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Dobiegła końca kadencja 2002-2006. 27 października 2006 r. 
Rada Gminy zakończyła swoją działalność.

W kadencji 2002-2006 główny nacisk w gminie Łopuszno po-
łożono na wykonanie planów inwestycyjnych polegających mię-
dzy innymi na budowie dróg, chodników, wodociągów, kanaliza-
cji, oświetlenia drogowego, remontów placówek oświatowych i 
rekreacyjnych.

Biorąc pod uwagę budownictwo drogowe, w planie zadań 
rzeczowych założono wykonanie wielu odcinków dróg. W cią-
gu ostatnich czterech lat wzrosła ilość nawierzchni asfaltowych. 
Na terenie gminy Łopuszno nowe nawierzchnie asfaltowe otrzy-
mało ponad 16 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gmin-
nych tj.: drogi w sołectwach Marianów, Eustachów, Fanisławice, 
Fanisławiczki, Grabownica, Sarbice Pierwsze – Olszówka, Sarbi-
ce Drugie, Ruda Zajączkowska, Gnieździska, Dobrzeszów – Pod-
góra, Piotrowiec. Utrzymywano nawierzchnie dróg tłuczniowo 
– żwirowych w należytym stanie poprzez uzupełnianie corocz-
nie kruszywem ubytków w drogach, a pobocza systematycznie 
oczyszczano z krzaków. W okresie zimowym wykonywano syste-
matycznie odśnieżanie dróg na terenie gminy.

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego gmina 
podjeła kompleksową wymianę i dobudowę oświetlenia ulicz-
nego w miejsowościach: Łopuszno ul. Ogrodowa, Polna, Ks. 
Jankowskiego, Spacerowa, Szkolna, Górki Łopuszańskie oraz w 
Czałczynie, Józefinie, Piotrowcu, Snochowicach, Wielebnowie, 
Fanisławicach, Antonielowie, Przegrodach, Baryczy, Hucie Ja-
błonowej.

Za priorytet gmina wyznaczyła zakończenie budowy sieci wo-
dociągowej w gminie. 

W obecnej kadencji samorząd gminy przy udziale środków unij-
nych wykonał budowę sieci wodociągowej w Ewelinowie, Skałce 
Polskiej, Baryczy, Dobrzeszowie, Nowku, Podewsiu. Na inwesty-
cje wodociągowe wydatkowano w latach 2003-2006 ponad 2,2 
mln. zł. Dnia 03.10.2006 r. została podpisano umowa o dofinanso-
wanie projektu - budowy wodociągu o długości 17,82 km w miej-
scowościach Sarbice Pierwsze, Sarbice Drugie, Krężołek, Przegro-
dy z włączeniem go w system wodociągowy gminy ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
2 299 tys. zł oraz współfinansowanie ze środków budżetu pań-
stwa w wysokości 306 tys. zł. Wybór wykonawcy budowy wodo-
ciągu na dzień dzisiejszy jest w trakcie procedury przetargowej. 

Do zakończenia budowy wodociągów w gminie pozostało do 
wykonania w latach następnych około 15 km sieci wodociągowej 
w miejscowości Antonielów.

Wybudowaliśmy stację uzdatniania wody w Wielebnowie. 
Bardzo potrzebna jest w naszej gminie kanalizacja, która za-

pewni mieszkańcom lepsze warunki życia. W latach 2003-2006 
wykonano 572 m wraz z 36 przyłączami. Obecnie gmina Łopusz-
no prowadzi prace nad przygotowaniem inwestycji kanalizacyj-
nych na lata przyszłe. Dalsze inwestycje kanalizacyjne będą reali-
zowane od 2007 r. 

Z myślą o bazie sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców 
naszej gminy wybudowaliśmy salę gimnastyczną przy Zespo-
le Szkół w Gnieździskach. Dobrze wyposażona sala sportowa 
w Gnieździskach będzie służyć uczniom, sportowcom, dorosłym 
i młodzieży z terenu naszej gminy.

W trosce o dobro uczniów inwestujemy w placówki oświa-
towe, w których wymieniamy stolarkę okienną, remontujemy 

Cztery lata samorządu gminy Łopuszno
kotłownie, wyposażamy sale 
komputerowe i dydaktyczne. 
Podejmujemy wszelkie inicja-
tywy związane z aktywnością 
fizyczną dzieci i młodzieży. Pro-
pagujemy sport wśród młodzie-
ży. Dzieci i młodzież naszej gmi-
ny osiągają bardzo dobre wyniki 
związane z uprawianiem spor-
tu. Działalność ta propagowa-
na jest poprzez sportowe klu-
by uczniowskie. Placówki szkol-
ne w gminie organizują różne-
go rodzaju konkursy w których 
dzieci i młodzież szkolna biorą 
czynny udział. 

Zarówno wójt jak i rada gminy przywiązywali ogromna wagę 
do rozwoju oświaty w gminie. Przykładem tego może być fakt, iż 
żadna z 11 szkół nie została zamknięta. Nadal na miarę naszych 
możliwości będziemy się starali te placówki utrzymać w należy-
tym stanie. 

W ostatnich czterech latach przystąpiliśmy do remontu i roz-
budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, która 
została oddana do użytku 1 października 2006 r.

W miesiącu sierpniu 2006 r. oddano do użytku „Świetlicę Wiej-
ską w Lasocinie” spełniającą funkcję kulturalno – rekreacyjną, 
wyposażoną w sprzęt sportowy, komputerowy i audiowizualny. 
Środki na realizacje powyższej inwestycji pochodziły z funduszu 
przedakcesyjnego Sektorowego Programu Operacyjnego i bu-
dżetu gminy. Całkowita wartość inwestycji zamyka się w kwocie 
451 874,54 zł.

W minionej kadencji kontynuowane były prace związane 
z wykupem gruntów pod zbiornik wodny „Wierna” w Fanisławi-
cach. Ogółem gmina wykupiła od rolników 38,5 ha gruntów. Dal-
sze prace związane z wykupem gruntów prowadzi Świętokrzyski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach który będzie 
jednocześnie inwestorem tej inwestycji.

Wójt Gminy Łopuszno 
wraz z pracownikami Urzędu 

Gminy w Łopusznie 
składa podziękowania 

mieszkańcom gminy, radnym, 
sołtysom, radom sołeckim, 

kierownikom jednostek 
organizacyjno-społecznych 

za współudział w realizacji zadań 
społeczno gospodarczych na rzecz 

Gminy Łopuszno
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Szanowni Państwo. Mieszkańcy Gminy Łopuszno.
W latach 2003-2006 działania „gminy” obejmowały prace, 

których zamierzeniem była poprawa warunków życia i pracy 
mieszkańców. W swojej „Małej Ojczyźnie” znane są potrzeby, 
ale trzeba realnie oceniać możliwości sprostania im. Na posta-
wione pytanie – czy wykorzystywane były możliwości wspar-
cia finansowego z zewnątrz – odpowiedź brzmi- tak, napraw-
dę tak. 

Wykorzystaliśmy dla środowiska gminy środki finanso-
we pozyskane w ramach działań:
• SAPARD (Przedakcesyjny Instrument Rozwoju Rolnictwa i Ob-

szarów Wiejskich)
• PAOW (Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich)
• ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regio-

nalnego) – aktywny po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
• SPO (Sektorowy Program Operacyjny)
• Kontraktu Wojewódzkiego
• Funduszu Ochrony Gruntów z Urzędu Marszałkowskiego
oraz
• z Ministerstwa Edukacji Nauki i Sportu
• z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
• z Ministerstwa Kultury
• a także w ramach współfinansowania zadań na mocy poro-

zumień z Powiatowym Zarządem Dróg, Świętokrzyskim Za-
rządem Dróg Wojewódzkich.

Każde działanie podejmowane do wykonania musi posia-
dać własne zabezpieczenie finansowe, a dopiero po jego 
wykonaniu można wnioskować o częściowy zwrot kosztów i tu 
uzyskaliśmy pozytywne wyniki, tzn. po ocenie wniosków i wi-
zytacji wykonanych zadań, decyzje były dla nas korzystne. Jest 

Inwestycje w latach 2003 – 2006
to wynik wspólnej pracy pracowników naszego Urzędu Gminy 
i wykonawców, którzy podjęli się realizacji zadania.

„Służba dla społeczeństwa” ma określony charakter, gdyż jest to 
wynik naszego uwarunkowania społeczno-politycznego.

W pracy uwzględniliśmy opracowane projekty technicz-
ne inwestycji, wykonywaliśmy kolejne i składaliśmy wnioski 
o dofinansowanie w ramach działania ZPORR i SPO, ale de-
cyzje o pomocy finansowej nie zapadają na szczeblu Gminy, 
lecz w Urzędzie Marszałkowskim i te podjęte na rzecz naszego 
środowiska Gminy szanuję, bo wielkość środków finansowych 
w tzw. „Priorytetach” i „Działaniach” decydowała o możliwo-
ści odniesienia do wnioskodawcy, czyli „beneficjenta”. Dla nas 
były korzystne, chociaż chcieliśmy więcej.

W trosce o bezpieczeństwo publiczne:
- wykorzystaliśmy szansę (nieodpłatnego) pozyskania samo-

chodu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Łopusznie;

- wsparliśmy finansowo Komendę Wojewódzką Policji w Kiel-
cach w zakupie samochodu dla Posterunku Policji w Łopusz-
nie;

- wykonujemy prace w zakresie budowy sieci oświetlenia 
drogowego oraz wymiany istniejących (nieczynnych) lamp 
oświetleniowych.

Systematycznej poprawie ulegały warunki dostępu uczniów 
i nauczycieli do nowoczesnych technik komunikacyjnych, dzię-
ki pozyskaniu komputerów i utworzeniu pracowni komputero-
wych z dostępem do sieci internetowej. 

Praca uczniów i liderów działających Klubów 4H przyczyni-
ła się do szerokiej promocji wartości środowiska naturalnego 
gminy (wyróżniły się: Klub przy Szkole Podstawowej w Gra-

Dla sprawnej obsługi sieci wodno – kanalizacyjnej, napraw 
dróg, prac remontowo – budowlanych doposażamy Zakład Go-
spodarki Komunalnej w Łopusznie. 

Corocznie zatrudniamy w okresie wiosna – lato – jesień miesz-
kańców naszej gminy w ramach prac interwencyjnych publicz-
nych do prac remontowo – budowlanych, drogowych i porząd-
kowych. Jest to możliwe dzięki współdziałaniu z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Kielcach. 

W 2005 roku rozpoczęło działalność Gminne Centrum Infor-
macji w Łopusznie. Placówka ta działa nadal i zapewnia bezpłat-
ny dostęp mieszkańców do sieci internetowej, szkoli w obsłudze 
sprzętu komputerowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zwią-
zane z niesieniem pomocy materialnej dla rodzin najuboższych, 
osób starszych i samotnych. W ostatnich latach wiele zadań zo-
stało przekazanych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
miedzy innymi wszystkie zasiłki rodzinne, a ostatnio zadania 
związane z likwidacją skutków suszy. 

W porozumieniu z Biurem Powiatowej Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa został utworzony w urzędzie gminy 
punkt obsługi mieszkańców w zakresie identyfikacji zwierząt. 
Obsługa ta prowadzona jest raz w tygodniu przez pracownika 
agencji. 

Gmina Łopuszno w latach 2003-2006 pozyskała do swojego 
budżetu środki z różnych dodatkowych funduszy, w tym w ra-

mach funduszy: SAPARD (Special Accession Programme for 
Agriculture and Rural Development), Sektorowego Programu 
Operacyjnego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowego Zarządu 
Dróg, Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w wysoko-
ści 3,6 mln. zł. 

Podsumowując minioną kadencję można stwierdzić, że z jed-
nej strony wykonaliśmy wiele zadań przyjętych uchwałami Rady 
Gminy Łopuszno mających na celu poprawę życia mieszkańców 
naszej społeczności. Wiemy, że oczekiwania mieszkańców są 
większe i odczuwany jest niedosyt. Biorąc pod uwagę obecne re-
alia finansowe wykonanych zostało wiele zadań poprawiających 
stan infrastruktury technicznej.

Plany na przyszłość to: dalsza budowa dróg, chodników, ka-
nalizacji, oświetlenia, remonty budynków użyteczności publicz-
nej, utrzymanie placówek oświatowych, dalsza rozbudowa bazy 
sportowo – rekreacyjnej, rozszerzenie bazy dla zagospodarowa-
nia czasu wolnego. 

Realizacja zadań społeczno – gospodarczych ukierunkowana 
była na dalszą poprawę warunków życia mieszkańców i poprawę 
wizerunku gminy jako jednostki administracyjnej. 

Małgorzata Barcicka
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WYKAZ INWESTYCJI I DZIAŁAŃ FINANSOWYCH ZREALIZOWANYCH 
W GMINIE ŁOPUSZNO W LATACH 2003-2006

2003 rok

Lp. Nazwa
Koszt 

ogółem
(tys. zł.)

Sposób finansowania (tys. zł.)
Środki Unii 

Europejskiej
Gmina

Powiatowy 
Zarząd Dróg

Inne

1
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Lasocin-Ewelinów-
Skałka Polska
sieć – 4700m; przyłącza – 53 szt.; długość – 1157

373,6 274,1 99,5 -

2
Przebudowa drogi gminnej przez Marianów (przy cegielni) 
długość – 1285

271,3 204,6 66,7 -

3
Remont i modernizacja drogi powiatowej na odcinku Eusta-
chów-Fanisławice (przez las) długość 4000

290,7 - 187,5 103,2

4
Budowa zjazdu w Czałczynie z drogi wojewódzkiej w kierun-
ku Józefiny

10,3 - 10,3 -

5

Realizacja finansowa zadań remontu dróg powiatowych wy-
konanych w 2002r. na odcinkach:
- Jasień-Antonielów;
- Wielebnów-Sarbice I;
- Sarbice II-Przegrody;
-Snochowice-Korczyn;
(odbiór w/w 22.11.2002r.)

451,2 - 204,6 246,6

6
Budowa chodnika w Łopusznie ul.Szkolna
W 2003r. uregulowano zobowiązanie pozostałe z 2002r. za bu-
dowę chodnika w Gnieździskach.

54,6
80,0

-
-

54,6
80,0

-
-

7

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Łopusznie (ul. 
N. Żurowskiej-Machałowej, ul. Spacerowa, ul. Zalewskiego)
kanał sanitarny – 1965m
przykanaliki  - 36 szt. ; długość  572m;
oraz częściowa wymiana gruntu

514,6
w 2004r. za-
kończono fi-
nansowanie 
kwotą 275,0

266,0 148,6 -

bownicy, Klub przy Szkole Podstawowej w Snochowicach 
i Klub przy Szkole Podstawowej w Lasocinie).

Pozytywnie zweryfikowany wniosek o utworzenie punk-
tu obsługi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt (IRZ), 
umożliwił jego funkcjonowanie.

Uwarunkowania finansowe Gminy – jej korzystny stan fi-
nansowy, był gwarantem naszego partnerstwa z jednostkami 
wspierającymi finansowo podejmowane działania. Wiarygod-
ność finansowa Gminy była zabezpieczona. 

Gmina jest przygotowana do działania w kolejnej edycji fi-
nansowania środkami Unii Europejskiej, gdyż posiada projekty 
techniczne z zakresu remontu i przebudowy dróg gminnych, 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz wodociągo-
wania.

Zadania o mniejszym ciężarze finansowym, a niezbędne dla 
poprawy warunków życia mieszkańców, muszą być podejmo-
wane siłami własnych działań finansowych.

„Urząd Gminy” nie działał samoistnie, ale przy aktywnej 
współpracy mieszkańców (inspiratorów), a szczególnie przed-
stawicieli mieszkańców – radnych.

Wola Rady Gminy określała ramy działania, inspirowała do 
podejmowania dodatkowych zadań, ale z troską o zabezpie-
czenie finansowe.

Wyrazy podziękowania składam dla wszystkich, którym do-
bro społeczne i troska o jego rozwój były szczególnie bliskie 
oraz tworzącym klimat do budowy wartości społeczno-gospo-
darczych gminy Łopuszno.

Stan finansowego obciążenia Gminy na dzień 31.10.2006r. 
jest następujący:
1. Kredyt zaciągnięty w dniu 19.12.2005r. w Banku Spółdziel-

czym w Łopusznie w wysokości 500.000 zł. Termin spłaty 
określony umową do miesiąca listopada 2006r. w ratach 
miesięcznych. Saldo do spłaty wynosi 50.000 zł.

2. Kredyt zaciągnięty w dniu 10.08.2006r. w Banku Spółdziel-
czym w Łopusznie w wysokości 371.717 zł. Termin spła-
ty określony umową do miesiąca czerwca 2007r. w ratach 
miesięcznych. Saldo do spłaty wynosi 296.000 zł.

3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w dniu 
08.07.2005r. w wysokości 455.123 zł. Zgodnie z umową reali-
zowana była spłata w ratach miesięcznych do końca wrze-
śnia 2006 r. Pozostała kwota w wysokości 113.781 zł. zgod-
nie z umową podlega umorzeniu w bieżącym roku budże-
towym.

Dla zobrazowania naszych wspólnych działań w latach 2003-
2006 przedstawiamy Szanownym Mieszkańcom Gminy informa-
cję o ważniejszych działaniach inwestycyjnych (tabela).
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8

Kontynuacja budowy w Gnieździskach sali gimnastycznej i 
części budynku szkoły między obiektem „starym” a salą gim-
nastyczną
(w 2003r. poniesione wydatki, w tym:
96,0 tys. zł. – realizacja stanu „zero”
171,0 tys. zł. – zapłata wykonawcy sali gim.

267,0 - - -

budowa sali 
gimnastycznej 
dofinansowana 

przez MENiS

9 Budowa szkoły w Snochowicach (systemem gospodarczym) 43,2 - 43,2 -

10
Opracowanie projektu sieci wodociągu dla miejscowości: Do-
brzeszów, Nowek, Podewsie z włączeniem do Piotrowca i sta-
cją ujęcia

43,2 -
18,2

(25,0 zapła-
ta w 2004r.)

11

Realizacja finansowa wykonanych w 2002r. sieci wodociągu w 
Łopusznie:
-ul. Żwirowa
- ul. Konecka
- ul. N. Żurowskiej-Machałowej

34,4 - 34,4 -

12
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołec-
twie Rudniki (dz. nr 100) 
długość – 385

31,2 - 16,2 -

15,0 dofinanso-
wanie Urzędu 
Marszałkow-

skiego w Kiel-
cach

13
Wymiana (częściowa) stolarki okiennej budynku Zespołu 
Szkół w Łopusznie ul. Strażacka

124,9
(w tym 

3,0 za rok 
2002)

51,2 73,7

-

2004 rok

Lp. Nazwa
Koszt 

ogółem
(tys. zł.)

Sposób finansowania (tys. zł.)
Środki Unii 

Europejskiej
Gmina

Powiatowy 
Zarząd Dróg

Inne

1
Budowa wodociągu w Dobrzeszowie (stacja wodociągowa z 
linią energetyczną zasilającą, sieć woociągowa w ramach za-
dania 1.)

858,6 341,1 517,5 -

2 Budowa wodociągu w Baryczy 105,4 71,7 33,7 -

3
Opracowanie studium wykonalności wodociągu w Dobrze-
szowie (etap 2.)

5,0 - 5,0 -

4
Realizacja finansowa kanalizacji sanitarnej w Łopusznie (dot. 
zadania z 2003r.)

275,0 275,0 - -

5
Opracowanie dokumentacji projektowej na sieć wodociągo-
wą dla miejscowości Sarbice I, Kężołek, Przegrody, Sarbice II z 
włączeniem do istniejącej sieci

58,2 - 58,2 -

6
Opracowanie dokumentacji projektowej na stację uzdatniania 
wody w Wielebnowie

24,2 - 24,2 -

7
Przebudowa drogi gminnej w Grabownicy (od drogi woje-
wódzkiej przez wieś)

668,4

437,8
(do budże-
tu gminy 
wpłynę-

ły w marcu 
2005r.)

230,6 -

8
Realizacja finansowa zadania remontu drogi powiatowej Eu-
stachów-Fanisławice z 2003r.

50,0 - 50,0 -

9
Opracowanie studium wykonalności remontów i przebudowy 
dróg gminnych

7,4 - 7,4 -

10 Remont odcinka drogi powiatowej w Sarbicach II 121,0 - 85,0 36,0
11 Remont odcinka drogi powiatowej Sarbice I-Olszówka 76,0 - 40,0 36,0

12
Remont odcinka drogi powiatowej przez wieś Eustachów 
Duży

127,7 - 93,9 33,8

13
Kontynuacja budowy szkoły w Gnieździskach (sali gimna-
stycznej i budynków łączących)

427,1 340,0 87,1 -
Pomoc finan-
sowa MENiS;
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14 Budowa szkoły w Snochowicach 7,1 - 7,1 -

15
Opracowanie projektu na rozbudowę zaplecza socjalnego 
Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego, remontu boiska, opra-
cowanie studium wykonalności do wniosku ZPORR 

46,9 - 46,9 -

16 Budowa chodnika w Łopusznie ul. Włoszczowska 27,6 - 27,6 -

17
Budowa oświetlenia ulicznego w Łopusznie ul. Polna, ul. Ks. 
Jankowskiego, ul. Spacerowa

11,8 - 11,8 -

18
Zakup sprzętu komputerowego dla Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Łopusznie

8,2 - 8,2 -

19 Dofinansowanie rozbudowy remizy strażackiej w Łopusznie 100,0 - 100,0 -

20
Wymiana (częściowa) stolarki okiennej budynku Zespołu 
Szkół w Łopusznie ul. Strażacka

101,0 40,4 60,6 -

21

Budowa dróg dojazdowych do pól: 
- Łopuszno (dz. nr 302)

27,4 - 13,7 -

13,7 - dofinan-
sowanie Urzę-

du Marszał-
kowskiego w 

Kielcach

- Sarbice I/SarbiceII (droga graniczna) 53,0 - 26,7 -

26,3 -  dofinan-
sowanie Urzę-

du Marszał-
kowskiego w 

Kielcach

22
Zakup wyposażenia klasy „0” Szkoły Podstawowej w Łopusz-
nie

5,5 2,3 3,2 -

23
Zakup oprogramowania komputerowego dla szkół: Gnieździ-
ska, Łopuszno

17,4 11,6 5,8 -

24 Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół: Gnieździska, Łopuszno 121,5 71,6 49,9 -
25 Szkolenia dydaktyczne dla nauczycieli 56,4 35,0 21,4 -
26 Szkolenia informatyczne dla nauczycieli 49,5 30,7 18,8 -

2005 rok

Lp. Nazwa
Koszt 

ogółem
(tys. zł.)

Sposób finansowania (tys. zł.)
Środki Unii 

Europejskiej
Gmina

Powiatowy 
Zarząd Dróg

Inne

1
Budowa sieci wodociągowej Dobrzeszów-Podgórze, Pode-
wsie-Nowek

787,8 524,1 193,9 -
69,8 – ze środ-
ków budżetu 

państwa

2
Budowa stacji uzdatniania wody w Wielebnowie z infra-
strukturą towarzyszącą.

571,4 - 571,4 -
poprzez po-

życzkę z WFO-
ŚiGW

3 Remont drogi powiatowej (odcinek przez wieś Fanisławice) 142,2 - 60,6 81,6

4
Remont drogi powiatowej Marianów-Grabownica (odcinek 
od drogi wojewódzkiej nr768 do posesji Pana Ogonowskie-
go)

121,2 - 60,6 60,6

5
Dofinansowanie kosztów dokumentacji technicznej przebu-
dowy drogi powiatowej Gnieździska-Piekoszów w zakresie 
odcinka Gnieździska-Wierna

35,1 - 35,1 -

6 Remont drogi gminnej w Rudzie Zajączkowskiej 83,1 - 83,1 -
7 Remont drogi gminnej w Fanisławiczkach 35,2 - 35,2 -

8
Zakup komputerów i programu „Podatki” dla Urzędu Gminy 
w Łopusznie

32,7 - 32,7 -

9
Wykonanie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Łopusz-
no” 

5,2 - 5,2 -

10 Rozbudowa remizy strażackiej w Łopusznie 120,0 - 120,0 -

11
Kontynuacja budowy szkoły w Gnieździskach (sali gimna-
stycznej i budynków łączących)

603,4 - 556,4 -

47,0 – dofinan-
sowanie Mini-
stra Edukacji i 

Sportu
12 Remont budynku Zespołu Szkół w Łopusznie 15,1 - 15,1 -
13 Kontynuacja budowy szkoły w Snochowicach 7,9 - 7,9 -
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14
Zakup komputerów dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ło-
pusznie

10,0 - - -
10,0 – ze środ-
ków Ministra 

Kultury

15
Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie 
na zakup samochodu ciężarowego

20,0 - 20,0 -

16
Budowa dróg dojazdowych do pól w sołectwie Łopuszno:
- od ul Kasztanowej w kierunku Czałczyna
- na Górnym Borze 

61,0 - 31,0 -

 30,0 - dofinan-
sowanie Urzę-

du Marszał-
kowskiego w 

Kielcach

17
Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Łopusznie (na 
mocy porozumienia z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy w Kielcach)

97,4 - 56,4 -
41,0 – dofinan-
sowanie Min. 
Gosp. Pracy

18
Wykonanie pokrycia dachowego budynku szkoły w Piotrow-
cu

20,3 - 20,3 -

19
Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku klubu w 
Czałczynie

5,5 - 5,5 -

20
Opracowanie projektu technicznego chodnika przy drodze 
wojewódzkiej na odcinku Łopuszno-Wielebnów

50,1 - 50,1 -

21 Wymiana pieca c.o. w szkole w Grabownicy 13,4 - 13,4 -

22
Budowa sieci oświetlenia ulicznego i montaż lamp w Czał-
czynie (17 szt.)

23,4 - 23,4 -

23
Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego w Piotrowcu (Stara 
Wieś) – 10 szt.

5,9 - 5,9 -

24
Wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Ło-
pusznie ul. Ogrodowa (9szt.)

5,3 - 5,3 -

25
Wymiana i uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w Ło-
pusznie ul. Szkolna (6szt.)

3,5 - 3,5 -

26 Przebudowa chodnika w Łopusznie ul. Przedborska 51,0 - 51,0 -

27
Zakup komputerów (10 szt.) i oprzyrządowania dla Szkoły 
Podstawowej w Grabownicy

47,3 - 4,9 -
42,4  - środki 

MENiS

28
Zakup komputerów (10 szt.) i oprzyrządowania dla Szkoły 
Podstawowej w Sarbicach

57,5 - 15,1 -
42,4 – środki 

MENiS

29
Zakup komputerów (10 szt.) i oprzyrządowania dla Gimna-
zjum nr1 w Łopusznie

54,9 - 12,5 -
42,4 – środki 

MENiS

30
Zakup komputera z oprzyrządowaniem dla Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Łopusznie

4,0 - 4,0 -

31
Zakup książek dla Gminnej Biblioteki
 Publicznej w Łopusznie

17,0 - 10,0 -
7,0 – środki 

Min. Kultury

32
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnej na tere-
nie gminy (36,3km)

77,7 - 77,7 -

33

Remont dróg powiatowych na odcinku:
- Dobrzeszów-Podgóra
- Olszówka-Józefina

171,4 - 85,7 85,7

UWAGA: w roku 2005 zakończono budowę sali gimnastycznej przy szkole w Gnieździskach

2006 rok

1
Adaptacja budynku remizy strażackiej 
w Lasocinie na „Świetlicę Wiejską”.
Przekazano budynek do użytku 14.10.2006r.

451,9 317,0 134,9 -

2
Remont drogi dojazdowej do pól w Sarbicach 
(droga graniczna)

50,0 - 25,0 -

25,0 - dofinan-
sowanie Urz. 
Marszałkow-

skiego 

3 Remont drogi dojazdowej do pól w Ewelinowie 40,0 - 20,0 -

20,0 - dofinan-
sowanie Urz. 
Marszałkow-

skiego

4 Remont i przebudowa drogi gminnej w Piotrowcu 713,8 286,9 356,0 -
70,9 – ze środ-
ków budżetu 

państwa
5 Wymiana kotłów c.o. w Zespole Szkół w Łopusznie 249,4 - 249,4 -
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Tematem wywołującym wiele emocji jest infrastruktura 
techniczna. Dla realizacji zadań z tego zakresu bardzo ważny 
jest tzw. „montaż finansowy”. 

Podczas IV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów 
w Warszawie w dniach 10-11 października 2006r., jeden z te-
matów omawianych przez prof. Pawła Swianiewicza, dotyczył 
„Inwestycji w infrastrukturę techniczną”. Według autora inwe-
stycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują 
się w trzech działach:
- transport (obejmuje przede wszystkim remonty i budowę 

dróg);
- gospodarka komunalna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 

oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci, oświetlenie ulic);
- gospodarka mieszkaniowa.

Autor zdefiniował „wydatki” jako wydatki wyrażone w ce-
nach stałych z 2005r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 
liczone jako średnia z ostatnich trzech lat (2003-2005). 

W oparciu o wymienione kryterium ustalił listę rankingową 
jednostek samorządowych. Z grupy „Gminy wiejskie” obej-
mującej 1592 jednostki, w powyższej tabeli, przedstawiam 
dane dotyczące wybranych jednostek: 

W województwie świętokrzyskim „Gmin wiejskich” jest 71. 
Gmina Łopuszno z wielkością 202,93 średniego wydatku na 
inwestycje liczonego na osobę z lat 2003-2005 znajduje się na 
40 miejscu, Strawczyn na 9, a Piekoszów na 13 miejscu. 

W spojrzeniu na gminę daje się wyodrębnić grupę inwe-
stycji koniecznych, grupę inwestycji niezbędnych, jak również 
tych, które będą poprawiać wizerunek środowiska. Zaangażo-
wanie „wkładu własnego”, jak również „zdobycie” wkładu fi-
nansowego były, są i będą czynnikami decydującymi o reali-
zacji zadań inwestycyjnych.

Wójt Gminy Łopuszno
Henryk Karliński

Miejsce jednostki w kraju
w grupie gmin wiejskich

Gmina
zł. na osobę

(średnia z lat 2003-
2005)

Miejsce jednostki w woje-
wództwie świętokrzyskim

2003 2004 2005

77 96 114 Strawczyn 498,92 9
224 268 216 Piekoszów 388,50 13
850 766 773 Łopuszno 202,93 40
1167 804 851 Radoszyce 187,66 43
1368 1089 1117 Krasocin 141,32 52
1270 1431 1398 Mniów 75,56 58
1369 1564 1559 Słupia Konecka 21,17 68

Źródło: Materiały Konferencyjne IV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, Warszawa 10-11 października 2006r.

6 Przebudowa kotłowni w szkole w Gnieździskach 203,0 - 203,0 -

7
Zakup koparko-ładowarki dla Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Łopusznie

50,0 - 50,0 -
dotacja dla 

ZGK

8
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gmi-
ny Łopuszno

100,0 - 100,0 -

9
Remont obiektów na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego w Łopusznie

50,0 - 50,0 -

10
Kontynuacja rozbudowy remizy OSP w Łopusznie
Przekazano budynek do użytku 1.10.2006r.

160,0 - 160,0 -

11 Czyszczenie i odmulanie zbiorników wodnych w Baryczy 6,1 - 6,1 -

12
Przygotowanie i wyposażenie punktu obsługi rolników w za-
kresie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

6,9 - 6,9 -

13
Kontynuacja rozbudowy szkoły w Gnieździskach 
a) do stanu otwartego część łącznikową;
b) pokrycie dachowe części łącznikowej;

b) współfian-
sowanie z Kon-

raktu Woje-
wódzkiego

14
Udział finansowy gminy w przebudowie drogi powiatowej w 
Gnieździskach. Zadanie dofinansowane przez ZPORR

50,0 - 50,0 -

15
Opracowanie projektu oczyszczalni ścieków
 „Łopuszno” i części sieci kanalizacyjnej

183,0 - 183,0 -

16
Opracowanie planu zagospodarowania gminy w zakresie za-
lesiania

12,9 - 12,9 -

17
Opracowanie projektu zagospodarowania skweru w Łopusz-
nie ul. Rynek

6,5 - 6,5 -

Ze względów proceduralnych nie zrealizowano budowy chodnika na odcinku Łopuszno-Wielebnów.
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Jak wspomniałem w poprzednim numerze ten artykuł jest 
poświecony pracy Rady Gminy w okresie minionych czterech lat. 
Ta czwarta kadencja samorządowa była najtrudniejsza z dotych-
czasowych, szczególnie pierwsze dwa lata były mało wydajne, 
dopiero po czasie zaczęła się układać współpraca i można było 
cos zrobić dla naszej gminy. Dla wyjaśnienia podam, że na prze-
wodniczącego Rady kolejnej kadencji zostałem wybrany głosa-
mi w stosunku 8 do 7, z czego wynika ze opozycja była bardzo 
silna i wrogo nastawiona do mojej osoby po pamiętnej nagon-
ce przedwyborczej przed czterema laty. Z tych powodów współ-
praca nie układała się dobrze, jednak z czasem zarówno pan 
Wójt jak i większość nowo przybyłych wrogo nastawionych Rad-
nych zrozumieli, że sytuacja gminy nie wygląda tak jak im prze-
kazano w „nieczystej” kampanii wyborczej. Zrozumieli również 
zasady pracy w gminie i Radzie Gminy, oraz między innymi to, 
ze nie ma powodów do zwolnień pracowników tak jak to mieli 
w założeniach, że to wszystko było tylko wyolbrzymione w ów-
czesnej kampanii wyborczej. Dzięki temu zrozumieniu, mimo 
dalszych trudności, gdyż radny Zdzisław Oleksiewicz uporczy-
wie do samego końca istnienia rady zajmował się tylko i wyłącz-
nie szykanowaniem mojej osoby i podważaniem wszystkich mo-
ich propozycji, współpraca zaczęła się lepiej układać, udało nam 
się podjąć wiele ważnych uchwał, które przegłosowano już sto-
sunkiem 11 do 4, 12 do 3, 14 do 1, a nawet 15 do 0.

Jak wynika z zestawień to te 180 uchwał podjętych miały na 
pewno duży wpływ na rozwój naszej gminy. Nie będę tu wyli-
czał wszystkich, ponieważ inwestycje zrealizowane w czasie tej 
kadencji, przygotowane do realizacji opracowane dokumenta-
cje do realizacji są zamieszczone w wypowiedzi Pana Wójta. Na 
pewno nie można powtarzać, ze nie zrobiono nic, bo w miarę 
możliwości staraliśmy się zrobić jak najwięcej.

W ostatnim czasie została wyremontowana i rozbudowana 
strażnica, Rada podjęła

uchwałę o przekazaniu placu lezącego przy wspomnianej 
strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie, co spo-
tkało się ze sprzeciwem ze strony niektórych Radnych, którzy 
uważali, że ów plac nie powinien być oddany OSP(można to wy-
tłumaczyć tylko tym, iż chciano powiększyć swoje parcele kosz-
tem społecznej organizacji jaką jest OSP Łopuszno). Już za ka-
dencji p. wójta Matuszczyka występowano o wykup tej działki, 
jednak dla dobra społeczeństwa nie została ona sprzedana pry-
watnym osobom. Znając potrzeby jednostki straży (np.„próby” 
orkiestry, która jest chlubą naszej gminy, czy też ćwiczenia bojo-
we) uznaliśmy, że należy go niezwłocznie przekazać dla organi-
zacji służącej nam wszystkim. Uroczyste przekazanie strażnicy-
kolejnego obiektu służącego dobru społeczeństwu odbyło się 
w dniu 01.10.2006r.

Mając na uwadze rozwijającą się motoryzację, pozostałą część 
placu przeznaczyliśmy pod ogólnodostępny bezpłatny parking. 
Podkreślam słowo bezpłatny, gdyż jeden z opozycyjnych rad-
nych wnosił żeby utworzyć w Łopusznie parking płatny w celu 
poprawienia budżetu gminy Pomysł ten na szczęście nie został 
poparty, gdyż byłoby to kolejne obciążenie finansowe dla miesz-
kańców gminy, którzy przyjeżdżają na kila minut po zakupy, czy 
też do kościoła. Parking zostanie otwarty jeszcze w tym miesią-
cu. Czy tak wyglądałyby losy tej działki niech czytelnicy odpo-
wiedzą sobie sami. 

Szanowni czytelnicy „Wieści Łopuszna”
Kolejny parking wyznaczyliśmy przy ul. Przedborskiej koło in-

ternatu, prace budowlane zostały rozpoczęte. Uważam że jest to 
na obecne czasy wystarczająca ilość miejsc parkingowych w cen-
trum Łopuszna.

Kolejną sprawą o jakiej wspomnę jest nadanie imienia Jana 
Pawła II Zespołowi Szkół Podstawowych. Ten wniosek również 
spotkał się z podzielonymi głosami, opozycja tj. dwóch radnych 
ponownie sprzeciwiło się. To jest wielkie nieporozumienie i bar-
dzo przykre. Tłumaczenie, że szkoła powinna nosić imię działacz-
ki z okresu międzywojennego, Natalii Żurowskiej-Machałowej 
a nie naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II jest niezrozumia-
łe i bolesne, wynikające moim zdaniem tylko i wyłącznie chęci 
przeciwstawienia się mojej propozycji, jak miało to miejsce we 
wszystkich moich wnioskach bez względu czego one dotyczy-
ły. Nie zapominając o zasługach Pani Natalii Zurowskiej-Macha-
łowej pragnę przypomnieć, że już wcześniej na jej cześć nazwa-
no Jej imieniem ulicę w Łopusznie (koło dawnej izby porodowej 
naprzeciwko budynku tejże szkoły). Rada Gminy wystąpiła do 
dyrekcji Zespołu Szkól o wypowiedzenie się na temat nadania 
imienia gdyż ich to bezpośrednio dotyczy i ich zdanie jest w tej 
sprawie najważniejsze. Zarówno nauczyciele jak i Rada Rodzi-
ców poparła moją propozycję, dlategoteż Rada Gminy podjęła 
tą uchwałę. Szanowni Państwo przez to niezrozumienie i dłu-
gie procedury w tej kadencji nie doszło do uroczystego nadania 
imienia Zespołowi Szkół, co uważam za porażkę. Jedyny pozy-
tywny aspekt tego nagłośnionego sporu jest taki, ze duża część 
mieszkańców usłyszała i dowiedziała się kim była zasłużona dzia-
łaczka Natalia Żurowska-Machałowa.

W związku z koniecznością modernizacji budynku w skład 
której wchodzi przede wszystkim ocieplenie ścian wraz z poma-
lowaniem oraz obróbki blacharskie, uroczystość nadania imienia 
szkole przewiduje się wiosną 2007r. Na ostatniej sesji złożyłem 
wniosek o przekazanie 100 tyś. zł. na remont budynku, co zosta-
ło przegłosowane czternastoma głosami za i jednym wstrzymu-
jącym się.

Drodzy mieszkańcy podsumowując czteroletni okres kadencji 
należy stwierdzić, że można było zrobić więcej dla gminy gdyby 
nie wewnętrzne spory w Radzie, jednak należy się cieszyć że sy-
tuacja z czasem się unormowała, Rada wraz z panem Wójtem za-
częli pracować dla dobra gminy nie zwracając uwagi na „krzyka-
czy”, którzy nie wnieśli nic dla tej małej „naszej ojczyzny” ,a sku-
piali się tylko na negowaniu wszelkich pomysłów radnych.

Przypominam Państwu, że w dniu 27 10 2006 zakończyła się 
kadencja Rady i kończy się kadencja wójta. Zbliżają się wybory. 
Dziękując za współpracę Radnym, Panu Wójtowi i wszystkim lu-
dziom dobrej woli, którym nie jest obca nasza gmina życzę traf-
nego wyboru zarówno wójta jak i radnych. Najważniejszym jest 
aby walka polityczna zakończyła się z dniem ostatecznych wyni-
ków wyborów bez względu na to kto zostanie wójtem i jaka zo-
stanie wybrana rada. Nadmieniam, ze koszt utrzymania Rady wy-
nosi około 60 tys. zł. Jest to niski w porównaniu do gmin sąsied-
nich gdzie koszt ten kształtuje się w granicach 80-100 tys. zł.

Życzę, aby współpraca nowo wybranych włodarzy układa-
ła się już od pierwszych dni pomyślnie dla dobra gminy i dla 
wszystkich mieszkańców.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Witold Ptak

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY
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Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
Kolejne Sesje Rada Gminy w Łopusznie odbyła w dniu 11 

i 25 października 2006 roku.
W dniu 11 października 2006 r., po jednogłośnym wyborze 

sekretarza obrad Sesji, przyjęciu porządku obrad Sesji i przyję-
ciu protokółu z poprzedniej Sesji Rady Gminy radni wysłuchali:
- informacji Przewodniczącego Rady Gminy z działalności 

między Sesjami oraz informacji  o odbytych posiedzeniach 
przez Komisje Rady, 

- informacji Wójta Gminy z pracy za okres między Sesjami,
Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje.
W kolejnym punkcie porządku obrad Sesji Skarbnik Gmi-

ny przedstawiła Radzie Gminy „Sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za trzy kwartały 2006r.” i uchwałę w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r. wraz z uzasad-
nieniem. Poprosiła o przyjęcie tej uchwały. Po dyskusji rad-
ni przyjęli uchwałę Nr XXXV/177/2006 w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2006r. większością głosów /11 
radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 1 radny głosował 
przeciwko, a 1 radny wstrzymał się od głosu/. 

Zmiany w budżecie gminy na 2006r. polegają na:
1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 

298.215,-zł., w tym;
- w dziale „Administracja publiczna” - 10.000,-zł.
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwo-

wej - 47.008,-zł.
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-

nych” - 33.000,-zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” - 198.554,-zł.
- w dziale „Pomoc społeczna” - 9.653,-zł.

2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 
w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
i innych jednostek” o kwotę 25.000,-zł

3) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 
601.006,-zł., w tym;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” - 56.000,-zł. („Adapta-
cja budynku OSP w Lasocinie na świetlicę wiejską”)

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władz państwo-
wej” - 47.008,-zł

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.” 
- 50.000,-zł. („Rozbudowa remizy strażackiej w Łopusz-
nie”)

- w dziale „Oświata i wychowanie” - 348.554,-zł.
- w dziale „Pomoc społeczna” - 41.851,-zł.
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 2.593,-zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 

- 50.000,-zł.
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” - 

5.000,-zł.
4) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 

477.508,-zł., w tym;
- w dziale „Transport i łączność” - 375.915,-zł.
- w dziale „Administracja publiczna” - 35.000,-zł. 
- w dziale „Obsługa długu publicznego” - 60.000,-zł.
- w dziale „Oświata i wychowanie” - 2.593,-zł.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz-

nej” - 4.000,-zł.

5) zwiększeniu planu rozchodów budżetowych o kwotę 
149.717,-zł. 

6) zwiększeniu upoważnienia Wójta Gminy do spłaty zobo-
wiązań o kwotę 149.717,-zł.

Po przerwie w obradach wywiązała się szeroka dyskusja 
dotycząca Planu Rozwoju Lokalnego gminy Łopuszno na lata 
2007-2013. Ostatecznie większością głosów /10 głosów „za” i 1 
wstrzymujący się od głosu/ radni przyjęli uchwałę Nr XXXV/
178/2006 w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Łopuszno na lata 2007-2013”. Pełny tekst uchwały za-
mieszczono poniżej.

Obrady Sesji zakończyły odpowiedzi na interpelacje rad-
nych i „sprawy różne”.

W dniu 25 października 2006 r. odbyła się ostatnia 36 
Sesja Rady Gminy kadencji 2002-2006.

Po jednogłośnym wyborze sekretarza obrad Sesji, przyję-
ciu porządku obrad Sesji i przyjęciu protokółu z poprzedniej 
Sesji Rady Gminy, Wójt Gminy Pan Henryk Karliński wręczył 
dla UKS „WiR” Łopuszno, UKS „LIDER” Łopuszno i UKS „JU-
NIOR” Gnieździska puchary i podziękowania za osiągnięcia. 
Pan Wójt wręczył także podziękowania i wydawnictwa albu-
mowe dla działaczy i sportowców.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła Wysokiej Radzie 
dwie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 
na 2006r. i poprosiła o ich przyjęcie. Po dyskusji radni:
- jednogłośnie /14 głosów „za”/ przyjęli uchwałę Nr XXXVI/

179/2006 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 
2006 r. Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów 
budżetowych w dziale „Pomoc społeczna” o dotacje celowe 
otrzymane z budżetu państwa w wysokości 500.000,-zł.oraz 
jednoczesnym zwiększeniu o tę kwotę planu wydatków bu-
dżetowych w tym dziale.

- większością głosów /14 głosów „za” i 1 wstrzymujący się 
od głosu/ przyjęli uchwałę Nr XXXVI/180/2006 w sprawie 
dokonania zmian w budżecie gminy na 2006r. Podejmując 
tę uchwałę radni zmniejszyli o kwotę 100.000,-zł. plan wy-
datków budżetowych w dziale „Transport i łączność” i jed-
nocześnie zwiększyli o tę kwotę plan wydatków w dziale 
„Oświata i wychowanie” przeznaczając kwotę 100.000,-zł. 
na remont budynku Zespołu Szkół w Łopusznie przy ul. 
Strażackiej.

W kolejnym punkcie porządku obrad Sesji Pan Przewod-
niczący Ptak przedstawił zebranym informację z pracy Rady 
Gminy w Łopusznie za okres kadencji 2002-2006, a Pan Wójt 
Gminy przedstawił realizację zadań gospodarczych w tej ka-
dencji. Głos w tej sprawie zabierali również radni, którzy pod-
kreślali osiągnięcia i niedociągnięcia. 

Obrady Sesji zakończyły „sprawy różne”. Na koniec, w po-
dziękowaniu za pracę Pan Wójt wręczył radnym okoliczno-
ściowe medale i wydawnictwa albumowe. W zamian otrzy-
mał podziękowania i kwiaty od radnych i Prezesa ZO ZNP 
w Łopusznie. 

Po Sesji na zakończenie kadencji w Kościele Parafialnym 
w Łopusznie w intencji radnych odbyła się Msza Święta 

/M.B./

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY



Wieści Łopuszna12

UCHWAŁA NR XXXV/178/2006 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE
z dnia 11 października 2006 roku

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Łopuszno na lata 2007-2013
Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 

zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Łopuszno na lata 2007- 2013” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Łopuszno do cyklicznego informowania Rady Gminy o zakresie prac wdrożeniowych planu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Witold Ptak

Projekty do realizacji w okresie programowania na lata 2007 – 2013.

Lp. Nazwa zadania
Przewidy-

wany okres 
realizacji

Koszt zadania
(zł)

Sposób finansowania

Środki 
własne

Dota-
cje

Środki 
UE

Uwagi

1.
Budowa oczyszczalni ścieków Eustachów oraz ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach Łopuszno, 
Eustachów, Wielebnów.

2007 – 2009
8 000 tys. zł
(wg. szacun-

ku)

2.
Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sani-
tarnej dla Gnieździsk, Rudy Zajączkowskiej, Fanisła-
wiczek, Fanisławic 

2008 – 2010
6 000 tys. zł
(wg. szacun-

ku)

Po wykonaniu pro-
jektu

3.
Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej (pozo-
stałe sołectwa)

2009 - 2013
25 000 tys. zł
(wg. szacun-

ku)

Po wykonaniu pro-
jektu

4.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Anto-
nielów z włączeniem do systemu gminnego

2007 – 2009
2 400 tys. zł
(wg. szacun-

ku)

Po wykonaniu pro-
jektu

5.

Remont i przebudowa istniejącej sieci dróg gmin-
nych
- Łopuszno ul. Leśna (od ul. Strażackiej do drogi 
wojewódzkiej nr 786);

2007 2008 787 tys. zł
Po uzupełnieniu aktu-
alizacji dokumentacji

- Czartoszowy (od drogi wojewódzkiej nr 728 przez 
wieś)

2007 – 2008 555 tys. zł
Po uzupełnieniu aktu-
alizacji dokumentacji

-Eustachów-Orczów-Okrajek-Snochowice 2007 – 2009 1 046 tys. zł
Po uzupełnieniu aktu-
alizacji dokumentacji

- Snochowice-Dobrzeszów-Nowek 2007 – 2009 2 355 tys. zł
Po uzupełnieniu aktu-
alizacji dokumentacji

- Snochowice ( ul. Mała, ul. Duża z przyłączeniem 
do drogi wojewódzkiej nr 786);

2008 – 2009
1 200 tys. zł
(wg szacun-

ku)

Po wykonaniu doku-
mentacji

- Lasocin; 2007 – 2009
800 tys. zł

(wg szacun-
ku)

Po wykonaniu doku-
mentacji

- Piotrowiec (Kleki – Stara Wieś-do drogi wojewódz-
kiej nr 768)

2008 - 2009
900 tys. zł

(wg szacun-
ku)

Po dokonaniu aktuali-
zacji dokumentacji

6.
Remont i dostosowanie Ośrodka Zdrowia  do ist-
niejących przepisów. 

od 2007 
roku

1 890 tys. zł
Wg dokumentacji z 
2006 r.

7.
Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Gnieździskach

2007 - 2010 2 500 tys. zł

8.
Kontynuacja rozbudowy Szkoły Podstawowej w 
Snochowicach.

2007 - 2011 1 600 tys. zł

9.

Budowa chodników:
Łopuszno-Czałczyn

2007-2013
Po wykonaniu doku-
mentacji

- Sarbice Pierwsze-Sarbice Drugie 2007-2013
3 500 tys. zł
(wg szacun-

ku)

- Łopuszno-Jasień 2007-2013
600 tys. zł

(wg szacun-
ku)
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Projekty przewidziane do realizacji na lata 2004 – 2006, a przeniesione na okres programowania 2007 – 2013.

Lp. Nazwa zadania
Przewidy-

wany okres 
realizacji

Koszt zada-
nia
(zł)

Sposób finansowania
Środki 
własne

Dotacje
Środki 

UE
Uwagi

1.
Budowa wodociągu Sarbice Pierwsze, Sarbice 
Drugie, Krężołek, Przegrody i włączenie w system 
wodociągowy gminy.

2006 - 2007 3.231 tys. zł

Przetarg w 2006 r. p 
podpisaniu umowy z 
Wojewodą Świętokrzy-
skim

2.
Przebudowa drogi gminnej Rudniki-Krężołek-Sar-
bice Pierwsze

2007 - 2009 2.342 tys. zł
Wniosek o dofinanso-
wanie UE

3.
Przebudowa drogi gminnej Czałczyn-Józefina-Za-
górki etap I

2007 - 2009 1.559 tys. zł
Wniosek o dofinanso-
wanie UE

4.
Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego 
z kuchnia i pokojami hotelowymi Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego w Łopusznie

2007 - 2009 1.170 tys. zł
Wniosek o dofinanso-
wanie UE

5.
Budowa chodnika na odcinku 
Łopuszno-Wielebnów 

2007 1.360 tys. zł
Ś.Z.D.W zmienił czę-
ściowo warunki pro-
jektowe.

10.
Budowa zbiornika wodnego „WIERNA” inwestor 
Święt.Zarz..Melior.

2007-2013

Udział finan-
sowy gminy 
w wykupie 
gruntów.
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Remont dróg powiatowych: 2007-2013
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tu-Grabownica-Marianów 2010 - 2013
- Wielebnów-Józefina-Olszówka-Sarbice 2010 – 2013
- Kuźniaki-Dobrzeszów-Sarbice Pierwsze-Mnin 2010 – 2013
- Gnieździska-Wierna-Piekoszów 2007 – 2010
Wierna-Fanisławice-Łopuszno do granicy powiatu 2010 – 2013
-Snochowice-Podewsie-Kuźniaki 2010 – 2013
-Piotrowiec-Hucisko-Promnik 2007 - 2010
- Lasocin-Wólka 2007 – 2009
- Lasocin-Mnin 2007 – 2009
- Jasień-Barycz-Antonielów 2007 - 2009

12.

Przebudowa i remont dróg gminnych:

Łopuszno:
- ul. Imielnia 2007 – 2009
- ul. Żwirowa 2007 – 2009
- ul. Natalii Żurowskiej Machałowej 2007 – 2008
- ul. Ks. Aleksandra Jankowskiego 2007 - 2008

13.
Remont-modernizacja Skweru wraz z ciagiem ko-
munikacyjnym Rynku w Łopusznie

2007 – 2008

14.
Budowa obiektu kubaturowego wraz z infrastruk-
turą dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łopusznie

2007 - 2009

15.
Bieżące remonty i przebudowy dróg gminych w so-
łectwach:

2007 - 2009

16.
Sukcesywna modernizacja oświetlenia ulicznego w 
sołectwach

2007 - 2013

17.

Modernizacja budynków OSP w Gnieździskach i 
Sarbicach oraz budowa garażu i pomieszczeń so-
cjalnych dla jednostek  OSP w Dobrzeszowie i w 
Grabownicy

2007 - 2013

18.
Wymiana instalacji CO i okien oraz ocieplenie bu-
dynków szkół na terenie gminy

2007 - 2013

19.
Wykonanie chodników i rowów przy drogach 
gminnych na terenie Gminy Łopuszno 

2007 - 2013

Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY I URZĘDU GMINY
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Z ŻYCIA GMINY

W majowym dwumiesięczniku „ Wie-
ści Łopuszna” informowaliśmy miesz-
kańców naszej gminy, że został powo-
łany Społeczny Komitet Obchodów uro-
czystości przypadającego w tym roku 
80-lecia powstania Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łopusznie z także 25-lecia 
założenia orkiestry dętej przy tej organi-
zacji. Zgodnie z tą zapowiedzą w dniu 1 
października odbyła się właśnie ta uro-
czystość. Celem odbycia takiej uroczy-
stości było podziękowanie mieszkań-
ców Łopuszna i gminy kilku pokoleniom 
strażaków za ich trud i poświęcenie wło-
żone na rzecz ochrony przeciwpożaro-
wej w okresie tych 80-ciu lat a przede 
wszystkim pokazanie w jakich warun-
kach i jaki cel przyświecał założycielom 
– 80 lat temu – założenia tej organiza-
cji. Zasadne stało się także przekazanie 
mieszkańcom gminy i gościom informa-
cji o postępie, jaki nastąpił w tym okre-
sie w naszej OSP.

W tym także dwumiesięczniku zwró-
ciliśmy się do społeczeństwa o pomoc fi-
nansową na zakup sztandaru i inne kosz-
ty związane z odbyciem tych uroczysto-
ści. Z całą satysfakcją stwierdzamy, że 
nie zawiedliśmy się na naszych sympaty-
kach. „Dziękujemy bardzo”. Przekazane 
nam Wasze dobrowolne wpłaty w zde-
cydowanym stopniu przyczyniły się 
do odbycia się naszych jubileuszowych 
uroczystości. Ponieważ nie wszyscy któ-
rych interesuje działalność Ochotniczej 
Straży Pożarnej i występ orkiestry dętej 
mogli uczestniczyć w tej uroczystości, 
chcemy w skrócie przedstawić jej prze-
bieg. Głównym akcentem tej uroczysto-
ści było ufundowanie przez społeczeń-
stwo i wręczenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej nowego sztandaru, odsłonię-
ciem tablicy pamiątkowej wmurowanej 
na zewnątrz budynku, oraz poświęce-
nie i przekazanie do użytku rozbudo-
wanego i zmodernizowanego budynku. 
W uroczystościach tych uczestniczyło 
około 400 osób. W przeważającej czę-
ści to mieszkańcy naszej gminy z Ra-
dą Gminy, jej przewodniczącym i wój-
tem na czele a także z gmin sąsiednich 
utrzymujących z naszą gminą kontakty 
gospodarcze i kulturalno-oświatowe. 

80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Łopusznie 
i 25 lat Orkiestry Dętej

czystości, wciągnięcie flagi państwowej 
na maszt, przegląd oddziałów, powi-
tanie gości) ks. kanonik – dziekan Ło-
puszna Tadeusz Musiał poświęcił nowo 
rozbudowany budynek i tablicę pamiąt-
kową wmurowaną na zewnątrz budyn-
ku. Następnie uczestniczący w uroczy-
stościach goście i gospodarze opiekun 
– pan H. Karliński wójt gminy, członko-
wie Zarządu OSP dokonali symboliczne-
go przecięcia wstęgi przy wejściu do bu-
dynku OSP, stwierdzając w ten sposób 
możliwość wstępu i użytkowania obiek-
tu. W podobny sposób dokonano odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej.

Następnym bardzo przyjemnym ak-
centem uroczystości było wręczenie od-
znaczeń i medali nadanych za zasługi 
dla pożarnictwa. I tak:
1. Złotym Znakiem Związku nadanym 

przez Prezydium Zarządu Głównego 
OSP RP odznaczono druha Stanisła-
wa Zimnego

2. Medalem Honorowym im. Bolesława 
Chomicza uhonorowano druha Jana 
Witolda Ptaka

3. Prezydium Zarządu Głównego nada-
ło Złoty Medal za zasługi dla Pożar-
nictwa dla OSP w Łopusznie (meda-
lem tym odznaczono nowy sztan-
dar) .

4. Wręczenia w/w odznaczeń dokonał 
Mirosław Pawlak równocześnie Pre-
zes Zarządu Oddziału Wojewódz-
kiego Związku OSP RP i pełnomoc-
nik prezesa Zarządu Głównego pan 
Wiesław Golański. Oprócz w/w od-
znaczeń, 5 – ciu druhów odznaczo-
no Złotym Medalem za Zasługi dla 
Pożarnictwa, 7 członków OSP Srebr-
nym Medalem, Brązowym Medalem 
za zasługi dla pożarnictwa odzna-
czono 13 członków z terenu całej 
gminy. Dla 8-miu członków wręczo-
no odznakę „Strażak Wzorowy”

Po zakończeniu wręczania odzna-
czeń, prezes Zarządu OSP druh Kazi-
mierz Kumański przedstawił zarys histo-
rii 80-cio lecia działalności OSP a także 
25-lecia orkiestry dętej działającej przy 
OSP. Podstawą do swojego wystąpie-
nia-powiedział druh Kumański-stanowi 
materiał zgromadzony w kronice pro-
wadzonej w OSP. Z uwagi jednak na

Obecnością swoją zaszczycili nas rów-
nież goście z zewnątrz:
1. Pan Mirosław Pawlak – poseł na sejm 

RP i równocześnie prezes Oddz. Woj. 
OSPRP w Kielcach

2. Pan Wiesław Golański – Pełnomoc-
nik Prezesa Zarządu Głównego 
OSPRP w Warszawie

3. Profesor Stefan Pastuszka – Przewod-
niczący Sejmiku Wojewódzkiego

4. Pan Franciszek Wołodźko – Marsza-
łek Semiku

5. Pan Marek Gos – członek Zarządy Sej-
miku Wojewódzkiego

6. Pan Zbigniew Banaśkiewicz – Staro-
sta kielecki

7. Starszy brygadier Zbigniew Musz-
czak – zastępca świętokrzyskiego 
komendanta wojewódzkiego PSP 
w Kielcach

8. Pan Ireneusz Żak – wiceprezes Zarzą-
du Oddz. Woj. OSPRP

9. Starszy bryg. Ryszard Kępiński – Ko-
mendant Miejski PSP

10. ks. Tadeusz Szeląg – kapelan straża-
ków powiatu kieleckiego.

Uroczystość rozpoczęto zbiórką 
wszystkich uczestników na placu przed 
Urzędem Gminy. Po uformowaniu się 
pododdziałów w szyku marszowym na 
czele z Kieleckim Szwadronem Kawale-
rii im. 13-go pułku Ułanów Wileńskich, 
a następnie orkiestrą dętą i drużyną re-
prezentacyjną Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Brudzowa, wszyscy uczestnicy 
przeszli pod kościół pod wezwaniem 
Krzyża Świętego, gdzie została odpra-
wiona msza święta w intencji wszyst-
kich strażaków. Mszę świętą celebrował 
ks. Tomasz Wróbel, homilię wygłosił ks. 
kanonik – dziekan Łopuszna Tadeusz 
Musiał. Po zakończeniu mszy świętej 
w kościele dokonano również wszyst-
kich formalności ceremonii związanych 
z przekazaniem nowo ufundowanego 
sztandaru dla jednostki OSP w Łopusz-
nie. Dalsze uroczystości odbywały się na 
placu przed budynkiem OSP. Dowódcą 
uroczystości był starszy brygadier mgr 
inż. Zbigniew Serafin, konferansjerem 
Arkadiusz Wesołowski. Po dokonaniu 
wszystkich formalności i ceremonii obo-
wiązujących dla tego typu uroczystości 
(złożenie meldunku przez dowódcę uro-
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fakt, że materiały te dość szczegółowo 
przedstawione w książce „Łopuszno 
wczoraj i dziś” a także w grudniowych 
Wieściach Łopuszna z 2004 roku i więk-
szości mieszkańców zgromadzonych 
na dzisiejszej uroczystości z pewnością 
zapoznała się z tymi publikacjami dziś 
przypominamy tylko niektóre najważ-
niejsze wydarzenia tych 80-ciu lat.

Po przedstawieniu przez prezesa za-
rysu historycznego OSP, uczestniczący 
w uroczystości goście składali dla OSP 
życzenia i gratulacje dalszych osiągnięć 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej 
i działalności kulturalno – oświatowej. 
Ponadto starosta kielecki Zbigniew Ba-
naśkiewicz przekazał ufundowaną na-
grodę w postaci 5. mundurów strażac-
kich, 4. pasów oficerskich i 8. sznurów 
galowych – na łączną wartość 2464 zł. 
Pełnomocnik Prezesa Zarządu Główne-
go ZW OSP RP Wiesław Golański prze-
kazał nagrodę w postaci dwóch ubrań 
ochronnych i jednego hełmu. Wójt Gmi-
ny – H. Karliński ufundował dwa pucha-
ry – jeden dla OSP a drugi dla orkiestry, 
natomiast przewodniczący rady gminy 
i wójt gminy ufundowali puchar dla ka-
pelmistrza orkiestry pana Michała La-
śnika.

W czasie odbywania się uroczystości 
wszyscy zaproszeni goście mieli moż-
liwość oglądania prowadzonej przez 
OSP kroniki strażackiej, wpisywania się 
do nowej kroniki oraz wbijania w tablicę 
pamiątkową gwoździ pamiątkowych, co 
oczywiście szereg osób uczyniło.

Po zakończeniu oficjalnych uroczy-
stości młodzież szkolna Zespołu Szkól 
w Łopusznie wystąpiła ze wspaniale 
przygotowanym programem artystycz-
nym pod tytułem „Jak Wojtek został 
strażakiem”. Występ młodzieży został 
nagrodzony przez publiczność dużymi 
oklaskami. Po występie młodzieży orkie-
stra dęta miejscowej jednostki OSP za-
prezentowała się w koncercie przygoto-
wanym specjalnie na tą okoliczność.

Wieczorem w świetlicy OSP przy mu-
zyce grupy muzycznej Quatro dla licznie 
przybyłej młodzieży odbyła się dyskote-
ka. Założycielem tej grupy muzycznej 
jest uczeń – członek naszej orkiestry dę-
tej – Marcin Bątkowski. 

Otóż wśród wielu plag społecznych 
jedną z najbardziej niebezpiecznych 
są pożary, z którymi człowiek starał się 
walczyć od początku swojego istnienia. 
Również na tutejszym terenie w związku 

Okres Okupacji hitlerowskiej – tak jak 
dla całego społeczeństwa Polski – był 
bardzo ciężki dla jednostki OSP. Stra-
żaków zobowiązano do pełnienia wart 
nocnych, zabierano do różnego rodza-
ju prac fizycznych na rzecz okupanta. 
W początkowym okresie, kiedy do Ło-
puszna przybyła żandarmeria, remizę 
zamieniono na stajnię dla koni. Znajdu-
jący się sprzęt członkowie OSP musieli 
zabrać do własnych budynków.

Członkowie OSP nie byli jednak bier-
ni wobec stosowanego przez oku-
panta terroru. Wielu z nich należa-
ło do podziemnych organizacji zbroj-
nych, inni współpracowali z tymi orga-
nizacjami pełniąc funkcję łączników.
Za przynależność do Armii Krajowej, wie-
lu członków OSP zapłaciło najdroższą 
cenę – cenę życia. W obozach koncentra-
cyjnych zginęli: Roman Przeniosło, Leon 
Gajek, Leon Soboń, Teodor Supernat.

Po zakończeniu II wojny światowej 
członkowie OSP mogli ponownie przy-
stąpić do działalności na rzecz ochrony 
p.p. Wyremontowano remizę i przenie-
siono do niej sprzęt, którego w praw-
dzie nie było wiele, ale stopniowo po-
prawiał się stan wyposażenia technicz-
nego. Dobudowano garaż na samochód 
(dotychczas samochód stał w remizie 
spełniającej równocześnie rolę świetli-
cy). Wyposażenie w sprzęt, w tym rów-
nież w samochody dokonywały Komen-
dy Straży. Były to jednak zawsze samo-
chody dość wyeksploatowane przez 
Powiatową (Rejonową) Komendę Straży 
Pożarnej a następnie przekazywane do 
dyspozycji OSP.

Po kilkuletnim użytkowaniu dobu-
dowanego garażu okazało się, że jego 
powierzchnia nie wystarcza dla ciągle 
rosnących potrzeb. Postanowiono więc 
budowę remizy z prawdziwego zdarze-
nia. W 1984r. rozpoczęto budowę, jed-
nak po czteroletniej budowie – 1988r. 
– Urząd Gminy jako inwestor zmienił cel 
przeznaczenia budowanego budynku, 
uznano za pilniejszą potrzebę przygoto-
wania lepszych warunków dla potrzeb 
administracyjnych UG. Dalsze czynno-
ści w tym zakresie są już znane. Wygląd 
obecnego budynku siedziby UG świad-
czy o jego pierwotnym przeznaczeniu. 
Czas i wzrastający postęp techniczny 
wymusiły jednaj na samorządach, aby 
sprawę lepszego wyposażenia stra-
ży nowocześniejszy sprzęt ratowniczy, 
nadać odpowiedniego znaczenia.

z dość gęstym zaludnieniem i łatwopal-
nym pokryciem dachowym groźba po-
żarów była coraz częstsza. Aby zapobiec 
temu, w dniu 16 maja 1926 roku miejsco-
we społeczeństwo postanowiło założyć 
na terenie gminy Łopuszno własną jed-
nostkę ochotniczej straży pożarnej.

Inicjatorami tej pożytecznej akcji byli 
miejscowi działacze, których bez wzglę-
du na swoje poglądy, stan majątkowy 
i przynależność społeczną, łączył jeden 
wspólny cel „założenie organizacji, któ-
ra służyłaby miejscowemu społeczeń-
stwu”. W skład tej grupy inicjatorskiej 
wchodzili: Stefan Łuszcz, Bolesław Ło-
siewicz, Stefan Gajek, Zbigniew Dobiec-
ki dziedzic dóbr łopuszańskich, Samuel 
Bath – narodowości niemieckiej – po-
siadający własną masarnię, Roman Prze-
niosło, Stanisław Przeniosło, ks. Alek-
sander Jankowski – proboszcz miejsco-
wej parafii. Wśród tej grupy 3 osoby to 
rzemieślnicy, 2 osoby urzędnicy gminy, 
dziedzic dóbr Łopuszna, ks. proboszcz, 
jeden rzeźnik - Samuel Bath. Do tej ini-
cjatorskiej grupy dołączyli następni 
młodzi mężczyźni w większości utrzy-
mujący się z rolnictwa. Stanisław Ptak, 
Stanisław Barczyński, Leon Gajek, Augu-
styn Kałuża Edward Jaskulski, Bolesław 
Kowalski, Leon Soboń, Stanisław Mala-
ga – kowal pracujący w majątku Dobiec-
kiego (późniejszy kierowca OSP). I tak to 
powstała jednostka OSP składająca się 
z 16-tu członków. W niedługim czasie 
z inicjatywy Jadwigi Przeniosło (Mły-
narskiej) powstała drużyna żeńska. Jak 
wszyscy członkowie byli bardzo zaanga-
żowani tą społeczną organizacją może 
świadczyć fakt, że skłonili dziedzica, aby 
przekazał ze swoich posiadłości plac 
pod budowę remizy.

Remizę budowano ze składek miej-
scowej ludności, loterii fantowych, 
kwest ulicznych oraz funduszy gminy. 
Prace przy budowie wykonywali stra-
żacy w czynach społecznych. Budowę 
zakończono w 1932 roku. Była to remi-
za murowana z kamienia, kryta dachów-
ką. Remiza ta po niewielkich zmianach 
konstrukcyjnych stanowi część obec-
nego budynku. W 1936r. OSP otrzyma-
ła samochód strażacki marki Chevrolet. 
Służył on strażakom i społeczeństwu do 
1955r. tj. do chwili otrzymania innego sa-
mochodu skrzyniowego Stara.

W niedługim czasie od powstania 
i w miarę zorganizowania się OSP wybu-
chła II Wojna Światowa.
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Wspólne działanie Zarządu OSP i Sa-
morządu Gminy – szczególnie ostat-
niej kadencji – zmieniło nieporównanie 
w sprzęt i zaplecze techniczne naszej 
jednostki.

W 2003 roku rozpoczęliśmy stara-
nia o wydanie pozwolenia na rozbudo-
wę strażnicy. Pozwolenie otrzymaliśmy 
w dniu 20.04.2004r. Rozbudowę prowa-
dzono sposobem gospodarczym a środ-
ki na rozbudowę to przede wszystkim 
z budżetu samorządu gminy. Znaczą 
część pozyskano również z zewnątrz 
(Zarząd Główny i Wojewódzki OSP, Ko-
menda Główna PSP). Założenia wynika-
jące z pozwolenia na rozbudowę zostały 
zakończone w br. uzyskując dość dobre 
warunki dla działalności OSP. Wygląd 
i otoczenie tego obiektu można uznać 
za jedno z gustowniejszych w naszym 
środowisku. Dziękujemy Wysokiej Ra-
dzie i Panu Wójtowi a także wszystkim 
innym wspierającym finansowo tą naszą 
inwestycję, jak również tym którzy słu-
żyli doradztwem i dobrym słowem.

W okresie tych ostatnich lat bardzo 
poważnie poprawiło się wyposażenie 
w sprzęt. Posiadamy 3 samochody po-
żarnicze, urządzenia do ratownictwa 
drogowego i pierwszej pomocy me-
dycznej a także inny niezbędny sprzęt 
do działań ratowniczych. Na tę część – 
na wyposażenie – to środki finansowe 
otrzymaliśmy przede wszystkim z ze-
wnątrz (Zarząd Główny i Wojewódzki, 
Zw.OSP.P,PZU,N.OŚ i GW). Np. za otrzy-
mane dwa samochody Star 266 i Forda 
Transit 350 których wartość w czasie ich 
otrzymania wynosiła 221 748 zł Samo-
rząd Gminy dołożył tylko 15 900 zł.

Rozbudowa i modernizacja obiektu 
jak już wspomniano prowadzona była 
sposobem gospodarczym, przy bar-
dzo dużym zaangażowaniu naszych 
członków i sympatyków OSP. Dzięki tej 
społecznej grupie poważną część prac 
wykonano nieodpłatnie, zmniejszając 
w ten sposób ogólny koszt rozbudowy.

Działalność OSP to nie tylko działal-
ność związana z ochroną przeciwpoża-
rową i pomoc w różnego rodzaju zda-
rzeniach, ale także działalność kultural-
no – oświatowa. Początki tej działalności 
sięgają jeszcze lat 30 – tych, gdzie z ini-
cjatywy i przy poważnym zaangażowa-
niu się drużyny żeńskiej organizowano 
różnego rodzaju przedstawienia, które 
w ówczesnym czasie stanowiły jakąś na-
miastkę kultury masowej. Przez okres 10 

Od 1 maja 2000 roku kapelmistrzem 
orkiestry jest mgr Michał Leśnik, pro-
fesjonalista tego rzemiosła. Absolwen-
tami jego muzycznej nauki jest mło-
dzież miejscowych szkół, a także stu-
denci wyższych uczelni tu zamieszku-
jący a studiujący w pobliskich miastach. 
Obecny skład orkiestry to 40 osób grają-
cych i 8 „czirliderek” (cheerleader – ek). 
W tej 40 – osobowej grupie tylko 4 pa-
nów (Stanisław Maciejewski, Edward 
Głowala, Marian Cieślicki i Jacek Palacz) 
to członkowie należący do orkiestry od 
początku jej istnienia. Mamy nadzieję, 
że poprawa warunków lokalowych, któ-
ra nastąpiła w wyniku przeprowadzone-
go remontu remizy wpłynie pozytywnie 
na dalszy rozwój orkiestry. 

Analizując materiały i informacje 
o członkach naszej organizacji, którzy 
w tym minionym 80-leciu tworzyli zręby 
tej organizacji, zabiegali o jej rozwój, wy-
posażenie, szkolenia młodych członków, 
dochodzi się do wniosków, że o niektó-
rych osobach nie da się zapomnieć. Bez 
wzglądu na powierzone i sprawowane 
przez nich funkcje, zapisali się na stałe 
w historii naszej organizacji. Na pewno 
pierwszymi takimi postaciami są człon-
kowie założyciele z 1926r. ich przekrój 
społeczny świadczy, że dobro ogółu sta-
wiali oni ponad własne poglądy, stany 
majątkowe i przynależność społeczną. 
Nazwiska ich podaliśmy na wstępie ni-
niejszej informacji. Niemożna też zapo-
mnieć o ich następcach, którzy w cza-
sie wojny z narażeniem własnego życia 
czuwali nad bezpieczeństwem prze-
ciwpożarowym naszych domów, a po 
zakończeniu II wojny światowej przy-
stąpili do odbudowy naszej organiza-
cji strażackiej. A byli to między innymi: 
Bolesław Walas – komendant gminy (w 
okresie okupacji), Jan Stera – naczelnik, 
Stanisław i Tadeusz Ptak, Edward Kowal-
ski, Franciszek Palacz, Stanisław Zimny 
– wieloletni prezes, Roman Serafin – na-
czelnik – skarbnik, Władysław Pawlak, 
Stanisław Lech, Antoni Bolesław Mróz 
– wieloletni kierowca.

Także wśród obecnego składu OSP 
i członków zarządu jest wiele osób wy-
różniających się wielkim zaangażowa-
niem i poświęceniem na rzecz rozbu-
dowy organizacji, tworzenia lepszych 
warunków i możliwości lepszego za-
bezpieczenia nie tylko z zakresu zabez-
pieczenia p.p., ale także całego szeregu 
zdarzeń występujących w codzien-

lat w naszej świetlicy mieściło się stałe 
kino, dające dostęp do kultury i rozrywki 
już nieco szerszym rzeszom.

Dziś oprócz obchodów 80 – lecia 
powstania OSP obchodzimy 25 – lecie 
działalności orkiestry dętej. Mamy na-
dzieję że ta działalność to też poważny 
czynnik przyczyniający się do rozwoju 
i szerzenia kultury w naszych wiejskich 
warunkach. Sadzimy, że działalność ta 
to nie tylko oprawa muzyczna różnego 
rodzaju uroczystości i imprez, ale tak-
że, a może przede wszystkim, wciąganie 
młodzieży do jakże pięknej i pożytecz-
nej działalności społecznej przekazywa-
nia swych umiejętności innym. 

Występy naszej orkiestry znane są nie 
tylko na terenie naszego powiatu, wo-
jewództwa. Przypadł nam zaszczyt (na-
szej orkiestrze) zająć dwukrotnie I miej-
sce w wojewódzkim przeglądzie orkiestr 
dętych, udział w Międzywojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Piotrko-
wie Trybunalskim i Rzeszowie, Udział 
w 7 Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr 
Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Koszalinie.

Mamy nadzieję, że działalność ta an-
gażując młodzież do nauki przyczynia 
się do lepszego zagospodarowania jej 
wolnego czasu. A tak niepewnie i z nie-
wielkim optymizmem 25 lat temu roz-
poczynaliśmy organizację założenia tej 
orkiestry. Przedsięwzięcie to związane 
było z dość poważnym ryzykiem po-
niesienia fiaska społecznego i strat fi-
nansowych. Obawy wynikały stąd, iż 
w naszym środowisku nie było żadnych 
tradycji muzykowania. Wśród ponad 20 
osób które udało nam się namówić aby 
próbowali uczyć się gry na instrumen-
tach dętych tylko jedna osoba miała 
wcześniej kontakt z muzyką – to T. Zim-
ny, który grał w wojskowej na klarnecie. 
Pozostali kandydaci, a byli to mężczyź-
ni uprawiający różne typowo męskie 
zawody (kierowcy, murarze, stolarze, 
rzeźnicy) nie mieli żadnego instrumentu 
w rękach. Trudy nauczania gry kandyda-
tów do orkiestry podjął Ś.P Henryk Ku-
pisz – kapelmistrz prowadzący orkiestrę 
w „Iskrze”. Mimo nieprzystosowanych 
rąk uczniowie pana „Heniutka” (jak go 
nazywali członkowie orkiestry) postę-
py w nauce były niespodziewanie duże. 
Po trzymiesięcznej nauce orkiestra po 
raz pierwszy wzięła udział w uroczysto-
ściach kościelnych w czasie Świąt Wiel-
kanocnych. 
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nym życiu, jak również rozwoju kultury. 
Ich indywidualną ocenę pozostawiamy 
mieszkańcom gminy i samemu czaso-
wi, który jest najlepszym weryfikatorem 
i sędzią.

Uwieńczeniem naszego dzisiejszego 
jubileuszu oprócz pokazania Państwu 
rozbudowy naszych obiektów i dorob-
ku tych 80-ciu lat, jest przede wszystkim 
ufundowanie przez Was i przekazanie 
nam nowego sztandaru, a także wmuro-
wanie tablicy upamiętniającej ten okres. 
To dzięki Waszym składkom mogliśmy 
otrzymać te symbole naszej organizacji. 
Są to symbole, które my i nasi następ-
cy powinniśmy szanować i cenić jak coś 
najdroższego, mniemającego porówna-

szej organizacyjnej historii, przeprasza-
my za jakieś nieścisłości lub pominię-
cie jakiegoś ważnego wydarzenia, gdyż 
wiele zapisów w kronice i dokumentach 
OSP przyjęto na podstawie usłyszanych 
stwierdzeń świadków tych wydarzeń.

Zarząd OSP i członkowie orkiestry 
dętej w Łopusznie dziękują ks. Józe-
fowi Dzwonkowi za przekazanie nam 
muzyczne cz. II pt. „Zatrzymać czas … 
ocalić od zapomnienia”. Z przyjemno-
ścią i z pożytkiem wykorzystaliśmy te 
materiały.

Dziękujemy!!!
W imieniu Zarządu OSP

Prezes Kazimierz Kumański

nia z innymi materialnymi wartościami. 
Serdecznie Wam za to dziękujemy!

Szczególne podziękowania składa-
my naszym sponsorom, dzięki którym 
mogliśmy urządzić to dzisiejsze spotka-
nie i „Strażacki Poczęstunek”. A są to: 
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „WIR” 
w Łopusznie, Bank Spółdzielczy w Ło-
pusznie, Gminny Ośrodek Zdrowia w Ło-
pusznie, Piekarnia „Nowa” – Zdzisław 
Palacz, Krystyna i Roman Wódkowscy, 
Krzysztof Aleksander Soboń, Jan Witold 
Ptak, Sklep Wielobranżowy „ABD-Dom” 
Paweł Wnuk, Zakład Przetwórstwa Mię-
snego w Micigoździu, Piekarnia – Alek-
sander Kozak w Łopusznie. Kończąc tą 
naszą informację zawierającą część na-

SZANOWNI PAŃSTWO, PRZYJACIELE NASZEJ SZKOŁY!
W maju przyszłego roku Zespół Szkół w Łopusznie przeży-

wać będzie uroczystość nadania szkole imienia. Rada Pedago-
giczna, uczniowie i rodzice zdecydowali, że patronem naszej 
szkoły zostanie Jan Paweł II. 

Wyboru tego nie trzeba uzasadniać. Papież jest wszakże 
najwybitniejszym Polakiem w ponadtysiącletniej historii na-
szego kraju, jest także człowiekiem, który w szczególny spo-
sób umiłował dzieci i młodzież, jest największym autoryte-
tem moralnym naszych czasów, a uniwersalizm i głęboki hu-
manizm Jego nauki sprawia, że dociera do najdalszych zakąt-
ków świata, do katolików, protestantów, żydów, a także do 
niewierzących. 

Pragnęlibyśmy, aby uroczystość nadania imienia, którą pla-
nujemy w rocznicę urodzin Papieża, była dla szkolnej spo-
łeczności i mieszkańców gminy Łopuszno niezapomnianym 
i pięknym przeżyciem. Już teraz podejmujemy działania, któ-
re mają nas do tej chwili przygotować. Przede wszystkim tak 
wzbogacamy program wychowawczy szkoły, abyśmy czuli się 
godni naszego Patrona. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że 
przyjęcie takiego imienia zobowiązuje w wyjątkowy sposób. 
Musimy być społecznością zgodną, otwartą, przyjazną dziec-
ku, taką szkołą, w której nie ma przemocy, która wspiera ro-
dzinę w jej najważniejszej funkcji, jaką jest wychowanie mło-
dego pokolenia. Te deklaracje, które staramy się urzeczywist-
niać w naszej codziennej pracy, nabierają szczególnego zna-
czenia właśnie teraz, gdy oczy całego kraju zwrócone są ku 
gdańskiemu gimnazjum, gdy tak wiele rozmawiamy na temat 
szkoły i jej roli w wychowaniu. 

Głęboko wierzymy, że Jan Paweł II, Jego niezwykła osobo-
wość, nauka i dzieło pomogą nam w realizacji dydaktycznych 
i wychowawczych zadań szkoły. 

Szanowni Państwo! Oprócz przygotowania serc i umy-
słów na spotkanie z naszym Patronem, szkoła musi podjąć 
szereg praktycznych działań, które sprawią, że dzień nada-

Jan Paweł II patronem Zespołu Szkół w Łopusznie
nia imienia bę-
dzie miał niepo-
wtarzalną opra-
wę. Najpilniejszą 
potrzebą jest wy-
konanie elewa-
cji zewnętrznej 
budynku. Otrzy-
maliśmy na ten 
cel pieniądze od 
samorządu. Ma-
jąc nadzieję na jak najszybsze rozpoczęcie prac, dziękujemy 
z głębi serca panu Wójtowi i Radzie Gminy za podjęcie tej traf-
nej decyzji.

Wraz z przyjęciem przez szkołę imienia wzbogaci się jej ce-
remoniał i symbolika. Planujemy wykonanie popiersia Patro-
na, tablicy pamiątkowej oraz zakupienie sztandaru. Liczymy 
tutaj na hojność wszystkich przyjaciół naszej szkoły. W sekre-
tariacie będą do kupienia „cegiełki” na ten cel w cenie 10 zł., 
będą także mieli Państwo okazję zakupienia symbolicznego 
gwoździa z Waszym imieniem i nazwiskiem, który wyekspo-
nujemy na pamiątkowej tablicy. Mamy również nadzieję, że 
przyjmiecie Państwo zaproszenie na organizowane przez nas 
dochodowe zabawy. Cały czas możecie także wpłacać pienią-
dze na konto Zespołu Szkół Nr 55 8499 0008 0000 4864 2000 
0001; z dopiskiem „Patron”.

Szanowni Państwo! Uroczystość nadania imienia to nie tyl-
ko święto szkoły, ale święto wszystkich mieszkańców gminy. 
Zespół Szkół w Łopusznie to przecież największa placówka 
oświatowa w gminie. To szkoła, do której Państwo uczęsz-
czaliście i do której chodzą Wasze dzieci i wnuki, to szkoła dla 
przyszłych pokoleń. Bądźcie Państwo z nami w 87 rocznicę 
urodzin naszego Papieża. 

Nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół w Łopusznie
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Po kilkuletnich staraniach, 15 pażdziernika 2006 r nastąpiło 
otwarcie ścieżki dydaktycznej Klubu 4 H w Snochowicach.

Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości, a wśród 
nich: starosta kielecki Zbigniew Banaśkiewicz, wicemarszałek 
województwa świętokrzyskiego Marek Gos, wójt gminy Ło-
puszno Henryk Karliński. Nie zabrakło również przedstawicieli 
Rady Gminy, dyrektorów szkół, oraz realizatorów projektu.

Impreza rozpoczęła się o godz. 11 w Szkole Podstawowej 
w Snochowicach. Po powitaniu zaproszonych gości przez p. 
dyrektor Beatę Zagnieńską, zostały odczytane listy gratula-
cyjne od współorganizatorów projektu- Fundacji HPI, oraz 
wystąpienia pozostałych realizatorów ścieżki.

Następnie klubowicze przedstawili historię klubu, działają-
cego od listopada 1996 r w naszej szkole i odśpiewali hymn 
Klubów 4 H.

Kolejno głos zabrała p. dyrektor, która w swoim przemó-
wieniu podkreśliła to, jak często przechodzimy obojętnie 
obok otaczającej nas przyrody, nie dostrzegając jej piękna. 
Dopiero przybywający do nas z odległych zakatków Polski, 
a nawet świata uświadamiają nam, z jakimi cudami natury ob-
cujemy na co dzień.

Po przemówieniu nastąpiła prezentacja multimedialna 
przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, przygotowanej przez pra-
cowników naukowych UJ w Krakowie: dr. Mariana Szewczyka 
i dr Stefana Gawrońskiego.

Następnie wszyscy uczestnicy przejechali autokarem pod 
przystanek ścieżki dydaktycznej, mieszczący się przy pomni-

Otwarcie przyrodniczej ścieżki dydaktycznej 
Snochowice – Dobrzeszów – Snochowice

ku przyrody ożywionej- dąb szypułkowy, na Sojawie. Tam 
nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej, którego 
dokonali współrealizatorzy projektu, władze samorządowe. 
Autorzy projektu przekazali ją lokalnej społeczności. Liderki 
klubu Bożena Wróbel i Danuta Rozpara podziękowały panu 
Wójtowi za wsparcie finansowe projektu, pracownikom na-
ukowym za pomoc merytoryczną oraz pracownikom Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Ruda Maleniecka.

Po oficjalnym otwarciu nastąpił przejazd uczestników spo-
tkania na Górę Dobrzeszowską /12 przystanek/. Na jej szczycie 
zgromadzeni podziwiali unikalne wały kamienne, stanowiące 
kiedyś sanktuarium pogańskie.

Podczas marszu słuchaliśmy opowiadań z-cy nadleśnicze-
go p. Krzysztofa Kuszewskiego o tajemnicach lasu.

Obejrzawszy rezerwat leśny wszyscy udaliśmy się na bie-
siadę ekologiczną „Pod dębem”. Nie zabrakło ciepłego bi-
gosu, kiełbasek z ogniska i pysznych wyrobów wędliniar-
skich z Zakładu Mięsnego „ WiR”. w Łopusznie. Czas umila-
ły gościom występy artystyczne w wykonaniu klubowiczów. 
W końcu wszyscy biesiadnicy włączyli się do wspólnych śpie-
wów. Do późnego wieczoru rozbrzmiewały piosenki, a wśród 
nich „Świętokrzyskie jakie cudne”. 

Pomimo niesprzyjającej pogody impreza się udała i z pew-
nością przyczyniła się do promocji naszej miejscowości.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji impre-
zy składam rodzicom, mieszkańcom Snochowic i Nadleśnic-
twu Ruda Maleniecka.

Beata Zagnieńska

Miło nam poinformować czytelników Wieści Łopuszna, że 
uczeń Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie, Przemysław Szymkie-
wicz został laureatem eliminacji centralnych VII Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegam po-
żarom i ostrzegam przed nimi”. Przypominamy, że Przemek 
triumfował na szczeblu wojewódzkim; w konkursie ogólno-
polskim jego praca zajęła III miejsce.

To wielki sukces Przemka i jego nauczycielki plastyki, pani 
Bogumiły Kamińskiej. Z okazji wręczenia nagrody naszemu 
uczniowi 29. września zawitali do Zespołu Szkół w Łopusz-
nie niecodzienni goście: Świętokrzyski Komendant Woje-
wódzki PSP, brygadier Grzegorz Jankowski i Komendant 
Miejski PSP w Kielcach, starszy brygadier Ryszard Kępiń-

Brawo, Przemek!
ski oraz rzecznik prasowy Komendy, pani Magdalena Po-
rwet. Przemek otrzymał cenną nagrodę w postaci sprzętu 
elektronicznego oraz zabawną maskotkę strażaka. Goście nie 
szczędzili miłych słów pod adresem naszej szkoły, która już 
po raz drugi w tym konkursie doczekała się laureata na szcze-
blu ogólnopolskim. Pani Porwet przeprowadziła z Przemkiem 
krótki wywiad, pytając go, czy marzy o zawodzie strażaka. 
Nasz uczeń czuł się przez chwilę niczym gwiazda filmowa. 
Natomiast dzieci i młodzież Zespołu Szkół w Łopusznie mo-
gła obejrzeć interesujący pokaz ratownictwa drogowego i ga-
szenia pożarów w wykonaniu strażaków z Komendy Miejskiej 
i ich druhów z OSP w Łopusznie.

Agnieszka Palacz
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Dzień Edukacji Narodowej, popularnie zwany Dniem Na-
uczyciela, jest świętem całej społeczności szkolnej, wszyst-
kich jej pracowników. Ale jest to także wyjątkowy dzień dla 
tych, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę. Jeśli bowiem 
ktoś zawód ten wybrał, kierując się jego szczególną misją, na-
uczycielem jest zawsze.  

13 października dyrekcja Zespołu Szkół w Łopusznie wy-
stąpiła w roli gospodarzy wyjątkowo miłej uroczystości, któ-
rej honorowymi gośćmi byli emeryci - nauczyciele i pracow-
nicy obsługi. Pan dyrektor, Krzysztof Kumański i pani wice-
dyrektor,  Elżbieta Oleksiewicz niezwykle serdecznie zwró-
cili się do  zaproszonych emerytów, życząc im pogodnego 
lata w jesieni życia, optymizmu, radości oraz dużo zdrowia. 
W imieniu związków zawodowych głos zabrała pani Wan-
da Nowak, przyłączając się do  miłych życzeń, i zapewniając 
jednocześnie, że organizacje związkowe dbają o ich interesy. 
Wspomniano i uczczono chwilą ciszy tych, którzy odeszli na 

On mnie nauczył pierwszych liter...
zawsze... Były symboliczne kwiaty dla gości oraz smaczny po-
częstunek.  Strzeliły korki od szampana...

Emeryci z zainteresowaniem obejrzeli przygotowany dla 
nich program artystyczny w wykonaniu dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej. Wzruszyły ich piękne  wiersze o nauczycielskim tru-
dzie, podobały się radosne piosenki, zachwyciła scenografia. 

Równie miłą niespodzianką był koncert zespołu „Quatro”, 
który tworzą absolwenci Zespołu Szkół. Wykonawcy grali i 
śpiewali tak pięknie i skocznie, że aż porwali gości do tańca.  

Podczas miłej pogawędki szybko płynie czas, bo dobrze 
jest spotkać się z kolegami z pracy, powspominać. Emeryci z 
zainteresowaniem oglądali szkolne kroniki, rozpoznając na fo-
tografiach siebie i swoich uczniów. 

Dyrekcja Zespołu Szkół w Łopusznie serdecznie dziękuje 
zaproszonym gościom za liczne przybycie, mając nadzieję, że 
to nie ostatnie spotkanie w takim gronie. 

Agnieszka Palacz

17. października był kolejnym udanym dniem dla 
lekkoatletów ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, któ-
rzy startowali w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach 
Przełajowych w Końskich. Zawody jak zawsze cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. 

W kategorii dziewcząt ponad 30 szkół podstawo-
wych rywalizowało o tytuł Mistrzyń Województwa. 
Triumfowała reprezentacja ze SP Łopuszno w składzie: 
Justyna Kozak, Izabela Urbańczyk, Anna Kotwica, 
Angelika Kaleta, Nina Kaleta, Marta Laskowska, Ka-
tarzyna Hajduk, Beata Kałuża, Aneta Filipiak, Do-
minika Gałęzowska. 

Zawodniczki z Łopuszna już na pierwszej zmianie 
objęły prowadzenie i z każdym metrem powiększa-
ły swoją przewagę nad rywalkami. W tej dyscyplinie 
sportu okazały się bezkonkurencyjne. Po raz drugi 
w pięknym stylu obroniły tytuł Mistrzyń Województwa 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

Za zwycięstwo zostały nagrodzone pucharem, dy-
plomem i medalami.

Małgorzata Gwóźdź

21. września 2006 r. odbyły się w Skarżysku Wojewódzkie 
Biegi Przełajowe LZS Młodzieży Szkolnej o Memoriał Zdzisła-
wa Stawiarza. Zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Łopusz-
nie zajęły wysokie punktowane miejsca: Izabela Urbańczyk 
uplasowała się na II miejscu, a Justyna Kozak na III. W klasy-
fikacji drużynowej SP Łopuszno zajęła II miejsce. Zawody 
były jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskich Biegów 
Przełajowch, które odbyły się 7 października w Wolborzu, 
w woj. łódzkim.

Złota Sztafeta 

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe
Po raz kolejny zawodniczki z SP Łopuszno nie zawiodły, 

pokazując wysoką sportową klasę. W biegu na dystansie 800 
metrów Izabela Urbańczyk zajęła III miejsce, a Justyna Kozak 
IV. Pozostałe zawodniczki: Anna Kotwica, Angelika Kaleta, 
Nina Kaleta, Marta Laskowska, Katarzyna Hajduk, Aneta Fili-
piak, Dominika Gałęzowska również godnie reprezentowały 
naszą szkołę.

Małgorzata Gwóźdź

„Złota Sztafeta” z trenerką, Małgorzatą Gwóźdź i dyrekcją Zespołu Szkół 
w Łopusznie



Goście i gospodarze spotkania z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej w Zespole Szkół w Łopusznie

Przemek Szymkiewicz z dumą prezentuje 
zwycięską pracę i nagrody


