronika Trybek, Ib gimnazjum
Wszyscy laureaci zaprezentowali mamom swoje wiersze osobiście.
Tę część uroczystości uświetnił występ szkolnego, harcerskiego zespołu
wokalnego o wdzięcznej nazwie „Nie
Wiadomo Co”.
Po
gimnazjalistach
wystąpili
uczniowie ze szkoły podstawowej.
Oni również podobnie jak ich starsi
koledzy, brali udział w konkursie, którego wyniki zostały ogłoszone podczas uroczystego spotkania z okazji
„Dnia Matki”. Ten konkurs nosił tytuł
„Kwiaty dla mamy”, polegał na stworzeniu pięknej kompozycji kwiatowej.
Barwne prace uczniów podczas akademii uroczo ozdobiły salę.

Trzej uczniowie z klasy V i VI specjalnie dla mam, wykonali krótki koncert na instrumentach muzycznych.
Zabrzmiał dostojnie puzon, zawtórowały mu skrzypce, a w tle słychać
było syntezator.
Po koncercie przyszła kolej na życzenia i podziękowania za matczyną miłość i serce przez najmłodszych
uczniów naszej szkoły. Przedszkolaki oraz dzieci z klas I – III co roku
dbają o to, aby przygotować swoim
mamom jakąś miłą niespodziankę
i czymś je zaskoczyć.
Tym razem wytrwale i ciężko ćwiczyli, aby z okazji Dnia Matki zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Pierwszaki brawurowo zatańczyły
makarenę i asereje, kowboje z klasy II
polkę country, a klasa trzecia dostojnie wykonała taniec dworski.
Przedszkolaki składały życzenia
w postaci wierszy. Natomiast prawie
stuosobowa grupa dzieci z klas młodszych wykonywała piękne, nastrojowe piosenki dla ukochanych mam,
które nie kryły wzruszenia i dumy ze
swoich pociech. Wpatrzone w siebie oczy dzieci i mam bardzo mocno
podkreślały, jak wielkie jest to święto
i jakie ma ono znaczenie.
Po części artystycznej można było
nareszcie przytulić się do mamy i zaprowadzić ją do sali, w której oprócz
słodkiego poczęstunku i herbatki wisiały wykonane przez dzieci portrety
mam. Z odnalezieniem siebie mamy
nie miały żadnego problemu, bo
przecież każde dziecko narysowało
swoją mamę najpiękniejszą, taką, jaką
kocha.
Mariola Olearczyk
Ewa Dudek
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Sukcesy licealistek w olimpiadach o tematyce unijnej
W dniach 12-13.03.2005 r. na Uniwersytecie Szczecińskim odbył się finał zawodów centralnych IX edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Województwo
świętokrzyskie reprezentowało 5 uczestników. Wśród nich były uczennice klasy
IIIb Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie: Katarzyna Kwapisińska – zwyciężczyni zawodów wojewódzkich i Katarzyna Janus
(biorąca po raz drugi udział w zawodach
centralnych). Osiągnęły wspaniały sukces.
Katarzyna Kwapisińska zajęła VII miejsce

i uzyskała tytuł laureata zawodów centralnych, a Katarzyna Janus – XXI miejsce i tytuł finalisty zawodów centralnych. Miejsce
zdobyte przez Katarzynę Kwapisińską jest
najlepszym wynikiem w historii olimpiady, jaki osiągnął uczeń z województwa
świętokrzyskiego. Obie maturzystki uzyskały indeksy umożliwiające studiowanie
na wielu znanych uczelniach.
W dniu 19.03.2005 r. w Wyższej Szkole
Humanistycznej w Pułtusku odbył się finał zawodów centralnych III edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Katarzy-

na Kwapisińska zajęła XVIII miejsce i uzyskała tytuł laureata zwodów centralnych
oraz indeksy wielu znanych uczelni.
Wyżej wymienione maturzystki już od
klasy III gimnazjum brały udział w zawodach wojewódzkich dotyczących problematyki unijnej (w sumie 7 razy).
Wiedza młodych ludzi stwarza lepsze perspektywy na wykorzystanie szans
i możliwości, jakie dało wstąpienie Polski
do Unii Europejskiej.
Cezariusz Najmrodzki

Tydzień Kultury Języka Polskiego
W dniach 14-20 marca w całym kraju odbywały się wykłady, konferencje
i spotkania poświęcone naszemu językowi. Również w naszej gminie nie zabrakło tego typu akcji.
17 marca w SP w Snochowicach odbył się turniej językowy pt. „Potyczki
z językiem polskim”. W imprezie, której
organizatorem była M. Sadrak, wzięli
udział przedstawiciele szkół podstawowych z: Fanisławic, Lasocina, Grabownicy i Snochowic. Trzyosobowe drużyny rywalizowały ze sobą w różnych
konkurencjach językowych. Uczniowie
musieli wykazać się m.in. znajomością
norm poprawnej polszczyzny i polskiej

ortografii. Nie zabrakło też związków
frazeologicznych – uczniom szczególnie spodobały się zagadki frazeologiczne z wykorzystaniem pantomimy. Dużo
emocji wzbudziły również wymyślone przez dzieci przepisy na: niezwykłą
świąteczną babkę, palmę wielkanocną
czy pisanki. Uczniowie wykazali się pomysłowością i bogatą wyobraźnią, której pozazdrościć mógłby im sam pan
Kleks. Umieli także zareklamować swoje
szkoły jako miejsca, w których jest wesoło i dużo się dzieje.
Czteroosobowe jury złożone z nauczycieli polonistów najwięcej punktów przyznało drużynie z Grabownicy.

Kolejne miejsca zajęły odpowiednio
drużyny ze szkół: w Snochowicach, Fanisławicach i Lasocinie.
Impreza podobała się zarówno
uczniom jak i ich opiekunom. Była to
doskonała okazja do rozwijania sprawności językowej u dzieci. Uczniowie
przekonali się, że lekcje języka polskiego nie muszą być nudne, a niejednokrotnie mogą przybrać formę zabawy.
Mamy nadzieję, że tego typu turnieje
staną się dobrą tradycją naszej szkoły
i za rok znów się spotkamy.
Małgorzata Sadrak

Z kart historii naszego regionu…

Obchody 1-go Maja w latach 50-tych XX wieku

Obchody 1-Maja były szczególne i miały mieć imponujący
charakter. Do obchodów święta przygotowywano się od połowy kwietnia.
Już 30 kwietnia odbywały się uroczyste akademie, na program których składał się okolicznościowy referat i część artystyczna. Wojewoda kielecki w 1950 roku wydał rozporządzenie w sprawie obchodów 1-Maja. Znajduje się w nim załącznik
zawierający „Spis utworów, wierszy i fragmentów prozy nadających się dla pierwszomajowych imprez artystycznych”.
Obchody 1-Maja w 1950 roku były pierwszym świętem po
wykonanym 3-letnim planie odbudowy kraju i pierwszym
w rozpoczętym planie 6-letnim. Święto obchodzono pod hasłem przedterminowego wykonania tego planu i utrwalenia
pokoju na świecie. Miasta, osiedla wiejskie były odświętnie
udekorowane. Szkoły i budynki gminne w myśl zarządzenia
„powinny mieć uroczysty wygląd i odpowiednie oświetlenie”.
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Zakłady pracy, Straż Pożarna, szkoły zobowiązały się do czynów społecznych. Uczniowie z terenu gminy Łopuszno porządkowali boiska szkolne, zakładali sady przy szkołach, porządkowali mogiły żołnierzy.
Akademie zazwyczaj zaczynały się 30 kwietnia. Następnego dnia odbywały się pochody. Młodzież w barwnych strojach maszerowała w kolumnach i niosła wcześniej rozdane
transparenty. Młodzież, która nie uczestniczyła w pochodzie,
zbierała się w świetlicach szkolnych i słuchała audycji radiowych. Dla osób starszych po zakończonym pochodzie organizowano zabawę ludową. Ze sprawozdania wynika, że w pochodzie 1-Majowym w 1950 roku w Łopusznie wzięło udział
około 3 tys. osób.
Podkreślano duży wkład nauczycieli i młodzieży szkolnej
w przygotowania do obchodów święta.
mgr Andrzej Łapot
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Godnie reprezentujemy naszą gminę
Corocznie uczniowie Zespołu Szkół w Łopusznie biorą
udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Komendanta Głównego Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju przy współudziale Wojewody Świętokrzyskiego, Kuratora Oświaty i Komendanta Wojewódzkiego PSP. Siódma edycja zmagań młodych artystów – plastyków przebiegała pod hasłem „WODA – BEZPIECZEŃSTWO JA”. Dzieci i młodzież biorąca udział w konkursie musiała wykazać się nie tylko zdolnościami plastycznymi, ale i wiedzą
na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Wstępnej selekcji prac, które wpłynęły ze szkół naszej
gminy, dokonała powołana w tym celu gminna komisja.
Osoby obradujące w niej wykazały się dużą wrażliwością
plastyczną i wyczuciem tematu, gdyż wybrane przez nie
prace odniosły po raz kolejny sukces w wojewódzkim finale
konkursu. I tak, podobnie jak w roku ubiegłym, w najmłodszej grupie wiekowej zwyciężyła Barbara Palacz z klasy I b
Szkoły Podstawowej w Łopusznie. Nasza Basia podczas
rozdania nagród powitana została ze szczególnymi honorami a do pamiątkowego zdjęcia pozowała na rękach u Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Martusia.

Tradycją stało się już, że wśród najlepszych znajdują się
podopieczne pani Bogumiły Kamińskiej. Tym razem nagrodzono dwie uczennice naszego Gimnazjum. Edyta Piotrowska z kl. I C zajęła III miejsce, a Katarzyna Szymkiewicz z kl. III A zdobyła wyróżnienie. Ich prace wyróżniały się
spośród innych poziomem plastycznym i dojrzałym podejściem do tematu.
Katarzyna Szymkiewicz zajęła także II miejsce w etapie
powiatowym Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno - Fotograficznego pod hasłem „WODA DAREM NATURY” i została
laureatką etapu wojewódzkiego. Organizatorem konkursu był Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
W konkursie rysunkowym „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK
NAD WODĄ”, którego organizatorem był Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Kielcach i Kuratorium Oświaty, uczennica pani Bogumiły
Kamińskiej Paulina Szymkiewicz z kl. VI a otrzymała wyróżnienie.
Katarzyna Kumańska

Folklor
Pod patronatem GOK działa Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”, który od lat zbiera wiele nagród i wyróżnień. Reprezentuje i promuje gminę Łopuszno na licznych
imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.
Ostatni sukces to pierwsza nagroda w kategorii ludowych zespołów pieśni i tańca na Międzynarodowych Buskich Spotkaniach z Folklorem w Busku Zdroju.
W kwietniu zespół uczestniczył w Międzynarodowych
Warsztatach Artystycznych w Przedborzu z udziałem Janusza Tylmana, Sławy Przybylskiej i Wojciecha Siemiona. Ze-

spół jest zapraszany na dożynki powiatowe, wojewódzkie
oraz lokalne (Krasocin, Chmielnik).
Innym zespołem artystycznym działającym na terenie
gminy jest Kapela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej. Laureat wielu nagród m.in. Buskich Spotkań
z Folklorem, Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Ostatnio otrzymał
wyróżnienie na Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków ludowych w Bedlnie w województwie łódzkim.
Barbara Pawelczyk

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy Łopuszno
W nawiązaniu do naszej informacji
o działalności OSP z terenu gminy, zamieszczonej w „Wieściach Łopuszna”
w grudniu 2004 r., chcemy przekazać
dalszą część wiadomości o jednostkach OSP.
W poprzedniej informacji skupiliśmy się przede wszystkim na historii
pożarnictwa w ogóle i początkach powstawania jednostek OSP na naszym
terenie, a także pisaliśmy o OSP w Łopusznie. Obecnie chcielibyśmy poświęcić nieco więcej miejsca następ-

nym jednostkom – OSP w Lasocinie
i w Gnieździskach.
OSP w Lasocinie założona została
w 1922 r. z inicjatywy Stefana Cygana, Józefa Cygana, Stanisława Barana,
Teofila Dziedzica, Antoniego Molasego, Piotra Tkacza. W 1928 r. rozpoczęto w Lasocinie budowę remizy strażackiej. W to przedsięwzięcie zaangażowani byli mieszkańcy całej wsi i bardzo poważnie wspierał je materiałowo
właściciel majątku ziemskiego, Edward
Niemojewski. Doceniając jego zaanga-

żowanie, członkowie OSP w 1928 r.
wybrali go na Prezesa Zarządu. Oddana do użytku w roku 1930 remiza służyła tej straży do 1994 r. Jednostka ta,
mimo bardzo skromnego na początku
wyposażenia jedynie w sikawkę, wóz
konny, dwa bosaki, parę węży i toporki, nigdy nie zawiesiła swej działalności. Nawet w ciężkim i trudnym okresie okupacji hitlerowskiej śpieszyła
oczekującym na pomoc mieszkańcom
Lasocina i pobliskich miejscowości.
Przybyła również na ratunek płonącej
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w dniu 10.05.1943 r. wsi Skałka – pacyfikowanej przez hitlerowców. Niestety,
żandarmi nie pozwolili straży zbliżyć
się do wioski.
Po zakończeniu II wojny światowej
stopniowo poprawiało się wyposażenie OSP w Lasocinie w lepszy, nowocześniejszy sprzęt. Jednak poważne
wzmocnienie organizacyjne i wyposażenia technicznego nastąpiło w tej
jednostce dopiero w 1994 r., to znaczy z dniem oddania do użytku nowej
remizy. Nie stało się to oczywiście za
sprawą „czarodziejskiej różdżki”. Od
lat 90-tych członkowie OSP, jak również mieszkańcy całej wsi, domagali się wybudowania jakiegoś obiektu, w którym można by odbywać zebrania wiejskie, spotkania młodzieży,
urządzać przyjęcia weselne czy z innej
okazji, ale przede wszystkim, aby znalazły się pomieszczenia dla potrzeb
OSP. W tym celu w dniu 20.10.1988 r.
powołano społeczny komitet budowy
strażnicy.
Od początku powołania komitetu
budową interesowała się cała wieś.
Była to inwestycja gminna – finansowana oczywiście przez samorząd
gminny, ale kierowanie nią, a szczególnie zabezpieczenie robotników do budowy, spoczywało na Zarządzie OSP
i radzie sołeckiej. Część materiałów
budowlanych (drewno, kamień, piasek) dostarczyli mieszkańcy wsi. Dzięki
dużemu zaangażowaniu społeczności
wsi koszty budowy poważnie obniżono. W dniu 25 maja 1994 r. nastąpiło uroczyste przekazanie do użytku
nowej strażnicy. W tym też roku OSP
otrzymała od samorządu gminy dostosowany do potrzeb gaśniczych samochód „Star 244”. Służy on straży
i społeczeństwu do chwili obecnej.
Aktualny stan zaplecza technicznego
i wyposażenia w sprzęt pozwala OSP
zagwarantować niezbędną pomoc
w zakresie ochrony przeciwpożarowej nie tylko wsi Lasocin, ale także pobliskim miejscowościom. Planowane
założenia funkcjonalne obiektu w zasadzie zostały spełnione. Jest garaż
dla samochodu pożarniczego i sprzętu gaśniczego, są też pomieszczenia,
w których można odbywać zebrania
czy niewielkie przyjęcia, ale istnieją
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również możliwości wygospodarowania w tym budynku dość znacznej powierzchni na cele użytkowe (całe poddasze). Możliwości te powinno się wykorzystać. Przemyślenia i wnioski w tej
sprawie powinny wpłynąć od działaczy tej jednostki.
Następną jednostką jest licząca
prawie 40 lat OSP w Gnieździskach.
7 września 1997 r. obchodziła jubileusz 30-lecia (powstała 14.12.1966 r.).
W czasie tego jubileuszu wręczono
jej sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Gnieździska. Jednostka
posiada własną remizę wybudowaną w latach 1969-1972. W 1997 roku
przeprowadzony został remont i dokonano częściowej modernizacji wewnątrz budynku. Remiza ta spełnia
dość pożyteczną funkcję dla środowiska Gnieździsk. Można tam odbywać
zebrania wiejskie, urządzać przyjęcia
weselne czy spotkania rodzinne. Jednak garaż nie jest dostosowany do aktualnych wymogów i potrzeb pożarniczych. W trakcie budowy remizy nie
przewidziano, że jednostki wiejskie
OSP będą wyposażane w nowoczesny
sprzęt o większych pojemnościach,
wymagający odpowiedniego zaplecza. Ten brak wyobraźni spowodował, że do garażu nie da się wprowadzić większego, nowocześniejszego
samochodu pożarniczego. A potrzeby wyposażenia tej jednostki w nowocześniejszy samochód pożarniczy
nie trzeba uzasadniać. Stąd też Zarząd
OSP w Gnieździskach powinien czynić starania o dokonanie modernizacji tej części budynku, aby przygotować się do ewentualnej wymiany samochodu. „Star A26P” ma już 32 lata!
Na szczęście, samochód jest sprawny
technicznie i wraz z posiadanym przez
OSP pozostałym sprzętem wykorzystywany jest do miejscowych działań
gaśniczych.
Z informacji wszystkich jednostek
OSP z terenu gminy wynika, że w organizacji naszej zrzeszonych jest 189
członków. Na wyposażeniu wszystkich
jednostek znajduje się 7 samochodów
sprawnych technicznie i dostosowanych do działań ratowniczo-gaśniczych, w tym: 4 samochody nowszego
typu (2 jelcze, 2 stary), 2 „Stary A26P”

z 1973 r. – niewiele już przydatne oraz
1 nowy, marki „Ford Transit 350M”.
Jest to lekki samochód ratowniczogaśniczy, dostosowany i przeznaczony przede wszystkim do ratownictwa
drogowego. Jednostek posiadające
samochody wyposażone są w podstawowy i niezbędny sprzęt do ratownictwa gaśniczego (motopompy, węże,
odzież ochronną i inne).
W 2004 r. strażacy brali udział w 64
akcjach (pożary obiektów – 16, zapobieganie pożarom, gaszenie wypalanych łąki i pastwisk – 39 i wypadki drogowe – 9 wyjazdów).
Dzięki przeznaczeniu przez Radę
Gminy środków na inwestycje w OSP
w Łopusznie trwają prace wykończeniowe dobudowanej części remizy
(garaży). Zaawansowanie tych prac
pozwoliło już na częściowe korzystanie z tego obiektu – do garaży wprowadzono już wszystkie trzy samochody. Zlokalizowanie w jednym miejscu
wszystkich samochodów przyczyni się
do lepszej koordynacji pracy OSP.
Strażacy jako członkowie stowarzyszenia użyteczności publicznej, oprócz
działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zwalczaniu innych klęsk żywiołowych, czynnie uczestniczą w obchodach świąt i uroczystościach odbywających się i organizowanych na terenie gminy, zarówno kościelnych jak
i państwowo – patriotycznych. Współdziałają z organizacjami kulturalno –
oświatowymi i sportowymi.
Szanowni Państwo! Strażacy –
ochotnicy to tacy sami ludzie jak wszyscy mieszkańcy naszej gminy. To nie
zawodowi pracownicy Państwowej
Straży Pożarnej. Obserwujecie ich pracę i zachowania, pomagajcie im, o ile
takiej pomocy potrzebują. Zwracajcie uwagę na ich niedoskonałości lub
zaniedbania. Informujcie nas o swych
spostrzeżeniach. Ale wybaczcie czasem, jeśli tych ciężkich i niebezpiecznych zadań nie wypełnią tak szybko i w taki sposób, jak oczekujecie.
Wspólne działania przyczynią się do
lepszej organizacji pracy w zakresie
zabezpieczenia ochrony naszego dorobku, a niekiedy i życia ludzkiego.
Zarząd Gminnego Związku OSP RP
w Łopusznie
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21 marca – ta data kojarzy nam się z Pierwszym Dniem Wiosny
zwanym też potocznie „dniem wagarowicza”. W wielu szkołach
w całej Polsce uczniowie pozwalają sobie na opuszczanie zajęć
lekcyjnych, usprawiedliwiając się przywilejem, jaki niesie ze sobą
ten szczególny dzień. A może zamiast uciekać ze szkoły i bez celu
włóczyć się po ulicach, warto zastanowić się nad bardziej pomysłowym sposobem na spędzanie tego dnia.
W SP w Snochowicach uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami przygotowali niebanalny program artystyczny pt. „Wiosenne wariacje”. Każda klasa zaprezentowała swój występ. Najmłodsi dali popis umiejętności recytatorskich, muzycznych i tanecznych. Wszyscy byli zachwyceni wykonaniem tańca irlandzkiego
przez klasę II i III. Klasa IV i V urządziła pokaz mody wiosennej
oraz przygotowała konkurs wiedzy o wiośnie, w którym nagrodami były słodkie monety.
Najbardziej jednak wszystkim podobało się przedstawienie pt. „Zidiociały
Amor”
w wykonaniu klasy VI. Uczniom tej
klasy wiosna skojarzyła się przede
wszystkim z miłością. Stąd pojawił
się piękny Amor
z łukiem, z którego
strzelał do chłopca
i dziewczyny
siedzących w parku na ławce. Pech
chciał, że strzała zamiast w serce, trafiła w pupę
dziewczyny i z miłości nic nie wyszło. Pokaz wywołał salwę śmiechu,

ZDJĘCIA JOANNA NYGA-MIŚTA

Pomysł na Pierwszy Dzień Wiosny

a młodzi aktorzy zebrali gromkie brawa. Jury przyznało nagrody
w dwóch grupach wiekowych: w grupie młodszej (0-III) I miejsce zajęły klasy: II i III, zaś w grupie starszej (IV-VI) została nagrodzona klasa VI. Ponadto wszyscy uczniowie otrzymali długopisy
i słodkie upominki.
Po części artystycznej odbył się pokaz „marzann” wykonanych
przez poszczególne klasy lub indywidualnych uczniów. Z 10 lalek
uosabiających zimę, jury wybrało cztery najładniejsze, wykonane z tworzyw naturalnych: słomy, siana, patyków.
Nawiązując do tradycji topienia marzanny, która do czasów
obecnych żywa jest na ziemi świętokrzyskiej, uczniowie wraz
z wychowawcami udali się nad rzekę Łososinę, aby dokonać obrzędu wypędzenia złej zimy.
Sądzę, że impreza wszystkim bardzo się podobała, gdyż stała się okazją do odkrycia aktywności twórczej dzieci. Może też
w przyszłości uczniowie nie będą uciekać tego dnia ze szkoły, bo
przekonali się, że i w jej budynku można spędzić czas naprawdę
ciekawie.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Małgorzata Sadrak
Joanna Nyga-Miśta

GOK zaprasza
§ „Wakacje 2005”:
– nieodpłatne zajęcia taneczne w każdy wtorek i czwartek
w godz. 1500 –1600,
– „Motywy dekoracyjne na szkle” – zajęcia plastyczne (od
20 lipca w każdą środę w godz. 1300 –1500,
– „Wesoła biżuteria” – zajęcia plastyczne dla dziewcząt
w piątki w godz. 1300 –1500,
– „Bibułkowe bukiety” – nauka robienia tradycyjnych kwiatów i kompozycji bibułkowych,

§ Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Krakowa 30 lipca
2005r. informacje pod numerem telefonu 3914136,
§ XXIV Ogólnopolski Plener Plastyczny od 26 sierpnia do
5 września, na wystawę poplenerową zapraszamy 4 września
teren Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego,
§ II Warsztaty Sztuki Ludowej 29–31 sierpnia 2005r.:
– garncarstwo,
– wikliniarstwo,
– kwiaciarstwo bibułkowe,
Zapraszamy wszystkich chętnych. Zapisy w GOK tel. 3914136.
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II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej
27 kwietnia br. GOK w Łopusznie zorganizował po raz drugi Konkurs Recytatorski Poezji Marii Konopnickiej, w którym
uczestniczyli uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych w Dobrzeszowie, Fanisławicach, Gnieździskach, Grabownicy, Łopusznie i Sarbicach.
Najlepszymi recytatorami w ocenie komisji byli:
Karolina Rowińska – I miejsce (Szkoła Podstawowa w Łopusznie),
Weronika Skrońska – II miejsce (Szkoła Podstawowa w Sarbicach),
Monika Płyta – III miejsce (Szkoła Podstawowa w Sarbicach).
Wyróżnienia przyznano:
1. Kindze Domagale (Szkoła Podstawowa w Łopusznie),
2. Karolinie Świąder (Szkoła Podstawowa w Dobrzeszowie),
3. Karolowi Banaśkiewiczowi (Szkoła Podstawowa w Gnieździskach),
4. Katarzynie Skrobisz (Szkoła Podstawowa w Łopusznie).
Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.

Od lewej: Karolina Rowińska, Karolina Świąder, Monika Płyta,
Weronika Skrońska

Uczestnicy konkursu

Do Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Marii Konopnickiej
w Przedborzu zakwalifikowano zgodnie z regulaminem tego
konkursu pięciu recytatorów.
Komisja Gminnego Konkursu w składzie:
1. Bożena Piasta – pedagog, poetka i malarka ze Skarżyska Kamiennej,
2. Zuzanna Woś – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie,
3. Barbara Pawelczyk – kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznie,
wytypowała recytatorów, którzy otrzymali najwyższą punktację tj. zdobywców trzech pierwszych miejsc oraz dwóch uczniów
wyróżnionych: Kingę Domagałę i Karolinę Świąder.
21 maja 2005r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Poezji Marii
Konopnickiej. Karolina Rowińska z Łopuszna i Monika Płyta z Sarbic uhonorowane zostały wyróżnieniami.
Obecny na festiwalu prawnuk autorki prezentowanych utworów, pan Jan Bielecki osobiście wyraził słowa uznania dla całej
grupy reprezentującej Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie.
Barbara Pawelczyk

Tygodzień Bibliotek
Tradycyjnie co roku w maju przypadają obchody Tygodnia
Bibliotek. W ramach w/w obchodów Gminna Bibliotek Publiczna zorganizowała następujące formy pracy:
1. Wystawka książek pt. „Cymelia w naszej bibliotece” – wystawka cennych i rzadkich książek znajdujących się w zbiorach biblioteki.
2. W dniu 24 maja 2005 r. odbył się Konkurs Recytatorski Poezji „O Matce”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 z Łopuszna oraz z Gnieździsk.
I miejsce zajęła Katarzyna Piotrowska
II miejsce zajęła Patrycja Ptak
III miejsce zajęła Urszula Kozieł
Ponadto wyróżniono: Pawła Ogonowskiego i Iwonę Stępień.
3. Uświetnieniem spotkania był występ teatrzyku szkolnego
z Gimnazjum ze Strawczyna, który wystawił sztukę Moliera
„Świętoszek”.
Zuzanna Woś
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Młodzież Gimnazjum ze Strawczyna w sztuce Moliera
„Świętoszek”

