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Nadchodzi czas Świąt Bożego Narodzenia: 
czas rodzinnego ciepła, miłości i radości.
W ten Wigilijny wieczór Świąt Bożego 

Narodzenia niech w każdej rodzinie, panuje 
radość i pełne zrozumienie.

Życzę mieszkańcom Gminy Łopuszno dużo 
zdrowia, szczęścia, życzliwości 

oraz wszelkiej pomyślności, pogody ducha 
i błogosławieństwa Bożego na Nowy Rok 

2006.

Jan Witold Ptak
Przewodniczący Rady Gminy

WESOŁYCH ŚWIĄT

Szanowni Państwo
Wszystkim Mieszkańcom Gminy

na święta Bożego Narodzenia
życzę

Wszystkiego Najlepszego
a na Nowy Rok 2006

wszelkiej pomyślności i nadziei
na spełnienie marzeń

Henryk Karliński
Wójt Gminy Łopuszno

Kolęda
W szopie na sianie
Przy kamiennej ścianie
Słychać śpiewanie
Chórów Anielskich
A głos pasterzy
Niesie się od żłóbka
Gdzie Dzieciątko leży
Nutą pastorałek
Przy wtórze fujarek
Na uwielbienie
Józef i Maryja
Przy Dzieciątku stoją
Boga wysławiają w pokorze
A na nieboskłonie
Kometa z ogonem
Ciągnie sznur gwiazd
Z Gwiazdą Betlejemską
W koronie
Niebo się otwiera
I chwałę ogłasza
Ludziom dobrej woli
W noc świętą narodzin
Boga – Mesjasza

Ks. J. Dzwonek
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BOŻE NARODZENIE

W igilia Bożego Narodzeniato najpiękniejszy, magiczny 
dzień i wieczór w roku; święto rodzinne, które w prze-
szłości i obecnie budzi w nas wielkie emocje. Polacy 

świętują swe wigilie w każdych warunkach: w dostatku i bie-
dzie, w radości i w najgorszych momentach naszej historii. 
Dzień Wigilii i jego niezwykłe obchody związały się z naszym 
życiem i obyczajem na wszystkie czasy – dobre i złe, dawne 
i obecne.

Wigilia w Polsce ma swoje własne zwyczaje i obrzędy, nie-
które bardzo dawnego pochodzenia, oraz własne, bogate tra-
dycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Wierzenia związane z cudownością dnia i nocy wigilijnej, 
zachowały się do dziś, zwłaszcza w tradycji ludowej. Wierzo-
no więc, że w Wigilię, o północy, kiedy to rodzi się Chrystus 
i jednocześnie przesila ciemność zimowa, w całej przyrodzie 
dzieją się cuda: kwiaty na chwilę rozkwitają pod śniegiem, 
woda w studniach nabiera mocy leczniczych, zwierzęta o pół-
nocy klękają przy żłobach, aby uczcić Narodzenie Boże i w tę 
jedną noc mogą mówić ludzkim językiem. Wierzono, że w Wi-
gilię Bożego Narodzenia, dusze zmarłych mogą przebywać ze 
swymi bliskimi.

Zwyczajem wigilijnym było przebaczać urazy i mieć dla 
każdego dobre słowo i uśmiech. Od dzieci wymagano wzo-
rowego zachowania, tłumacząc im, że zasłużona kara za oka-
zane w tym dniu nieposłuszeństwo, spowoduje, że przez cały 
najbliższy rok nie unikną surowych napomnień i zakazów. Po-
wszechnym zwyczajem były drobne kradzieże, oczywiście dla 
żartu. Skradzione przedmioty oddawano wśród śmiechu wła-

Boże Narodzenie 
ścicielom. Sprawca takiej kradzieży mógł liczyć na szczęście 
i powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach, głównie han-
dlowych, w nadchodzącym roku. W Wigilię wstawano bardzo 
wcześnie, obmywano twarz w zimnej wodzie, bo to gwaran-
towało sprawność fizyczną i zdrowie. Wczesne wstawanie wy-
muszały ciążące na domownikach liczne obowiązki.

Staropolskim przystrojem świątecznym były przede 
wszystkim snopy zbóż, słoma, siano, sypane na obrus ziarno. 
Ten element przystroju izb dotyczył zarówno chat chłopskich 
jak również dworskich jadalnych pokoi a nawet magnackich 
rezydencji.

Na stole kładziono grubą warstwę słomy lub siana i na tym 
rozpościerano lnianą płachtę lub biały obrus. Zwyczaj ten kul-
tywowany jest w wielu polskich domach, ale tradycyjne wigi-
lijne sianko zredukowane zostało do symbolicznego pasem-
ka. Znajdujące się w domu siano i słoma miały sprzyjać przy-
szłorocznym urodzajom, ale przede wszystkim było symbo-
lem i pamiątką ubogiego narodzenia Jezusa. Zielonymi gałąz-
kami jodły, świerku czy sosny dekorowano ściany, ramy obra-
zów, drzwi wejściowe. Pierwsze choinki pojawiły się w Polsce 
w XIX w., głównie w miastach, w domach niemieckich. Jednak 
jeszcze w okresie międzywojennym ,na wsi, choinki były rzad-
kością.

Łamanie się opłatkiem to charakterystyczny dla naszej tra-
dycji świątecznej, wyłącznie polski obyczaj. Opłatek- w takiej 
jak dziś postaci, wprowadzony został na stałe w XI w. Polski 
obrzęd domowy dzielenia się opłatkiem przyjął się najpierw 
ok. XVIII w. wśród szlachty. Bardzo szybko rozprzestrzenił się 
na obszarach całej prawie Polski. Opłatkom wigilijnym przy-
pisywano zawsze właściwości dobroczynne. Wierzono, że za-
pewniają harmonię, szczęście i opiekę Bożą. 

Barbara Pawelczyk
...Właśnie ojciec kiwa na matkę,
Że już wzeszła Gwiazda na niebie,
Że czas się dzielić opłatkiem,
Więc wszyscy podchodzą do siebie
I serca drżą uroczyście,
Jak na drzewie przy liściach liście.
Jest cicho. Choinka płonie.
Na szczycie cherubin fruwa…
a z kąta, z ust brata, płynie
kolęda na okarynie:
Lulajże Jezuniu…

K.I.Gałczyński

Wigilia piękna i jutrznia jasna będzie stodoła ciasna.

Na Dzień Adama i Ewy daruj bliźnim gniewy.

Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie.

Na Boże Narodzenie przybyło dznia na kurze stąpienie .

Kiedy gody jasne to, to stodoy ciasne.

Zielone Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała, z pola pociecha mała. 
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

Kolejne Sesje Rada Gminy odbyła 26 października i 7 
grudnia 2005 roku.

Na Sesji w dniu 26 października radni podjęli 5 uchwal:
- Nr XXVII/135/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Gminy Łopuszno na 2005r. (zmiana polegała na zwiększeniu 
środków własnych o kwotę 324.369,-zł. na zadanie inwesty-
cyjne „Remont i przebudowa drogi Piotrowiec /Nowa Wieś 
- Kleki/” z uwagi na zmniejszenie przez Urząd Marszałkowski 
w Kielcach dofinansowania ze środków strukturalnych UE na 
40,46% kosztów kwalifikowanych, a wcześniej zakładano do-
finansowanie tej inwestycji w 75%),

- Nr XXVII/136/2005 w sprawie zmiany Statutu Międzygminne-
go Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach 
(celem zmian było usunięcie rozbieżności pomiędzy zapisami 
w statucie, a obecnym stanem prawnym),

- Nr XXVII/137/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie 
Snochowice Gmina Łopuszno (podejmując tę uchwałę, radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż położonej w obrębie Snochowice 
działki nr 55/2o powierzchni 0,3000 ha),

- Nr XXVII/138/2005 w sprawie uznania drzewa za pomnik przy-
rody (podejmując tę uchwałę Rada uznała za pomnik przyro-
dy drzewo gatunku dąb szypułkowy o obwodzie pnia na wy-
sokości 130 cm. od poziomu terenu wynoszącym 495 cm., 
rosnący na gruntach Lasów Państwowych w m. Snochowice 
- Sojawa na działce nr 58/749),

- Nr XXVII/139/2005 w sprawie dokonania zmiany w uchwale 
Nr X/113/99 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.12.!999r. doty-
czącej poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 
w formie inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wyna-
grodzenia za inkaso (zmiana dotyczyła ustalenia terminu roz-
liczenia inkasentów z pobrania podatków).

Radni wysłuchali także informacji:
- Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie z działalności 

między Sesjami,
- Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okresy między Sesjami,
- z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2005r.,
- o realizacji świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Łopusznie,

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
- o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego,
- o dowożeniu uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006,
- o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2004 rok.

W sprawach różnych radni:
- zaopiniowali pozytywnie kandydaturę Pana Jarosława Guni 

na stanowisko Kierownika Posterunku Policji w Łopusznie,
- zapoznali się z pismem „WiR” Łopuszno w sprawie funkcjo-

nowania ZGK w Łopusznie i powołali Komisję, której celem 
jest wypracowanie stanowiska w tej sprawie i przedstawienie 
tego stanowiska Radzie Gminy.

Na Sesji w dniu 7 grudnia 2005 roku radni podjęli 16 
uchwal:
- Nr XXVIII/140/2005 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 

przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego 
na 2006 rok,

- Nr XXVIII/141/2005 w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek rolny,

- Nr XXVIII/142/2005 w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek leśny,

- Nr XXVIII/143/2005 w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku,

- Nr XXVIII/144/2005 w sprawie określenia wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości,

- Nr XXVIII/145/2005 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych na rok 2006,

- Nr XXVIII/146/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2006 rok 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków, obowiązujących na terenie Gminy Łopuszno,

- Nr XXVIII/147/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2005r.,

- Nr XXVIII/148/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2005r.,

- Nr XXVIII/149/2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2005r.,

- Nr XXVIII/150/2005 w sprawie wystąpienia Gminy Łopuszno 
ze Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych „EKOROL” w Kiel-
cach,

- Nr XXVIII/151/2005 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doty-
czącego zalesień w Gminie Łopuszno,

- Nr XXVIII/152/2005 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łopuszno, położonej w Gnieździskach,

- Nr XXVIII/153/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości sta-
nowiącej własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie 
Wielebnów,

- Nr XXVIII/154/2005 w sprawie ustanowienia nieodpłatnej słu-
żebności gruntowej i sprzedaży nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Łopuszno położonej w obrębie Grabownica,

- Nr XXVIII/155/2005 w sprawie nabycia gruntów położonych 
w obrębie Snochowice od Agencji Nieruchomości Rolnych na 
rzecz Gminy Łopuszno w drodze przetargu ustnego /licytacji.

Radni w materiałach na Sesję otrzymali projekt budżetu gmi-
ny na 2006r. w celu zapoznania się z nim. Postanowiono, że dys-

Szanowni Państwo

Niech święta Bożego Narodzenia i Wigilijny wieczór 
upłyną Wam w szczęściu i miłości przy staropolskich 

kolędach i zapachu świerkowej gałązki.

Niech Każdy z Was znajdzie w nich radość jutra 
i nadzieję,

A Nowy Rok niech przyniesie wam spełnienie nawet 
najskrytszych marzeń

Tomasz Lato
Przewodniczący Rady Powiatu 

w Kielcach
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

UCHWAŁA NR XXVIII/145/2005 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 
z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych∗ 1 (tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 
poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840 Dz. U. Nr 200 poz. 1953 i Dz. U. Nr 203 poz. 1966, Dz. U. z 2004 roku Nr 92 poz. 880 i 884, Dz. U. 
Nr 96 poz. 959, Dz. U. Nr 123 poz. 1291 oraz Dz. U. z 2005 roku Nr 130 poz. 1087, Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 167 
poz. 1399, Nr 169 poz. 1419, Nr 175 poz. 1462 i Nr 179 poz. 1484) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606) oraz Obwieszczeniu Ministra 
Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku 
(M.P. Nr 62 poz. 859) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 roku w sprawie wysokości górnych granic 
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 608 poz. 956) Rada Gminy uchwala, co następuje:

kusję nad tym projektem radni przeprowadzą na posiedzeniach 
Komisji i na Sesji budżetowej na początku 2006r.

W „sprawach różnych” radni dyskutowali nad propozycją 
„WiR” Łopuszno dotyczącą ZGK w Łopusznie oraz możliwości 
pozyskania gruntów pod gminne inwestycje.

Na Sesjach radni zgłaszali również interpelacje w sprawach 
istotnych dla mieszkańców gminy i środowiska. W ostatniej Se-
sji uczestniczyli także mieszkańcy Rudnik i Huty Jabłonowej, 

którzy interweniowali w sprawie modernizacji drogi powiato-
wej. Odpowiedzi na interpelacje udzielał radnym Wójt Gminy, 
Skarbnik Gminy i Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej.

(M.B.)

Poniżej drukujemy podjęte przez Radę Gminy w Łopusznie 
w dniu 7 grudnia 2005 roku uchwały w sprawie określenia sta-
wek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/140/2005 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 
z dnia 07 grudnia 2005 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2006 rok 

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; Zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 
1055 i Nr 116 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 Nr 175 poz. 1457) art. 6 ust. 3 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 Nr 94 poz. 431, z 1994. Nr 1 poz.3 z 1996r Nr 91 poz. 409, z 1997r 
Nr 43 poz. 272, Nr 137 poz. 926 z 1998r, Nr 108 poz. Nr 108 poz.681, z 2001r Nr 81 poz. 875 oraz z 2002r Nr 200 poz. 1680, 
z 2003r Nr 110 poz.1039, Nr 162, poz. 1568,z 2005r Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, 
Nr 179, poz. 1484) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 190 poz. 1606) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 
października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech pierwszych kwartałów 2005r (M. P. Nr 62 poz. 867) Rada 
Gminy uchwala, co następuje:

& 1. Obniża się cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 17 października 2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta 
za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r (M. P. Nr 62, poz. 867) przyjmowaną jako 
podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2006r – do kwoty za 1q – 25,-zł.

& 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita

Stawki dla pojazdów
wyposażonych w katalizator 

(w zł) 

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizator

Wyprodukowane przed 1990 r. 
w  (zł) 

Wyprodukowane w 1990r.i 
późn.w (zł)

a) od 3,3t do 5,5t włącznie 400,00 400,00 400,00
b) powyżej 55t do 9t 
włącznie 670,00 730,00 700,00

c) powyżej 9t i poniżej 12 t 850,00 920,00 900,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita w  

(tonach)
Stawka podatku

(w zł)

Nie mniej niż Mniej niż
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub zawieszeniem 
uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

DWIE OSIE
12 13 700,00 1260,00
13 14 600,00 1260,00
14 15 600,00 1260,00
15 600,00 1260,00

TRZY OSIE
12 17 400,00 700,00
17 19 1200,00 1600,00
19 21 1200,00 1600,00
21 23 1200,00 1600,00
23 25 1200,00 1600,00
25 1200,00 1600,00

CZTERY OSIE I WIECEJ
12 25 740,00 750,00
25 27 900,00 1200,00
27 29 1700,00 1650,00
29 31 1700,00 2450,00
31 1700,00 2450,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów od 3.5 tony i poniżej 12 ton. 

Dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach)

Stawki dla pojazdów 
wyposażonych w katalizator 

(w zł)

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizator
Wyprodukowane przed 1990r 

(w zł)
Wyprodukowane w
1990 r. i późn.(w zł)

od 3,5 t do 9 t włącznie 750,00 850,00 800,00
powyżej 9 t i poniżej 12 ton 950,00 1050,00 1000,00

4. Od ciągnika siodłowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach) Stawka podatku (w zł)

Nie mniej niż Mniej niż
Osie jezdne z zawieszeniem 

pneumatycznym lub uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

DWIE OSIE
12 18 900,00 1200,00
18 25 900,00 1200,00
25 31 1420,00 1830,00
31 1420,00 1930,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1250,00 1730,00
40 1730,00 2500,00

5. Od przyczepy i naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 350,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

UCHWAŁA NR XXVIII /143/2005 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 
z dnia 07 grudnia 2005 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591; Zmiana Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 
1271, Nr 214 poz. 1806 i z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004r.Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 Nr 175 poz.1457) art. 5 ust 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych*1 (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110 poz. 1039 i Nr 188 poz. 
1840, Dz. U. Nr 200 poz.1953 Nr 203 poz.1966 i Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 i 884, Dz. U. Nr 96 poz. 959, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, 
z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399,Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462 i Nr 179, poz. 
1484) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst 
jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 190 poz. 1606) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 68, poz. 956), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Liczba osi jezdnych i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów (w tonach) Stawki podatku (w zł)

Nie mnie niż Mniej niż

Osie jezdne z zawieszeniem 
pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za 
równoważne

Inne systemy zawieszenia osi 
jezdnych

JEDNA OŚ
12 18 250,00 400,00
18 25 250,00 400,00
25 400,00 600,00

DWIE OSIE
12 28 350,00 400,00
28 33 850,00 1300,00
33 38 850,00 1300,00
38 1150,00 1700,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 700,00 950,00
38 1000,00 1300,00

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

Dopuszczalna masa całkowita
Stawki dla pojazdów 

wyposażonych w katalizatory 
(w zł)

Stawki dla pojazdów nie wyposażonych w katalizatory

Wyprodukowane przed 1990 r.
(w zł)

Wyprodukowane 
w 1990 r. i późn.

a) do 15 miejsc 600,00 700,00 650,00
b) od 16 do 30 miejsc 850,00 1000,00 980,00
c) powyżej 30 miejsc 1400,00 1600,00 1500,00

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIX/104/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie stawek w podatku od środków transportowych.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak

∗ 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 Z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/EW z 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. 
WEL187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej , zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii 
Europejskiej –dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Wieśći Łopuszna6



Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

UCHWAŁA NR XXVIII/146/2005 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE 
z dnia 7 grudnia 2005 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf na 2006 rok za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących 
na terenie Gminy Łopuszno

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r 
Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 
i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 24 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz.1808 
oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087 i Nr 85, poz.725) Rada Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:

& 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości :
1) Od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,61 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych – 0,10 zł od 1 m2 powierzchni, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
2) Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,56 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkaniowych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z zastrzeżeniem lit. c,

c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali na uroczystości rodzinne 
i okolicznościowe od 1 m2 powierzchni użytkowej – 5,00 zł,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,58 zł od 
1 m2 od powierzchni użytkowej, 

e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,71 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,

f) pozostałych – 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego.

3) Od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
& 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1) budynki mieszkalne lub ich części nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej położone na 
gruntach gospodarstw rolnych 
i gruntach stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni 
poniżej1 ha,

2) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia działalności statutowej przez gminne jednostki 
organizacyjne nie korzystające ze zwolnień ustawowych.

& 3. Traci moc uchwała Nr XIX / 103/ 2004 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 14 
grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

& 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego oraz zostaje podana do wiadomości 
publicznej poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

& 5.  Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak 

1Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 07 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 Z 17.12.1992).
2) dyrektywy 1999/62/ EW z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. 
Urz. WEL 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotycząca ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY

27 sierpnia 2005 roku w sobotnie 
popołudnie, cicha, spokojna osada Ło-
puszno zatętniła życiem. W tym dniu 
odbył się pierwszy w historii naszego ło-
puszańskiego liceum Zjazd Absolwen-
tów, roczników od 1953 do 1990. W tej 
pięknej, wzniosłej uroczystości wzię-
ło udział ponad 350-ciu absolwentów. 
Wspomnieniom, którym często towa-
rzyszyły łzy, nie było końca. Absolwenci, 
zwłaszcza starszych roczników ze wzru-
szeniem oglądali pięknie odrestaurowa-
ne wnętrza swojej starej „budy”.

Po uroczystym otwarciu Zjazdu 
przez obecną dyrektor liceum – panią 
Irenę Marcisz był czas na wspólne zdję-
cia, wspomnienia, powtórne odnajdy-
wanie się w salach lekcyjnych, poszu-
kiwanie najbardziej ulubionych miejsc 
sprzed lat.

O godzinie 15.45 sprzed „Pałacu” wy-
ruszył korowód absolwentów na czele 
z pocztem sztandarowym LO i orkiestrą 
Ochotniczych Straży Pożarnych i udał 
się na uroczystą Mszę świętą do kościo-
ła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego.

Przez kilkanaście minut ulica Konec-
ka i Rynek wypełnione były absolwen-
tami liceum. Łopuszno żyło Zjazdem. 

Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego 
im. Kardynała Karola Wojtyły w Łopusznie 

Uroczystą Mszę św. w intencji uczestni-
ków Zjazdu odprawił ksiądz 

Henryk Grabowski \rocznik 1962\ - 
absolwent liceum w asyście proboszcza 
ks. kanonika Tadeusza Musiała, pierw-
szego katechety liceum – legendarne-
go ks. Edwarda Chata oraz ks. Wiesława 
Stępnia – absolwenta liceum \rocznik 
1979\ .Kościół wypełniony był po brzegi 
nie tylko uczestnikami Zjazdu, ale rów-
nież mieszkańcami Łopuszna, którzy 
wspólnie z nami przeżywali te wspania-
łe chwile bycia razem po wielu, wielu la-
tach. Modlono się za wszystkich byłych 
uczniów liceum, także i za tych, których 
nie ma już wśród nas. Każdy z absol-
wentów otrzymał okolicznościowy me-
dal z wizerunkiem Papieża Jana Pawła II 
– patrona szkoły oraz broszurę z krótką 
historią placówki wraz z nazwiskami ab-
solwentów wszystkich roczników.

Dalsza część uroczystości zjazdo-
wej odbywała się w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół przy ul. Strażackiej. Był 
wspólny obiad, wspólna zabawa przy 
muzyce do późnych godzin nocnych. 
Atmosfera tego wydarzenia w opinii 
uczestników była wspaniała, wręcz ro-
dzinna. Wielu z nas spotkało się z sobą 
po raz pierwszy od ukończenia szkoły, 
czasami trudno było rozpoznać daw-

nego kolegę czy koleżankę ze szkolnej 
ławy – czas jest nieubłagany – i takie 
chwile podgrzewały atmosferę, nikt nie 
wstydził się łez wzruszenia. Na sali zapa-
dały obietnice kolejnych spotkań o ta-
kim charakterze, aby podtrzymać trady-
cję łopuszańskiego liceum.

Nasze liceum ukończyło wielu wspa-
niałych i wybitnych ludzi, którzy piasto-
wali i piastują ważne stanowiska i funk-
cje w kraju. Jest to budujące i powinno 
być powodem do dumy, zwłaszcza dla 
mieszkańców Łopuszna.

Do realizacji tego przedsięwzię-
cia potrzeba było wiele pracy, zapału 
i energii rzeszy ludzi – ale było warto.

Należą się serdeczne podziękowania 
dla tych wszystkich, którzy pomagali 
w organizacji Zjazdu Absolwentów i dla 
samych uczestników za ich przybycie 
i chęć bycia razem.

Do zobaczenia na kolejnych spotka-
niach absolwentów Liceum Ogólno-
kształcącego im. Kardynała Karola Woj-
tyły w Łopusznie. Zapraszamy!

Dyrektor Liceum Ogólnokształcące-
go w Łopusznie: mgr Irena Marcisz 

Dyrektor Gimnazjum Nr 1:
mgr inż. Leszek Piotrowski

§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łopusznie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzenie ścieków na rok 2006 w  wysokości:
1) za pobieraną wodę dla:

a) gospodarstw domowych i jednostek organizacyjnych Gminy  1,60 zł w tym VAT
b) innych odbiorców na terenie Gminy 2,50 zł w tym VAT
c) dla odbiorców spoza terenu Gminy Łopuszno 2,50 zł w tym VAT

2) za odprowadzone ścieki przez:
a) gospodarstwa domowe i jednostki organizacyjne Gminy 1,60 zł w tym VAT
b) inne podmioty 2,50 zł w tym VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Witold Ptak

KULTURA I OŚWIATA
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Zjazd Absolwentów LO w Łopusznie
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Poświęcenie samochodu policyjnego

Święto Niepodległości 
– Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie

Zaproszeni goście

Rozbiory
Polsko nie jesteś już niewolnicą
w roli Polski – Marta Przywała

Lokalne miejsca pamięci narodowej Gminne Centrum Informacji w Łopusznie
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Aby zostać uczniem

 Delegacja klubu 4 -H z USA w Snochowicach

„Rewelacje”

Zespół redakcyjny „Rewelacji”

Młode dziennikarki „Rewelacji” wraz z 
opiekunem – Marzeną Walczak

Pracownia komputerowa 
w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
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Teatr AMADERA

Jasełka 2003

Kopciuszek 2004 Kopciuszek, Kielce 2005

Kot w butach 2005

Mały Książę 2004
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KULTURA I OŚWIATA

27 września o godzinie 1400 
w Szkole Podstawowej w Snochowi-
cach odbyło się spotkanie liderów, klu-
bowiczów i zaproszonych gości z dele-
gacją ze Stanów Zjednoczonych. Spo-
tkanie poświęcone było działalności 
naszego Klubu, który powstał w 1996 
r. Z delegacją amerykańską przyby-
ła pani Barbara Bubień (koordynator 
Klubów 4 H na Ziemi Świętokrzyskiej) 
i pani Krystyna Malec dyrektor Funda-
cji HPI w Warszawie, która jednocze-
śnie pełniła rolę tłumacza. Zaszczycili 
nas także swoją obecnością pan Wójt 
gminy Łopuszno Henryk Karliński oraz 
panowie z Nadleśnictwa Ruda Male-
niecka. 

Część oficjalną spotkania rozpo-
częła pani dyrektor Beata Zagnieńska, 
która bardzo ciepło przywitała zebra-
nych oraz przedstawiła realizowa-
ne w naszym Klubie przedsięwzięcia 
(„Młody Ekolog”, „Bawimy się w teatr”, 
„Uczymy się przedsiębiorczości” oraz 
projekt ścieżki dydaktyczno-przyrod-
niczej na trasie Snochowice - Góra Do-
brzeszowska - Snochowice)

Szczegółowe informacje w zakre-
sie realizacji projektu zostały przeka-

Klub 4-H ze Snochowic gościł delegację z USA 
zane przez p. Bożenę Wróbel i Danu-
tę Rozpara.

Najmłodsi klubowicze uświetni-
li spotkanie krótkim występem arty-
stycznym o tematyce ekologicznej 
oraz zatańczyli krakowiaka.

Goście mieli możliwość zaznajomie-
nia się z działalnością Klubu poprzez 
obejrzenie wystawy, na której zgro-
madzono prace dzieci, kronikę Klubu, 
zdjęcia dotyczące wymiany między-
narodowej do USA oraz programy au-
torskie liderek klubu (programy ekolo-
giczne „Człowiek – przyroda – środo-
wisko”, „Podaj wodzie pomocną dłoń” 
oraz program edukacji leśnej). 

Wszyscy goście zostali obdarowani 
upominkami ufundowanymi przez UG 
w Łopusznie oraz materiałami rekla-
mowymi dotyczącymi Ziemi Święto-
krzyskiej pozyskanymi przez p. dyrek-
tor Beatę Zagnieńską. Przedstawiciele 
z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka wrę-
czyli przepiękne publikacje książkowe 
wydane z okazji 25 – lecia Lasów Pań-
stwowych. 

Następnie uczestnicy spotkania 
wybrali się do rezerwatu Góra Do-
brzeszowska. Szczegółowych i facho-

wych informacji na temat rezerwatu 
udzielali zebranym gościom panowie 
z Nadleśnictwa Ruda Maleniecka, któ-
rym dziękujemy za pomoc przy reali-
zacji projektu naszej ścieżki dydak-
tyczno-przyrodniczej.

Po zejściu ze szczytu Góry Dobrze-
szowwskiej delegacja amerykańska 
przekazała na ręce pani dyrektor pla-
kat autografami oraz podziękowała za 
miłe przyjęcie.

Mimo naszych wcześniejszych jak 
sprostać tak niecodziennemu wyda-
rzeniu, spotkanie odbyło się w miłej 
atmosferze. Wysiłek i trud włożony 
przez klubowiczów, liderów i p. dyrek-
tor zaowocował sprawnym i uroczy-
stym przebiegiem spotkania. 

Dziękujemy wszystkim osobom, 
które okazały pomoc przy organizacji 
spotkania i wzięły w nim udział. 

Dziękujemy panu Wójtowi Hen-
rykowi Karlińskiemu, Nadleśnictwu 
Ruda Maleniecka, p. Barbarze Bubień, 
oraz Krystynie Malec. Wyrazy podzię-
kowania kierujemy również do rodzi-
ców, którzy wspierają i pomagają nam 
w realizacji klubowych zadań.

Bożena Wróbel, Danuta Rozpara 

„Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy” – takie 
motto przyświecało Gminnemu Konkursowi Recytatorskie-
mu Utworów Bożonarodzeniowych, który zorganizowała 
Szkoła Podstawowa w Fanisławicach. Uroczystość odbyła 
się 19. grudnia 2005 r. godz. 10-tej. Nad całością imprezy 
czuwały jej pomysłodawczynie – Barbara Walas i Maria Król. 
Celem konkursu było wprowadzenie wszystkich w magicz-
ny czas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz inte-
growanie uczniów ze szkół naszej gminy.

W lirycznej i przyjaznej atmosferze uczniowie z dziewię-
ciu szkół spotkali się, by zaprezentować wiersze o tematy-
ce bożonarodzeniowej. Recytacja odbyła się w dwóch eta-
pach. Najpierw deklamowali ci najmłodsi, a więc ucznio-
wie z klas I – III, a potem starsi, z klas IV – VI. W przerwie, 
gdy Komisja Konkursowa podejmowała ważne decyzje, 
goście mieli okazję przyjrzeć się Jasełkom, które przygo-
towała z uczniami naszej szkoły katechetka, pani Dorota 
Krawczyk.

Świąteczny Konkurs 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki, a lau-

reaci – nagrody książkowe i rzeczowe. Serdeczne podzięko-
wania składamy sponsorom:
· Panu Zygmuntowi Giemzie, właścicielowi Piekarni w Pie-

koszowie,
· Przetwórni Owocowo-Warzywnej „Gomar” w Pińczowie.

Uczniowie recytowali prawdziwie mistrzowsko świątecz-
ne wiersze, wywołując wzruszenie na twarzach słuchają-
cych. Doskonale przygotowani przez swoich nauczycieli, 
wprowadzili wszystkich w ciepły, gwiazdkowy nastrój.

Po wręczeniu nagród, gratulacjach, po słodkim poczę-
stunku, uczestnicy i ich opiekunowie złożyli pamiątkowe 
autografy na kartach szkolnej kroniki, by pozostawić po so-
bie miłe wspomnienie.

Na zakończenie goście i gospodarze życzyli sobie rado-
snych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowe-
go Roku.

Organizatorzy: Barbara Walas, Maria Król
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W rytm poloneza Michała Ogińskiego pt. „Pożegnanie 
Ojczyzny” wkracza korowód różnorodnych postaci. Ciem-
no. Burza. Polska przestaje istnieć...

Tak rozpoczął się program artystyczny, który uczniowie 
klasy 3 „b” Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie, zgodnie z trady-
cją szkoły, zaprezentowali 10 listopada 2005 r. podczas 
imprezy środowiskowej, aby uczcić Święto Niepodległo-
ści. Dyrektor szkoły Leszek Piotrowski serdecznie powi-
tał, zasiadających na widowni obok przedstawicieli władz 

Gminne Święto Niepodległości w Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie 
zorganizowane przez Wójta gmny Łopuszno

„Jeszcze Polska nie zginęła...”
gminnych i powiatowych, miejscowych stróżów prawa 
i ks. proboszcza Tadeusza Musiała. 

W kolejnych epizodach uczniowie ukazali dzieje na-
rodu polskiego od czasów rozbiorów po koniec I wojny 
światowej. Do najbardziej poruszających należała scena 
wzorowana na obrazie Artura Grottgera, w której Matka 
(Magdalena Soboń) żegna syna (Marek Podgórski), idące-
go walczyć w powstaniu. Ofiarowuje mu medalik i święty 
obrazek, po czym w geście błogosławieństwa kładzie na

Listopadowe uroczystości nieodmiennie zwracają my-
śli ku tym, którzy odeszli. Tragiczne losy narodu polskiego 
sprawiają, że nieunikniona jest refleksja na grobami po-
ległych w obronie wolności naszej ojczyzny, a gdy została 
ona utracona - w walkach o jej niepodległość. Szczególnie 
pobudzają do rozmyślań ofiary ostatniej wojny, podczas 
której stracili życie krewni i znajomi ludzi dziś jeszcze żyją-
cych. Na ziemi świętokrzyskiej - podobnie jak i w całej Pol-
sce – śladami pamięci o latach wojny i okupacji hitlerow-
skiej, która jest pamięcią przede wszystkim o poległych, 
pomordowanych, zamęczonych w obozach, walczących 
z bronią w ręku, prowadzących tajne nauczanie oraz tych, 
którzy przynieśli wolność, są pomniki, pamiątkowe płyty, 
tablice i krzyże. Nie brak ich również w gminie Łopuszno. 
To miejsca narodowej pamięci, które winniśmy otaczać 
czcią, zarówno okazałe pomniki, jak samotne krzyże i bez-
imienne groby pomordowanych.

„Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej mówią kamienie” - sło-
wa kardynała Stefana Wyszyńskiego umieszczono na pły-
cie grobu żołnierza 74 Pułku Piechoty Wojska Polskiego, 
Józefa Garusa, poległego w pierwszych dniach września 
1939 r. Od ponad dwudziestu lat dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w Dobrzeszowie opiekują się miejscem jego 
spoczynku.

Z ogromnym zaangażowaniem sprzątają znajdujący się 
w lesie pod Nowkiem grób, zapalają znicze, składają kwia-
ty, modlą się w intencji wszystkich, którzy zginęli podczas 
walk o wolność Polski. Praca ta jest znakiem miłości do oj-
czyzny, tak jak jej wyrazem jest ta żołnierska mogiła. Nie 

Troska o lokalne miejsca pamięci narodowej 
lekcją patriotyzmu

ma lepszej lekcji patriotyzmu, budzenia głębokiego sza-
cunku dla własnej ojczyzny niż troska o lokalne miejsca 
pamięci narodowej. Nasi uczniowie są zachęcani do pielę-
gnowania ciągłości tradycji od najmłodszych lat.

Trudno przecenić rolę pamięci w budowaniu tożsa-
mości narodowej. Dzięki niej możliwe jest istnienie na-
rodu bez państwa, czego świadomość zarysowała się już 
w końcu XVIII w. Pierwsze słowa polskiego hymnu ob-
jawiały możliwość takiego uwewnętrznienia ojczyzny, 
że zewnętrzne unicestwienie państwa nie było w stanie 
przekreślić jej wewnętrznego bytu. To nieocenione spo-
strzeżenie w obliczu utraty niepodległości, kiedy taka po-
stawa była jedynym sposobem ocalenia narodu polskie-
go. Odzyskanie suwerenności nie umniejsza wagi tego 
odkrycia. Wyrazem palnięci o wszystkich poległych pa-
triotach jest dziś serdeczna troska o ich groby, często tyl-
ko symboliczne. Ślady historii są przecież bezustannie za-
cierane, żywot materialnych pamiątek jest uzależniony od 
sprawowanej nad nimi opieki. Nawet kamienie nie będą 
mówiły, jeżeli ludzie o nich zapomną, a tak może się stać, 
jeśli młode pokolenie nie podejmie się z emocjonalnym 
zaangażowaniem, zamiłowaniem, pietyzmem i auten-
tyczną troską kultywowania tradycji.

Szacunek dla przeszłości, narodowych świąt i symboli 
pomoże uczniom naszej szkoły zachować narodową toż-
samość w zjednoczonej Europie oraz przygotuje do odpo-
wiedzialnego udziału w życiu publicznym.

Ewa Stępień
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Dzień 28 października w Szkole Podstawowej w Sno-
chowicach był dniem szczególnym. W tym dniu od-
było się ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów na 
uczniów. Uroczystość ta odbyła się w sali lekcyjnej, gdzie 
uczniowie czują się najbezpieczniej. Wydarzenie to było 
wielkim przeżyciem nie tylko dla dzieci, ale także dla ich 
rodziców.

W uroczystości, która odbyła się w miłej i przyjemnej 
atmosferze brali udział zaproszeni rodzice, nauczyciele 
oraz społeczność szkolna.

Pasowania na uczniów dokonała pani dyrektor Beata 
Zagnieńska, a wychowawca klasy pani Bożena Wróbel 
przekazała dzieciom pamiątkowe dyplomy.

Część artystyczna rozpoczęła się wykonaniem przez 
uczniów z klasy IV układu tanecznego do piosenki pt. 
,,Przyjaciel”.

Nad przebiegiem uroczystości czuwały „Leśne duszki” 
(uczennice klasy IV), które najpierw powitały zebranych 
gości, a następnie odgrywały swoje role w czasie prezen-

Aby zostać uczniem

Ślubowanie uczniów klasy I w Szkole Podstawowej 
w Snochowicach

tacji bajki o „Jasiu i Małgosi” oraz przedstawiły zagadki 
i pytania dla uczniów klasy I

Pierwszoklasiści po zaprezentowaniu swojego progra-
mu, udzielali prawidłowych odpowiedzi na zadawane py-
tania i zasłużyli na złożenie obietnicy ślubowania, a na-
stępnie pasowania na uczniów klasy I.

W programie uroczystości były akcenty regionalne i pa-
triotyczne. Dzieci prezentowały wiersze i piosenki o szko-
le, a także bajkę „O Jasiu i Małgosi‘’ z pouczeniem będą-
cym odpowiedzią na pytanie: dlaczego warto chodzić do 
szkoły?

W scenariuszu wykorzystano:
• Wiersz pt. „ Wrzesień” – G. Korasiewicz
• „Pierwszaki” – A Szajerowa 
• Jan Brzechwa „ Jaś i Małgosia”
• Cz Janczarsi „ Leniuch”
• Piosenki: „ Jestem groźna czarownica” – muzyka. S. Kisie-

lewski ,, Podajmy sobie ręce’’ muz. D Gellner
• ,,Ola i liście’’ sł. L. Krzemieniecka, muz. M.Cukier

jego głowie ręce. Wzruszenie na twarzach zaproszonych 
gości malowało się również wówczas, gdy jeden z siedzą-
cych wokół ogniska legionistów przy dźwiękach „Mazurka 
Dąbrowskiego”, dobitnym głosem zaczął mówić: „Jeszcze 
Polska nie zginęła...”. Siła narodu polskiego wybrzmiewa-
ła w słowach modlitwy zaczerpniętych z utworu Adama 
Mickiewicza, natomiast odrodzenie państwa polskiego 
zwiastowało pojawienie się Józefa Piłsudskiego (Kamil 
Skowron). Całość zakończyła się symbolicznym wkrocze-
niem Polski (Marta Przywała) i odtańczeniem poloneza.

Gromkie oklaski publiczności i słowa uznania ze stro-
ny wójta gminy, Henryka Karlińskiego, otrzymali wszyscy 
współtwórcy spektaklu: narrator – Adrianna Marcinkow-
ska; zaborcy – Mateusz Lasak, Mateusz Pytel, Małgorza-
ta Kałuża; córka – Dominika Niebudek; legioniści – Paweł 
Mazur, Piotr Latkowski, Mariusz Cieślicki; postaci – Kata-
rzyna Podgórska, Sylwia Obierzyńska, Izabela Odziemek; 
chór – Kamila Czupryńska, Klaudia Iwanek, Beata Włodar-
czyk, Martyna Petrus, Karolina Świercz, Dominika Wiader-
na; obsługa sprzętu – Krzysztof Odziemek. 

Serdeczne podziękowania popłynęły również pod ad-
resem pań czuwających nad opracowaniem i przygoto-

waniem inscenizacji: Bogusławy Gładzik-Karpińskiej, Iwo-
ny Rydz i Marzeny Walczak.

Należy podkreślić, iż bardzo gorąco nagrodzili barwami 
młodych artystów także ich koledzy w trakcie apelu szkol-
nego (10.11.2005 r.), jak również rodzice, który mieli moż-
liwość podziwiać swe pociechy podczas występu na spo-
tkaniu z rodzicami (23.11.2005 r.).

Największym sukcesem jest jednak fakt, iż młodzież 
pracowała nad spektaklem z ogromnym zaangażowa-
niem. W przygotowania włożyła nie tylko swe siły, ale 
przede wszystkim serce. Uczniowie dali świadectwo, że 
słowa Józefa Wybickiego, który powiedział: „Człowiek 
nie rodzi się dla siebie, lecz dla ojczyzny”, pozostaną 
w ich pamięci.

W dniu 10 listopada 2005, przed uroczystymi obcho-
dami Święta Niepodległości odbyło się przekazanie wraz 
z poświęceniem samochodu dla posterunku policji w Ło-
pusznie. Zakup samochodu został sfinansowany przez 
Urząd Gminy w Łopusznie i Komendę Wojewódzką Policji 
w Kielcach.

Marzena Walczak
nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Łopusznie
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Wszystko zaczęło się dwa lata temu, kiedy to wspólnie z ko-
leżanką Aldon Marzec zapragnęłyśmy wnieść coś nowego do 
szkolnego kalendarza imprez. Nasze myśli skierowałyśmy 
w stronę szkolnego teatru, ale teatru innego niż te działające 
w większości szkół. Zamarzył nam się teatr, w którym na-
uczyciele bawią się razem z uczniami. 

Podążając za myślą, że nauczyciel, aby zrozumieć dziecko 
musi wznieść się do jego poziomu, zaproponowałyśmy gronu 
pedagogicznemu naszej szkoły przygotowanie przedstawie-
nia, w którym my – wychowawcy wystąpilibyśmy na szkolnej 
scenie razem z uczniami. Pomysł spodobał się kilkuosobowej 
grupie naszych koleżanek i kolegów, miłośników teatru, goto-
wych podjąć takie wyzwanie i spróbować swoich sił w nowej 
roli już nie tylko koordynatora, ale i aktora. Propozycję tę rów-
nie entuzjastycznie przyjęli nasi uczniowie. 

Tak oto rozpoczęła się zabawa w teatr, a tym samym przy-
gotowania do wystawienia pierwszej sztuki, jaką miały być 
Jasełka. Po raz pierwszy nauczyciele i uczniowie Zespołu 
Szkół w Gnieździskach mieli stanąć po tej samej stronie sceny. 
Musieliśmy zatem pokonać pewien dystans zarówno wieko-
wy, jak też zawodowy, założyć teatralne kostiumy i odnaleźć 
się w nowej roli. 

Zamarzył nam się teatr... 
Dla kogo było to trudniejsze zadanie? Każdy przeżywał to 

nowe doświadczenie na swój sposób, ale szybko okazało się, 
że nauczyciele i uczniowie mają ze sobą bardzo dobry kon-
takt i potrafią się wspólnie bawić. 

Chociaż trema i stres towarzyszyły wszystkim, to trud nie 
poszedł na marne. Przedstawienie zostało przygotowane 
i wystawione na szkolnej scenie z dużym powodzeniem. Gra-
tulacje rodziców i ciepłe słowa kolegów oraz uśmiech dzieci 
po zejściu ze sceny, utwierdziły nas w przekonaniu, że to, co 
wspólnie z uczniami zrobiliśmy miało sens. Wówczas jednak 
jeszcze nie przypuszczaliśmy, że rozpoczynamy działalność 
szkolnego nauczycielsko – uczniowskiego teatru, który dziś 
nosi nazwę AMADERA. Sama nazwa zespołu powstała póź-
niej i pochodzi od pierwszych liter imion występujących na-
uczycieli.

Po wystawieniu Jasełek bardzo szybko zaczęło nam brako-
wać tych wspólnych spotkań, prób i wspaniałej zabawy. Dzie-
ci nieustannie dopytywały o kolejne przedstawienie, utwier-
dzając nas w przekonaniu, że należy kontynuować podjęte 
dzieło.

Zbliżał się pierwszy dzień wiosny – wspaniała okazja do 
wspólnej zabawy. Zaczęliśmy zatem poszukiwania scenariu-

W dniu 4 listopada 2005 roku zostało uruchomione Gminne 
Centrum Informacji w Łopusznie, które znajduje się w budyn-
ku Urzędu Gminy w Łopusznie ul. Konecka 12  czynne w dni po-
wszednie w godzinach od 800-1800, www.lopuszno.com.pl/gci,
 e-mail: gci@lopuszno.com.pl 

Zasady działania Gminnego Centrum Informacji w Ło-
pusznie.
☼  Usługi oferowane przez Centrum są bezpłatne.
☼  Z usług Centrum mogą korzystać mieszkańcy Gminy, 

zwłaszcza osoby bezrobotne, poszukujące pracy jak rów-
nież pracodawcy poszukujący pracowników oraz mło-
dzież.

☼  Dane osobowe użytkowników GCI służące do celów sta-
tystycznych są poufne i chronione zgodnie z przepisami 
o ochronie danych osobowych.

Rodzaje usług w GCI
W Centrum zainteresowani będą mogli:

☼  skorzystać z tzw. „Kiosku z pracą”, który będzie zawierał in-
formacje o możliwości podjęcia pracy, jak również praco-
dawcy mogą poszukiwać pracowników,

☼ uczestniczyć w zajęciach warsztatowych z zakresu kształ-
towania umiejętności pozazawodowych (autoprezentacji, 
technik poszukiwania pracy, poznania samego siebie, po-
dejmowania decyzji zawodowych, planowania rozwoju 
zawodowego),

☼ skorzystać z nowoczesnego sprzętu komputerowego oraz 
podstawowych urządzeń biurowych,

Gminne Centrum Informacji

Szukasz pracy?
☼ nabyć umiejętności korzystania z nowoczesnych metod 

i technik poszukiwania pracy,
☼ przygotować własne dokumenty typu CV, list motywacyj-

ny itp.,
☼ opracować dokumenty wymagane przez pracodawcę,
☼ wykorzystać oferty pracy dostępne w sieci internetowej,
☼ założyć własną skrzynkę pocztową
☼ skorzystać z informatorów o szkołach policealnych, poma-

turalnych, wyższych czy studiach podyplomowych, porad-
ników i filmów dotyczących metod i technik aktywnego 
poszukiwania pracy oraz prasy ogólnopolskiej i lokalnej.

Otrzymać pomoc w zakresie:
☼ nauki podstaw obsługi komputera
☼ przygotowania do rozpoczęcia i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej,
☼ opracować indywidualny plan działania i poszukiwania 

pracy,
☼ przygotować się do rozmowy z pracodawcą,
☼ nabycia umiejętności autoprezentacji,
☼ nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Gminne Centrum Informacji zostało sfinansowane ze środ-
ków Ministerstwa Gospodarki i Pracy z Programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA” oraz budżetu 
Gminy Łopuszno.

Zapraszamy do odwiedzania naszego Centrum.
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sza odpowiedniego na taką okazję. Wybór padł na baśń pt. 
Kopciuszek. 

Znów rozpoczęliśmy przygotowania. W szkole spędzaliśmy 
całe popołudnia. Uczyliśmy się ról, obmyślaliśmy i przygoto-
wywaliśmy kostiumy, dekoracje i oczywiście znów wszyscy 
świetnie bawiliśmy się. Po kilku tygodniach wytężonej pracy 
Kopciuszek odniósł duży sukces i to nie tylko na scenie szkol-
nej. 

Odpowiadając na zaproszenie, wystawiliśmy naszą sztukę 
dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej oraz dla dzieci 
z Domu Małego Dziecka w Kielcach.

Po tych występach wiedzieliśmy już, że to, co robimy, daje 
radość nie tylko nam, ale wspaniale bawi również publicz-
ność. Wiedzieliśmy także, że rozpoczniemy pracę nad kolej-
nym przedstawieniem. Tym razem postanowiliśmy uświet-
nić uroczyste obchody Dnia Patrona naszej szkoły – Stefana 
Żeromskiego. Na tę okazję wybraliśmy Małego Księcia. To, 
jak wiadomo, sztuka zdecydowanie różna od poprzednich. 
Dłuższa, trudniejsza, poważna. Nasi uczniowie, choć dopie-
ro piątoklasiści, stanęli na wysokości zadania. Fantastycznie 
wcielili się w powierzone im role. Dzielnie też wspierali nas 
dorosłych w pracy nad realizacją przedstawienia. Po spekta-
klu słowa uznania usłyszeliśmy nie tylko od kolegów i koleża-
nek z naszej szkoły, ale także z ust zaproszonych na tę uroczy-
stość gości. 

Obecnie zespół nauczycieli i uczniów przygotował i wysta-
wił nowe przedstawienie. Jest to bajka pt. Kot w butach. Zo-
stała ona zaprezentowana dla dzieci i ich rodziców podczas 
tegorocznego spotkania z Mikołajem.

Od samego początku w zespole AMADERA wraz z grupą 
uczniów bawią się i pracują niestrudzenie następujący na-
uczyciele:
Aldona Marzec – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
Mariola Olearczyk – nauczyciel kształcenia zintegrowanego,
Anna Leśniak – nauczyciel biologii i chemii,
Dorota Bała – Dudek – oligofrenopedagog,
Ewa Dudek – nauczyciel języka polskiego,
Renata Miazga – nauczyciel geografii i przyrody,
Aneta Januszek – nauczyciel matematyki.

W pierwszym przedstawieniu, którym były Jasełka, wystą-
pili z nami również p. Janina Sornat – wychowawczyni klasy 
zerowej i p. Czesław Sornat – katecheta.

Zespół uczniowski nie ma stałego składu, bowiem pragnie-
my zaangażować do pracy jak największą liczbę uczniów. Dać 
szansę wszystkim, którzy chcą spróbować swoich możliwości 
aktorskich. Chętnych jest naprawdę wielu. Wymienić należy 
jednak niewątpliwie tych, którzy pracują z nami od samego 
początku. Należą do nich: Karol Banaśkiewicz, Michał Trela, 
Anna Napora, Anita Wijas oraz Elwira Łabędzka.

W prawdziwym teatrze najważniejsze jest przedstawienie. 
W naszym teatrze równie ważne jak spektakl jest to wszystko, 
co prowadzi do końcowego efektu, a mianowicie poznanie 
i zapamiętanie tekstu, przydział ról, nauka piosenek, próby, 
przygotowywanie dekoracji i kostiumów. Dzięki tym działa-
niom zdobywamy nowe doświadczenia i umiejętności, a sam 
fakt wspólnego uczestnictwa w tworzeniu przedstawienia ro-
dzi w nas poczucie więzi, wspólnoty i daje więcej satysfakcji 
niż sam spektakl. 

Wspólne próby stanowią wspaniałą okazję do bliższego 
poznania się z zupełnie innej strony niż pozwala na to spotka-
nie podczas lekcji, przerw czy nawet wycieczek. W naszym te-
atrze wszyscy czujemy się jednakowo odpowiedzialni za wy-
konanie zadania, którego się podjęliśmy. Tu nie ma ról drugo-
planowych, są tylko dłuższe bądź krótsze kwestie do wypo-
wiedzenia, wszyscy są jednakowo potrzebni i ważni.

Pracując z uczniami na scenie, jesteśmy już nie tylko na-
uczycielami i przewodnikami, lecz także partnerami, a niekie-
dy nawet uczniami swoich uczniów. Jest sprawą niezmiernie 
ważną to, że uczniowie wspaniale rozumieją i rozdzielają na-
szą rolę jako „kolegów” aktorów w czasie prób i występów 
oraz nauczycieli – wychowawców podczas zajęć dydaktycz-
nych. 

Nasze spotkania ze sztuką to niezapomniana przygoda. 
Idąc za myślą: słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, ro-
bię i rozumiem uważamy, że to, w czym uczestniczymy ma 
ponadczasową wartość i dlatego staramy się traktować te na-
sze spotkania jako coś bardzo cennego, a przyszłość pokaże, 
w ilu sercach udało nam się zaszczepić zainteresowanie te-
atrem.

Mariola Olearczyk 
nauczyciel Zespołu Szkół w Gnieździskach

W dniu 23.11.2005r. uruchomiona została w Gimnazjum Nr 
1 w Łopusznie nowa pracownia komputerowa w ramach pro-
gramu „Pracownie komputerowe dla szkół” finansowanego 
przez Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła wzbogaciła się 
o 9 stanowisk komputerowych dla uczniów, jedno stanowi-
sko komputerowe dla nauczyciela oraz jedno urządzenie ste-
rujące siecią – Windows Server 2003. Ponadto otrzymaliśmy 
skaner, drukarkę laserową. notebook, rzutnik multimedialny. 
Pracownia uzyskała też dostęp do Internetu poprzez system 

Komputery w szkole 
Neostrada w ramach programu „edukacja z internetem tp – 
neostrada tp”.

Obecnie młodzież jak też kadra pedagogiczna naszej pla-
cówki uzyskała możliwość wzbogacania własnego warsztatu 
nauki i pracy.

Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi Henrykowi Karliń-
skiemu za okazaną pomoc przy organizowaniu naszej pra-
cowni komputerowej.

Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie
 mgr inż. Leszek Piotrowski
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w stylistykę poszczególnych wypowiedzi jak również nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Jeśli chcecie Państwo na żywo zoba-
czyć gwiazdy popularnego programu 
telewizyjnego Europa da się lubić, wca-
le nie trzeba jechać do Warszawy. Wy-
starczy 8 stycznia przyjść do hali spor-
towej Zespołu Szkół w Łopusznie, gdzie 
goście z bijącego rekordy oglądalności 
talk-show będą bawić się z nami i kwe-
stować na rzecz Orkiestry. Imprezę po-
prowadzi, podobnie jak w roku ubie-
głym, dziennikarz Artur Świtoń w towa-
rzystwie Miss Polonii Regionu Święto-
krzyskiego 2002 Agaty Szafraniec.

Miłośników muzyki zapraszamy na 
występ finalistki Szansy na sukces Julity 
Woś oraz na koncert Orkiestry OSP z Ło-
puszna. Amatorów mocniejszych wra-
żeń na pewno zainteresują dwa pokazy: 
tresury psów policyjnych i ratownictwa 
drogowego w wykonaniu Straży Pożar-
nej. Cały czas towarzyszyć nam będą 
występy zespołów muzycznych, a na 
zakończenie imprezy planujemy zaba-
wę taneczną. 

Jak co roku będzie aukcja obrazów, 
sportowych gadżetów i innych cen-

Otwórzmy swoje serca - ratujmy dzieci poszkodowane w wypadkach

8 stycznia XIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zapraszamy na WIELKIE granie do Zespołu Szkół w Łopusznie

nych przedmiotów. Na 
najhojniejszego ofiaro-
dawcę już czeka puchar. 
W ubiegłym roku cieszył 
się z niego pan Aleksan-
der Kozak. Kto zawalczy 
o puchar 8 stycznia...?

Organizatorzy przy-
gotowują wiele atrakcji 
i niespodzianek dla ca-
łych rodzin, mamy więc 
nadzieję, że to wyjątkowe 
niedzielne popołudnie, 
wieczór i noc spędzą Państwo z nami. 
Zapraszamy instytucje i zakłady pracy, 
osoby prowadzące działalność gospo-
darczą, wszystkich, którzy chcą wrzucić 
do puszki chociaż niewielką sumę. 

Podczas organizowania poprzednich 
finałów przekonaliśmy się, że mieszkań-
cy gminy Łopuszno mają wielkie, piękne 
i wrażliwe serca. Pokazaliście Państwo 
niejednokrotnie, że potraficie dawać 
i potraficie się cieszyć z tego, że dajecie. 
A czy może być coś wspanialszego? 

8 stycznia zbieramy pienią-
dze na ratowanie dzieci poszko-
dowanych w wypadkach, takie, 
w których czasem zaledwie tli 
się iskierka życia. Od nas także 
zależy, czy z tej iskierki buchnie 
płomień... 

Sztab Organizacyjny  XIV Finału 
WOŚP w Zespole Szkół w Łopusznie

Jak zredagować poprawnie informację? W jaki sposób 
przeprowadzić rozmowę? Co to takiego szpalta?

Tych i wielu innych ciekawych rzeczy dowiedzieli się przed-
stawiciele zespołu redakcyjnego „Rewelacji” Szkolnej Gazet-
ki Uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łopusznie podczas XII Forum 
Gazetek Szkolnych zorganizowanego przez ZSOI nr 4 w Kiel-
cach w dniu 19 października 2005 roku. Podczas warsztatów 
uczennice: Joanna Garbacz, Karolina Rowińska oraz Marta 
Przywała wraz z opiekunką Marzeną Walczak doskonaliły swe 
umiejętności dziennikarskie pod okiem fachowców z kielec-
kiego „Słowa” i Radia Kielce.

Zdobywamy szlify dziennikarskie
- Wiemy też, że trzynastka bywa pechowa – stwierdziła jed-

na z uczestniczek szkolenia. – Gdy reporter „Słowa” miał nam 
zrobić pamiątkowe zdjęcie, zepsuły mu się oba aparaty foto-
graficzne, którymi dysponował.

Szkolna gazetka „Rewelacje” wydawana jest już od sześciu 
lat. W ramach pracy w zespole redakcyjnym młodzież Gimna-
zjum Nr 1 w Łopusznie miała możliwość wzięcia udziału w na-
graniu programu telewizyjnego pt. „Ziarno”, zadania pytania 
reżyserowi Andrzejowi Wajdzie w trakcie specjalnego poka-
zu „Zemsty” w Warszawie, czy przeprowadzenia wywiadu 
z uczestnikami programu „Europa da się lubić”.

Marzena Walczak opiekun „Rewelacji”
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W tegorocznej kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” uczestniczyło 927 sa-
morządów lokalnych z całej Polski. Pa-
tronat nad akcją objęło Ministerstwo 
Edukacji i Sportu. Jej celem było odcią-
gnięcie młodzieży od alkoholu i narko-
tyków, między innymi przez sport. 

Uroczystość podsumowania kampa-
nii odbyła się 15 września w Warszaw-
skim Centrum Olimpijskim. Nagrodzoną 
młodzież zaproszono z wychowawca-
mi, rodzicami i przedstawicielami gmin. 
Delegacją gminy Łopuszno opiekowała 
się p. Zofia Jarząb. 

Uczennice Gimnazjum Zespołu Szkół 
w Gnieździskach sięgnęły w tej kam-
panii po najwyższe laury. Magdalena 

Docenione Trzeźwe Umysły
Pękalska i Patrycja Jakubowska oso-
biście odebrały nagrody z rąk organi-
zatorów. 

Wszyscy z niecierpliwością czekali-
śmy na rozdanie stypendiów Jerzego 
Dudka. Czyje marzenia miał spełnić ten 
znany sportowiec?

Stypendia wręczono, lecz sam pił-
karz nie mógł ich wręczyć osobiście, 
miał w tym czasie zajęcia w swoim klu-
bie w Wielkiej Brytanii. 

Uroczystość trwała 4 godziny, była 
wspaniałą zabawą. Nikt nie czuł się znu-
żony i wszyscy w bardzo dobrych na-
strojach opuścili Warszawę.

Anna Leśniak 
nauczyciel Zespołu Szkół w Gnieź-

dziskach

Podziekowania dla p. Zofii JarząbWręczenie głównej nagrody  Patrycji Jakubowskiej

Wręczenie stypendium Jerzego Dudka 
Magdalenie Pękalskiej

Gminny Ludowy Klub Sportowy 
„Zryw” Łopuszno – historia i współczesność
GLKS „Zryw” Łopuszno powstał w 1973 r. z inicjatywy gru-

py zapalonych miłośników sportu. 
W skład pierwszego Zarządu weszli Józef Jarząbek – prezes, 

Kazimierz Kowal – wiceprezes, Tadeusz Nowak – sekretarz, Ka-
zimierz Kumański –skarbnik, Zdzisław Kozieł, Marian Węgłow-
ski, Marian Biskup, Mieczysław Chwedziak – członkowie. 

W pierwszych latach działalności klubu (1973-78) sekcją pił-
ki nożnej opiekował się nauczyciel wychowania fizycznego, 
a później dyrektor Szkoły Podstawowej w Łopusznie, Mieczy-
sław Chwedziak. W okresie 1978-84 trenerem zespołu był Jó-
zef Chudy. Dzięki jego zaangażowaniu w roku 1980 drużyna 

awansowała do klasy „B”. Od roku 1984 
do chwili obecnej trenerem zespołu jest 
Krzysztof Kumański.

W latach 1973–75 istniała w klubie również sekcja narciar-
stwa biegowego, którą prowadził nauczyciel wychowania fi-
zycznego, Marian Biskup. Ważne miejsce w historii klubu zaj-
mowała sekcja szachowa, działająca w latach 1978–85, pod kie-
runkiem Kazimierza Kowala.

Od 1982 roku działała w klubie sekcja lekkiej atletyki, którą 
opiekowali się kolejno: Edward Iwański (1982-84), Renata Ku-
mańska (1984–86), a od roku 1992 Barbara i Józef Chudy, któ-
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rzy wychowali grupę biegaczy osiągających czołowe miejsca 
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Obecnie klub prowadzi tylko sekcję piłki nożnej seniorów 
i zespół młodzików - chłopców z rocznika 1991 i młodszych. 

Działalnością klubu kieruje Zarząd w składzie: Włodzimierz 
Kumański-prezes, Witold Szproch – wiceprezes, Henryk Karliń-
ski – wiceprezes, Małgorzata Jarząbek – sekretarz, Agnieszka 
Prędota i Mirosław Picheta członkowie. Funkcję Honorowego 
Prezesa klubu od 1999 roku pełni Józef Jarząbek, wieloletni 
prezes Zarządu Klubu.

Działalność GLKS 
Zryw Łopuszno nie-
rozerwalnie związa-
na jest z Gminnym 
Ośrodkiem Sporto-
wo -Wypoc z ynko -
wym, który od po-
czątku istnienia klu-
bu służy mu swoją 
bazą. 

Piłkarze „Zrywu” biorą udział w rozgrywkach organizo-
wanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, występują 
w klasie „A” w grupie II. Pierwszą rundę sezonu 2005/2006 pił-
karze „Zrywu” zakończyli na 4. pozycji ze stratą tylko 4 punk-
tów do prowadzącego zespołu GKS Kluczewsko. Warto dodać, 
iż „Zryw” jako jedyny zespół w tej rundzie wygrał z liderem roz-
grywek z Kluczewska 6:2. 

Oprócz niewątpliwych sukcesów sportowych należy pod-
kreślić również to, że 3 razy w tygodniu kilkunastu młodych 
ludzi zamiast „spotkań przy piwie” wolny czas wykorzystuje 
na zdrową i spor-
tową rywalizację, 
grając w piłkę na 
klubowym boisku, 
a w okresie jesien-
no-zimowym w hali 
Zespołu Szkół w Ło-
pusznie.

Cieszy fakt, iż istnieją sportowe tradycje w naszym klubie 
i piłkarskie zainteresowania przekazywane są z pokolenia na 
pokolenie. Miejsce swoich ojców w drużynie zajmują synowie 
- Leszka Cegiełę zastąpił syn Piotr, a Krzysztofa Kumańskiego 
syn Michał. 

Obecnie kadrę pierwszego zespołu seniorów tworzą: 
Krzysztof Kumański – trener, Tomasz Mazur – kierownik dru-
żyny, Bożena Sochacka – opieka medyczna oraz zawodnicy:
bramkarze: Rafał Kubiak, Bartłomiej Zimny, Łukasz Mularczyk; 
obrońcy: Dariusz Syska (kapitan), Karol Soboń, Piotr Wilk, Sła-
womir Sobieraj, Marcin Robak, Łukasz Robak;
pomocnicy i napastnicy: Michał Rówiński, Hubert Rówiński, 
Michał Kumański, Jerzy Wolder, Kamil Barański, Michał Serafin, 
Piotr Cegieła, Mariusz Krzepkowski, Paweł Gruszka, Tomasz Ma-
jecki, Wojciech Pięta.

Wyniki rundy jesiennej sezonu 2005/2006:
Zryw Łopuszno – HEKO II Czermno 0:1
GKS Kluczewsko – Zryw Łopuszno 2:6
Zryw Łopuszno – Partyzant Radoszyce 2:0
Victoria Górki Szczuk. – Zryw Łopuszno 4:2

SPORT
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Zryw Łopuszno – Samson Samsonów 0:2
GKS Fałków – Zryw Łopuszno 0:8
Zryw Łopuszno – Polonia Białogon 3:0
Zryw Łopuszno – Tęcza Gowarczów 5:2
Górnik Miedzianka – Zryw Łopuszno 2:3
Zryw Łopuszno – Gród Ćmińsk 1:1
Leśnik Zagnańsk – Zryw Łopuszno 1:3

Tabela:

Miejsce Nazwa klubu Punkty
Bramki 

(zdobyte-stra-
cone)

1 GKS Kluczewsko 25 36-13
2 Victoria Górki Szczuk. 24 35-10
3 Górnik Miedzianka 21 27-16
4 Zryw Łopuszno 21 32-14
5 Partyzant Radoszyce 21 26-20
6 Samson Samsonów 17 21-14
7 Heko II Czermno 15 29-26
8 Tęcza Gowarczów 13 18-22
9 Gród Ćmińsk 12 11-11

10 Leśnik Zagnańsk 5 9-35
11 Polonia Białogon 4 2-9
12 GKS Fałków 0 3-27

Klub funkcjonuje dzięki wsparciu finansowemu ze środków 
budżetu gminy oraz prywatnych sponsorów.

Szczególne słowa 
podziękowania na-
leżą się miłośnikowi 
sportu i przyjacie-
lowi drużyny, Witol-
dowi Szprochowi 
– prezesowi WIR Ło-
puszno. Inni spon-
sorzy to: BS w Ło-
pusznie, Przedsiębiorstwo „Piramida”, „Trans-Serwis” Bonifacy 
Sornat, Marek Miśta „Przewozy osobowe”, „Fortes” Przedsię-
biorstwo Informatyczne, „Usługi Autokarowe” Ryszard Kraw-
czyński, Apteka w Łopusznie – Stanisław Bober, „Mebex” Sto-
larstwo Meblowo-Budowlane, „Zakład Instalacji Sanitarnych 
i CO” – Jan Witold Ptak, Piekarnia „Nowa” Zdzisław Palacz, PW 
„Soboń” Krzysztof Soboń, Piekarnia „Kozak”, Sklep Spożywczo-
Wędliniarski – Krystyna i Roman Wódkowscy.

Osobne słowa 
podziękowania od 
drużyny należą się 
pani Małgorzacie Ja-
rząbek – kierownik 
Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego 
w Łopusznie. 

Działacze i pił-
karze klubu opty-
mistycznie patrzą na rundę rewanżową, licząc na upragnio-
ny awans do klasy okręgowej, gdyż mecze z najgroźniejszymi 
przeciwnikami piłkarze „Zrywu” rozegrają na własnym boisku. 
Liczą również na gorący doping wszystkich najwierniejszych 
kibiców.

Michał Kumański


