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Czekając, kiedy wzejdzie wigilijna gwiazda
Do wpół zmarzniętej szyby przywarł chłopiec mały.
Patrzył - zimowe ptaki wracały do gniazda,
Jakby tego wieczoru też świętować chciały.
Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,
By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co “w żłobie leży”.
Chwila jedna! Przy tobie nikną odległości,
Co szare - zmienia się w odświętne, tajemnicze.
Daj nam więcej dni takich, spragnionych miłości,
Niech świat przy żłóbku Twoim odmienia oblicze

o. Franciszek Czarnowski: „Wiersz wigilijny”
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Obrady I Sesji Rady Gminy kadencji 2010 – 2014 otworzył 
i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 
radny senior Pan Jan Witold Ptak

Ślubowanie radnych

Gratulacje dla wybranej na Przewodniczącą Rady Gminy 
Łopuszno Pani Danuty Łukasik

Przewodnicząca Rady Gminy p. Danuta Łukasik wraz ze swoimi 
zastępcami; p. Krzysztofem Smolarczykiem i p. Sławomirem 
Staszczykiem

Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz składa ślubowanie przed 
Radą Gminy

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Łopusznie p. Wiesław 
Krzesimowski wręcza p. Wójtowi zaświadczenie o wyborze

Gratulacje dla p. Wójta Pierwsze wspólne zdjęcie nowej Rady Gminy z p. Wójtem
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

SZANOWNI PAŃSTWO!
Ostatnie wybory samorządowe są niezwykle ważne dla na-

szej gminnej, łopuszańskiej rzeczywistości. Wybory te udo-
wodniły, że Państwo wysoko oceniliście dotychczasowe, czte-
roletnie dokonania i postawiliście na kontynuację. 

Druga refleksja jest taka, że odrzuciliście ofertę upartyjnie-
nia samorządu. 

To bardzo dobrze rokuje dla gminy na przyszłość. 
Przy wyborze władz gminy w mniejszym stopniu kierujemy 

się sympatiami politycznymi, a w głównej mierze znajomością 
kandydata. Człowieka, który działa i pracuje wśród mieszkań-
ców konkretnej miejscowości. Widujemy go na co dzień, zna-
my jego wady i zalety, a co najważniejsze możemy zaobser-
wować jego osiągnięcia. Z drugiej strony on, będąc członkiem 
naszej społeczności, zna najlepiej jej potrzeby. 

Oczywiście jest znaczna grupa gminnej społeczności, która 
nie do końca się identyfikuje z tym co robiliśmy, ale na tym po-
lega urok demokracji, że wystarczy poparcie większości, aby 
mieć mandat do sprawowania funkcji. Każda demokratyczna 
władza stara się i starać się powinna, by poparcie społeczne 
było jak najszersze. My też do tego dążymy i będziemy dążyć.

Można to osiągnąć w jeden sposób; zaspokajając w jak naj-
większym wymiarze potrzeby społeczne. Ludzie muszą być 
przekonani, że władza samorządowa działa w ich imieniu i dla 
ich dobra.

Chcielibyśmy w tym miejscu  podziękować wszystkim 
mieszkańcom gminy, którzy licznie wzięli udział w wyborach. 
Tych, którzy na nas głosowali będziemy się starali nie zawieść. 
Tych, którzy nie są do nas przekonani, będziemy się starali 
przekonać. 

Czas kampanii wyborczej mamy już za sobą. Staje przed 
nami o wiele trudniejsze zadanie, jakim jest realizacja progra-
mów i obietnic wyborczych. Zdajemy sobie sprawę z odpo-
wiedzialności jaka na nas ciąży. Nasi mieszkańcy zaufali nam. 
Uznali, że jesteśmy godni pokierowania naszą małą Ojczyzną.

W nadchodzącej kadencji będziemy się starali sumiennie 
wywiązywać ze swoich obowiązków. Przede wszystkim po-
winniśmy zakończyć rozpoczęte w bieżącym roku inwesty-
cje.  Planujemy zakończyć inwestycje drogowe i przejść do 
budowy oczyszczalni i kanalizacji, budować i otwierać świet-
lice wiejskie, inwestować w infrastrukturę sportową i kulturę 
oraz oświatę. 

Aby nasza praca przyniosła oczekiwane efekty, była owoc-
na, musi przebiegać w spokoju, bez kłótni i jałowych dysku-
sji politycznych. W myśl staropolskiej maksymy „Zgoda budu-
je, niezgoda rujnuje” – już od początku kadencji  deklarujemy 
chęć szerokiej współpracy ze wszystkimi podmiotami samo-
rządowymi oraz całą społecznością  na rzecz rozwoju naszej 
gminy.

Na zbliżające się Święta  
pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego  Narodzenia   

w ciepłej i rodzinnej atmosferze, w zdrowiu i w radości.
Kolejny zaś Rok 2011  

niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodnicząca rady Gminy danuta Łukasik
wójt Gminy Łopuszno zdzisław oleksiewicz

Z Sesji Rady Gminy w Łopusznie
w dniu 9 listopada 2010 roku w strażnicy ochotniczej 

Straży Pożarnej w Łopusznie odbyła się XXXViii Sesja 
rady Gminy Łopuszno i była to ostatnia Sesja rady Gmi-
ny w kadencji 2006 - 2010. na tej Sesji radni podjęli 12 
uchwał:
- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 

Nr XXXVIII/226/2010 sprawie obniżenia ceny skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na rok 2011,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/227/2010 sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/228/2010 sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr 
XXXVIII/229/2010 w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 rok Obrady ostatniej Sesji Rady Gminy kadencji 2006-2010  
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wy w Łopusznie w celu przekształcenia w jednostkę budże-
tową p.n. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Ło-
pusznie – w części określonej w § 1, § 2, § 3, § 4 i § 5.

Następnie Pani Przewodnicząca, Pan Wójt i radni dokonali 
podsumowania osiągnięć kadencji 2006-2010. Pani Przewod-
nicząca podziękowała także wszystkim za współpracę i wrę-
czyła radnym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyj-
nych gminy, kierownikom referatów Urzędu Gminy, kierowni-
kom jednostek współpracujących z gminą oraz zaproszonym

Ślubowanie radnych nowej kadencji

Gratulacje dla wybranej ponownie na Przewodniczącą Rady 
Gminy Łopuszno Pani Danuty Łukasik
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  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadza-
nie ścieków na terenie Gminy Łopuszno, 

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/230/2010 sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy 2010 roku,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/231/2010 sprawie zasad i trybu umarzania, od-
raczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Ło-
puszno i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodat-
kowych należności budżetowych o charakterze publiczno-
prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Or-
dynacja podatkowa, 

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/232/2010 w sprawie określenia szczegółowego spo-
sobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonta-
riacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach do-
tyczących działalności statutowej tych organizacji,

- jednogłośnie (14 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/233/2010 w sprawie określenia jednostek budże-
towych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporzą-
dzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków 
dochodów,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/234/2010 w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale Nr III/28/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 
grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Łopusznie oraz w uchwale Nr III/29/98 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ło-
pusznie i w uchwale Nr XXXIII/204/2010 Rady Gminy w Ło-
pusznie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr 
XXXVIII/235/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 
Nr III/29/98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 21 grudnia 1998 
r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Łopusznie, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/204/2010 
Rady Gminy Łopuszno z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie 
zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusz-
nie,

- jednogłośnie (11 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/236/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wy-
dzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Łopuszno położonej w Józefinie,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęli uchwałę 
Nr XXXVIII/237/2010 w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopusz-
no.

Po podjęciu tych uchwał radni zostali zapoznani z roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego 
z dnia 30.09.2010 roku znak: PNK.I-0911/73/2010 stwierdzają-
cym nieważność uchwały Nr XXXVI/224/2010 Rady Gminy Ło-
puszno z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu 
budżetowego p.n. Gminny Ośrodek Sportowo –Wypoczynko-
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 gościom okolicznościowe upominki (zegary, książki „Polska 
samorządna”, zestawy piśmiennicze, statuetki i kwiaty). Wszy-
scy obecni otrzymali także od kierowników GOK i GBP przy-
gotowany przez nich album z ostatniego pleneru malarskie-
go. Na koniec Sesji Pani Przewodnicząca zaprosiła wszystkich 
na pożegnalny obiad.

Uwaga! Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwał doty-
czących ustalenia stawek podatkowych oraz zatwierdzenia 
przedstawionych przez ZKG w Łopusznie taryf na 2011 rok za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie Gminy Łopuszno.

w dniu 1 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Łopusznie odbyła się i Sesja rady Gminy Ło-
puszno kadencji 2010 – 2014.

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym I Sesję nowej Rady Gminy zwołała 
Przewodnicząca Rady Gminy poprzedniej kadencji p. Danu-
ta Łukasik a otwarcia obrad Sesji dokonał radny senior p. Jan 
Witold Ptak. Po stwierdzeniu przez radnego seniora prawo-
mocności obrad Sesji radni złożyli ślubowanie i otrzymali od 
Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Łopusznie 
zaświadczenia o wyborze na radnego. Przyjęli także propono-
wany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie obrad Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Zatwierdzenie porządku obrad Sesji.
4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno.
5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Łopuszno.
6. Informacja o stanie budżetu gminy oraz o innych spra-

wach ważnych dla Gminy Łopuszno.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie obrad Sesji.

Następnie radni wybrali trzyosobową Komisję Skrutacyjną 
w składzie:
Pani Zdzisława Zimna – Przewodnicząca Komisji 
Pan Zdzisław Śrębowaty – Z-ca Przewodniczącego Komisji,
Pan Andrzej Cieślicki - Członek,

W celu przeprowadzenia tajnego głosowania w wyborach 
Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących Rady Gminy i 
prowadzący obrady radny senior poprosił radnych o zgłasza-
nie kandydatur na Przewodniczącego Rady Gminy.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno została zgło-
szona tylko jedna kandydatura radnej p. Danuty Teresy Łuka-
sik i radny senior poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowa-
dzenie głosowania. Komisja przygotowała karty do głosowa-
nia i przeprowadziła tajne głosowanie, a następnie dokona-
ła podliczenia głosów i ogłosiła wyniki. W głosowaniu tajnym 
za wyborem p. Danuty Teresy Łukasik na Przewodniczącego 
Rady Gminy głosowało 11 radnych, a przeciwko głosowało 
4 radnych. W wyniku tego głosowania p. Łukasik otrzymała 
wymaganą bezwzględną większość głosów „za” i została wy-
brana na Przewodniczącego Rady Gminy Łopuszno (uchwa-
ła Nr I/1/2010 Rady Gminy Łopuszno w sprawie wyboru Prze-
wodniczącego Rady Gminy Łopuszno). 

Radny senior pogratulował p. Łukasik wyboru na Przewod-
niczącą i przekazał jej przewodniczenie obradom. Również i 
pozostali radni złożyli jej gratulacje. Pani Łukasik podzięko-

wała radnym za głosowanie i wszystkich radnych zaprosiła do 
współpracy.

Przechodząc do realizacji porządku obrad Sesji Pani Prze-
wodnicząca poprosiła o zgłaszanie kandydatur na 2 Wice-
przewodniczących Rady Gminy Łopuszno.

Na Wiceprzewodniczących radni zgłosili kandydatury tyl-
ko 2 radnych: p. Sławomira Mariusza Staszczyka i p. Krzysztofa 
Sławomira Smolarczyka.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania 
i przeprowadziła głosowanie tajne, a następnie zliczyła głosy 
i ogłosiła wyniki wyborów. Za kandydaturami radnych; p. Sła-
womira Mariusza Staszczyka i p. Krzysztofa Sławomira Smolar-
czyka na Wiceprzewodniczących Rady głosowali wszyscy rad-
ni i tym samym zostali oni wybrani jednogłośnie na Wiceprze-
wodniczących Rady Gminy Łopuszno (uchwała Nr I/2/2010 
Rady Gminy Łopuszno w sprawie wyboru Wiceprzewodniczą-
cych Rady Gminy Łopuszno).

W dalszej części Sesji Skarbnik Gminy p. Barbara Kluk oraz 
Wójt Gminy p. Zdzisław Oleksiewicz przedstawili Wysokiej Ra-
dzie informację o stanie budżetu gminy oraz o innych spra-
wach ważnych dla Gminy Łopuszno. 

Pani Skarbnik poinformowała jeszcze radnych, że kolegiant 
RIO w Kielcach zadzwonił do niej i wniósł uwagę do podję-
tej przez Radę Gminy w listopadzie uchwały dotyczącej finan-
sowego wspierania sportu i w związku z tym poprosiła ich o 
podjęcie uchwały zmieniającą tamtą uchwałę.

Radni wyrazili na to zgodę i jednogłośnie (14 głosów 
„za”) podjęli uchwałę Nr I/3/2010 zmieniającą uchwałę Nr 
XXXVIII/237/2010 Rady Gminy Łopuszno z dnia 9 listopada 
2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowe-
go wspierania rozwoju sportu w Gminie Łopuszno. 

Sprawy różne zakończyły obrady Sesji.

w dniu 14 grudnia 2010 roku w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy w Łopusznie odbyła się druga Sesja rady 
Gminy Łopuszno.

Po otwarciu obrad Sesji Rady Gminy i stwierdzeniu prawo-
mocności obrad przez Przewodniczącą Rady Gminy p. Danutę 
Łukasik radni:
- jednogłośnie wybrali na sekretarza obrad Sesji radnego p. 

Czesława Bujaka,
- jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad Sesji,
- jednogłośnie i bez uwag przyjęli protokół z poprzedniej Se-

sji Rady Gminy.
Następnie p. Przewodnicząca poprosiła Wójta Gminy p. 

Zdzisława Oleksiewicza o złożenie ślubowania. Wszyscy po-
wstali i p. Przewodnicząca czytała rotę ślubowania, a p. Olek-
siewicz za nią powtarzał: „Obejmując urząd wójta gminy, uro-
czyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony 
mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i po-
myślności mieszkańców gminy.” Zakończył ślubowanie zda-
niem: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po złożeniu ślubowania przez Wójta Gminy radni wybierali 
spośród siebie sześć 5-cioosobowych komisji stałych Rady Gmi-
ny; Komisję Rewizyjną, Komisję Finansów, Handlu i Usług, Komi-
sję Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, Komisję Budownictwa, 
Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa i Po-
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rządku Publicznego, Komisję Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska oraz Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej. 

W głosowaniu jawnym radni jednogłośnie wybrali:
1. Do Komisji Rewizyjnej: 

1) Pana Andrzeja Henryka Cieślickiego
2) Pana Grzegorza Dariusza Janiszewskiego
3) Pana Czesława Tadeusza Sornata
4) Pana Zbigniewa Wiesława Zimeckiego
5) Panią Zdzisławę Mirosławę Zimną

(uchwała Nr II/4/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącą Komisji p. Zdzisławę Zimną, a na zastępcę p. Grze-
gorza Janiszewskiego. 
2. Do Komisji Finansów, Handlu i Usług:

1) Panią Barbarę Ewę Fras
2) Panią Danutę Teresę Łukasik
3) Panią Bożenę Sochacką
4) Pana Sławomira Mariusza Staszczyka
5) Pana Zdzisława Jana Śrębowatego

(uchwała Nr II/5/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącą Komisji p. Bożenę Sochacką, a na zastępcę p. 
Zdzisława Śrębowatego. 
3. Do Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej:

1) Pana Kazimiera Mariana Bernata
2) Pana Andrzeja Henryka Cieślickiego
3) Pana Grzegorza Dariusza Janiszewskiego
4) Panią Danutę Teresę Łukasik
5) Pana Czesława Tadeusza Sornata

(uchwała Nr II/6/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącego Komisji p. Grzegorza Janiszewskiego, a na za-
stępcę p. Andrzeja Cieślickiego.        
4.  Do Komisji Budownictwa, Drogownictwa, Gospodarki Ko-

munalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
1) Pana Kazimierza Mariana Bernata
2) Krzysztofa Sławomira Smolarczyka
3) Sławomira Mariusza Staszczyka
4) Zdzisława Jana Śrębowatego
5) Zbigniewa Wiesława Zimeckiego

(uchwała Nr II/7/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącego Komisji p. Zbigniewa Zimeckiego, a na zastęp-
cę p. Zdzisława Śrębowatego. 
5. Do Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

1) Pana Czesława Bujaka
2) Pana Mariusza Karendała
3) Pana Jana Witolda Ptaka
4) Pana Krzysztofa Sławomira Smolarczyka
5) Panią Zdzisławę Mirosławę Zimną

(uchwała Nr II/8/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącego p. Czesława Bujaka, a na zastępcę p. Mariusza 
Karendała. 
6. Do Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 

1) Pana Czesława Bujaka
2) Panią Barbarę Ewę Fras
3) Pana Mariusza Karendała
4) Pana Jana Witolda Ptaka
5) Panią Bożenę Sochacką

(uchwała Nr II/9/2010). Radni spośród siebie wybrali na Prze-
wodniczącą Komisji p. Barbarę Fras, a na zastępcę p. Bożenę 
Sochacką. 

W dalszej części obrad Sesji radni podjęli jeszcze:
- jednogłośnie (15 głosów „za”) uchwałę Nr II/10/2010 w spra-

wie odwołania i powołania redaktora naczelnego „Wieści 
Łopuszna” (radni odwołali z tej funkcji p. Jacka Barańskiego 
i powołali na redaktora naczelnego p. Michała Nygę),

- większością głosów (7 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” 
i 5 wstrzymujących się od głosu) uchwałę Nr II/11/2010 w 
sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz 
upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy i innych osób 
do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta,

- jednogłośnie (15 głosów „za”) uchwałę Nr II/12/2010 zmie-
niająca uchwałę Nr XXXVIII/227/2010 Rady Gminy Łopusz-
no z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości (zmianie ulega § 1 pkt 2 
lit. „d” uchwały Nr XXXVIII/227/2010, który otrzymuje nowe 
brzmienie o treści: „związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowot-
nych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
– 4,27 zł od 1 m powierzchni użytkowej”),

- jednogłośnie (15 głosów „za”) uchwałę Nr II/13/2010 zmienia-
jąca uchwałę Nr III/18/2002 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 23 
grudnia 2002 roku w sprawie określenia wzorów formularzy 
informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,

- jednogłośnie (15 głosów „za”) uchwałę Nr II/14/2010 zmie-
niająca uchwałę Nr XXVIII/144/2005 Rady Gminy w Łopusz-
nie z dnia 7 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości. 

(m.B.)

UCHwaŁa nr XXXViii/226/2010  
radY GminY ŁoPUSzno  

z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podat-

ku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. 
w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2010 r. (M.P. 76, poz. 960) z kwoty 37,64 zł 
za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2011 r.

PrzewodniczącyRady Gminy
/-/  Danuta Łukasik
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UCHwaŁa nr XXXViii/227/2010  
radY GminY ŁoPUSzno  

z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-

ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości 

obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno.
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej bez względu na sposób    sklasyfikowania w 
ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1 m² po-
wierzchni; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, reten-
cyjne lub elektrowni wodnych - 4,15 zł od 1 ha po-
wierzchni;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od 1 
m² powierzchni; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych - 0.67 zł od 1 m² powierzchni użytko-

wej, 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 15,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siew-
nym -9,82 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,27 
od 1 m² powierzchni użytkowej;

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 5,50 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie 
art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc 
uchwała Nr XXIX/173/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
01 grudnia 2009 roku sprawie stawek w podatku od nieru-
chomości.

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-

szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2011 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
 /-/   DANUTA ŁUKASIK

UCHwaŁa nr XXXViii/228/2010 radY GminY  
ŁoPUSzno z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków trans-

portowych obowiązujące na terenie Gminy Łopuszno; 
1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-

kowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  - 420,00 zł,
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 770,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  - 970,00 zł.   

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał-
kowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Liczba osi  i dopuszczalna masa 
całkowita (w tonach)

Stawka podatku
( w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie 
jezdne) z za-
wieszeniem 

pneumatycz-
nym lub zawie-
szeniem uzna-
nym za równo-

ważne

Inny system za-
wieszenia osi 

jezdnych

1 2 3 4
DWIE OSIE

12 13 740,00 1.320,00
13 14 630,00 1.320,00
14 15 630,00 1.320,00
15 630,00 1.320,00

TRZY OSIE.
12 17 420,00  740,00
17 19 1.260,00 1.680,00
19 21 1.260,00 1.680,00
21 23 1.260,00 1.680,00
23 25 1.260,00 1.680,00
25 1.260,00 1.680,00

CZTERY OSIE I WIĘCEJ
12 25  780,00   790,00
25 27   950,00 1.260,00
27 29 1.730,00 1.790,00
29 31 1.790,00 2.570,00
31 1.790,00 2.570,00

3.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 
tony i poniżej 12 ton -1050,00 zł.
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4.  Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowa-
nego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o do-
puszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej 
lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi jezdnych i dopusz-
czalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie 
jezdne) 

z zawiesze-
niem pneuma-

tycznym lub 
uznanym za 
równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

DWIE OSIE
12 18 950,00 1.260,00
18 25 950,00 1.260,00
25 31 1.490,00 1.920,00
31 1.490,00 1.990,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 40 1.310,00 1.820,00
40 1.820,00 2.580,00

5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem sil-
nikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i po-
niżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnoś-
cią rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 
370,00 zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem 
silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie  
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego. 

Liczba osi jezdnych i dopusz-
czalna masa całkowita zespołu 

pojazdów (w tonach)
Stawki podatku (w złotych)

Nie mnie niż Mniej niż

Oś jezdna (osie 
jezdne) z za-
wieszeniem 

pneumatycz-
nym lub zawie-
szeniem uzna-
nym za równo-

ważne

Inne systemy 
zawieszenia osi 

jezdnych

JEDNA OŚ
12 18 260,00 420,00
18 25 260,00 420,00
25 420,00 630,00

DWIE OSIE
12 28 370,00 420,00
28 33 890,00 1.370,00
33 38 890,00 1.370,00
38 1.210,00 1.790,00

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 38 740,00 1.000,00
38 1.050,00 1.370,00

7.  Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a)  mniejszej niż 30 miejsc - 1.030,00zł,
b)  równej lub wyższej niż 30 miejsc  - 1.570,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc 

uchwała Nr XXIX/175/2009 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 
1 grudnia 2009 roku w sprawie określenia wysokości sta-
wek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 
2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ Danuta Łukasik

UCHwaŁa nr XXXViii/229/2010 radY GminY  
ŁoPUSzno z dnia 9 listopada 2010 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf na 2011 rok za zbiorowe za-
opatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na te-

renie 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 (t.j.: Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 24 ust. 
1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrze-
niu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 
2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy 
w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przedstawione przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Łopusznie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2011 w 
wysokości za 1 m3:

1) za pobieraną wodę dla:
a) gospodarstw domowych i jednostek organizacyj-

nych Gminy  - 2,00 zł plus VAT
b) innych odbiorców na terenie gminy    - 2,80 zł plus VAT

2) za odprowadzone ścieki przez:
a) gospodarstwa domowe i jednostki organizacyjne 

Gminy - 2,00 zł plus VAT
b) nne podmioty na terenie gminy   - 2,80 zł plus VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przy-
jęty tj. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w 
Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Danuta Łukasik
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wyniki wyborów wójta,  
głosowanie w dniu 21.11.2010 r.

Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

Lp. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształ-
cenie

Miejsce zamieszkania  
przynależność i poparcie

Liczba 
głosów 
oddanych 
na kandy-
data

% gło-
sów Wybrany

1. Iwanek Stanisław Krystian 34 wyższe Łopuszno, członek Polskie-
go Stronnictwa Ludowego 1107 23.23% Uczestniczy 

w ponownym głosowaniu

2. Iwanek Zbigniew Bartłomiej 53 wyższe Łopuszno, nie należy do par-
tii politycznej 933 19,58% nie

3. Oleksiewicz Zdzisław Wiesław 62
średnie 
ogólno-
kształcące

Łopuszno, nie należy do 
partii politycznej 2208 46.33% Uczestniczy 

w ponownym głosowaniu

4. Ptak Jan Witold 62 średnie 
techniczne

Łopuszno, nie należy do par-
tii politycznej 518 10,87% nie

Ponowne głosowanie w dniu 05.12.2010 r.
Zbiorcze informacje o kandydatach na urząd

Lp. Nazwisko i Imiona Wiek Wykształce-
nie

Miejsce zamieszkania przy-
należność i poparcie

Liczba głosów odda-
nych na kandydata % głosów Wybra-

ny

1. Iwanek Stanisław Krystian 34 wyższe Łopuszno, członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego 1389 38,99% Nie

2. Oleksiewicz Zdzisław Wiesław 62 średnie ogól-
nokształcące

Łopuszno, nie należy do 
partii politycznej 2173 61,01% Tak

wyniki wyborów do rady Gminy
Wyniki głosowania na kandydatów do rady

Okręg 
wy-
borczy 
nr

Nr  
listy

Nr na 
liście Nazwisko i Imiona Nazwa komitetu

Liczba 
głosów 
waż-
nych 
odda-
nych 
na kan-
dydata

% gło-
sów 
waż-
nych

Man-
dat

1 2 1 Tkacz Michał KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 23 6,87% Nie

1 14 1 Bąk Zbigniew Bogusław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 56 16,72% Nie

1 19 1 Staszczyk Sławomir Mariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LASOCIN ANTONIELÓW 
EWELINÓW SKAŁKA 256 76,42% Tak

2 2 1 Mazur Wiesław KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 187 41,74% Nie

2 15 1 Karykowska Elżbieta Wiesława KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŁO-
PUSZNO 31 6,92% Nie

2 16 1 Waszczyk Marek Grzegorz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LUDZI” 14 3,13% Nie
2 18 1 Bujak Czesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM W SARBICACH 216 48,21% Tak

3 2 1 Smolarczyk Krzysztof Sławo-
mir KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 246 63,57% Tak

3 14 1 Drogosz Jan KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 128 33,07% Nie

3 16 1 Sobieraj Sławomir KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LUDZI” 13 3,36% Nie
4 2 1 Włodarczyk Katarzyna Teresa KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 161 16,28% Nie
4 2 2 Fras Barbara Ewa KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 293 29,63% Tak

4 2 3 Stelmaszczyk Krzysztof Stani-
sław KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 71 7,18% Nie

WYBORY SAMORZĄDOWE 2010



Wieści Łopuszna10

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

4 14 1 Komisarczyk Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 154 15,57% Nie

4 14 2 Jabłoński Bogdan Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 166 16,78% Nie

4 14 3 Cieślicki Andrzej Henryk KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 339 34,28% Tak

4 15 1 Michalski Leszek Roman KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŁO-
PUSZNO 187 18,91% Nie

4 15 2 Nyga Krzysztof Andrzej KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŁO-
PUSZNO 158 15,98% Nie

4 15 3 Kowalczyk Tadeusz Ryszard KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŁO-
PUSZNO 41 4,15% Nie

4 16 1 Groszek Elżbieta Teresa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LUDZI” 51 5,16% Nie

4 16 2 Ptak Jan Witold KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LU-
DZI” 241 24,37% Tak

4 16 3 Smolarczyk Paweł KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LUDZI” 56 5,66% Nie

4 17 1 Jastrzębski Krzysztof Konstanty KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POSTĘP
I DOŚWIADCZENIE 106 10,72% Nie

4 20 1 Serafin Zofia Maria KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRZYSZŁOŚĆ ŁOPUSZNA” 144 14,56% Nie
5 2 1 Karendał Mariusz KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 164 39,71% Tak

5 14 1 Kramarczuk Sławomir Marek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 151 36,56% Nie

5 15 1 Stefański Grzegorz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA GMINY ŁO-
PUSZNO 26 6,30% Nie

5 16 1 Janus Angelika Ewa KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “SAMORZĄD DLA LUDZI” 72 17,43% Nie

6 2 1 Jarząbek Zbigniew Dariusz KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 125 38,23% Nie

6 14 1 Janiszewski Grzegorz Dariusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 161 49,24% Tak

6 15 1 Jachimczyk Renata Danuta KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 22 6,73% Nie

6 16 1 Szrębowaty Marcin KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
“SAMORZĄD DLA LUDZI” 19 5,81% Nie

7 2 1 Klimczak Indira KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 47 24,87 Nie

7 14 1 Sochacka Bożena KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 87 46,03% Tak

7 15 1 Walas Mariusz Rafał KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 31 16,40% Nie

7 16 1 Suchacki Stanisław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
“SAMORZĄD DLA LUDZI” 24 12,70% Nie

8 2 1 Błachucki Krzysztof Zbigniew KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 87 21,97% Nie

8 14 1 Hajduk Andrzej Jacek KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 99 25,00% Nie

8 15 1 Sornat Czesław Tadeusz KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 188 47,47% Tak

8 16 1 Błachucka Anna KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
“SAMORZĄD DLA LUDZI 22 5,56% Nie

9 2 1 Bernat Kazimierz Marian KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 95 49,48% Nie

9 5 1 Łabędzki Dawid Piotr KOMITET WYBORCZY
 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 20 10,42% Nie

9 14 1 Piotrowski Edward KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 77 40,10% Nie

10 2 1 Śrębowaty Zdzisław Jan KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 111 40,51% Tak

10 14 1 Kozioł Józef KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 90 32,85% Nie

10 15 1 Drozdowski Aleksander KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 73 26,64% Nie

11 2 1 Zimna Zdzisława Mirosława KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 156 62,15% Tak
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11 15 1 Wódkowski Wiesław Adam KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 95 37,85% Nie

12 2 1 Łukasik Danuta Teresa KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 205 64,47% Tak

12 15 1 Frączek Wioletta Janina KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 113 35,53% Nie

13 2 1 Wychowaniec Marcin KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 83 28,92% Nie

13 14 1 Zimecki Zbigniew Wiesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW “PRAWORZĄDNA I GO-
SPODARNA GMINA” 130 45,30% Tak

13 15 1 Robak Paweł Adam KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
 RAZEM DLA GMINY ŁOPUSZNO 46 16,03% Nie

13 16 1 Naczelnik Czesław KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
 “SAMORZĄD DLA LUDZI” 28 9,76% Nie

Do Rady Powiatu Kieleckiego ponownie został wybrany Pan Jacek Barański, mieszkaniec gminy Łopuszno uzyskując 1736 
głosów, co dało najlepszy wynik w okregu wyborczym w skład ktorego wchodzą gminy Łopuszno, Strawczyn, Mniów

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Kolejny raz z woli wyborców mam zaszczyt pełnić funkcję 
radnego powiatu kieleckiego. To wielkie wyróżnienie i wy-
zwanie do spełnienia Państwa oczekiwań.  Pragnę złożyć naj-
szczersze i płynące z głebi serca podziękowania dla wszyst-
kich osób, które zdecydowały się zaufać mojej osobie i odda-
ły na mnie swój głos. Obiecuję, że zrobię wszystko, aby nie 
zawieść Państwa zaufania, zaś moje obowiązki w Radzie Po-
wiatu Kieleckiego będę zawsze starał się wykonywać sumien-
nie mając na względzie dobro mieszkańców gminy Łopuszno 
i całego powiatu kielckiego. 

Drodzy Państwo. W dniu 1 grudnia br. na pierwszej sesji 
Rady Powiatu IV kadencji zostałem wybrany na członka Za-
rządu Powiatu Kieleckiego. Ta odpowiedzialna funkcja jesz-
cze bardziej mobilizuje mnie do pracy na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Jako radny i jednocześnie członek ścisłego kierow-
nictwa powiatu kieleckiego zobowiązuję się do informowa-

nia Państwa na łamach „Wieści 
Łopuszna” o wszelkich działanich 
podejmowanych przez Zarząd 
Powiatu oraz Radę Powiatu bez-
pośrednio dotyczących gminy 
Łopuszno.  Jeszcze raz dziękuję za 
udzielony mi kredyt zaufania. 

W związku ze zbliżającymi się 
świętami Bożego Narodzenia oraz 
Nowym Rokiem, pragnę złożyć 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Łopuszno najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej po-
myślności, pogody ducha, wzajemnej życzliwości, a w Nowym 
2011 Roku wiele sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

z wyrazami szacunku 
Jacek Barański 

Bardzo dziękuję za poparcie mojej osoby w ostatnich wy-
borach samorządowych. Dzięki Państwa zaufaniu zdobyłem 
mandat radnego Powiatu Kieleckiego. Mam nadzieję, że jako 
najmłodszy radny obecnej kadencji będę godnie reprezento-
wał Was w powiecie, a moje starania przyniosą korzystne efek-
ty. Na łamach tej gazety będę informował  Państwa o wszel-
kiego rodzaju działaniach dotyczących gminy Łopuszno, pod-
jętych przez starostwo. Dla ułatwienia kontaktu ze mną poda-
ję swój numer telefonu 502 666 453. W najbliższym czasie pla-
nuję wyznaczyć cykliczne dyżury dla osób, które będą chciały 
się spotkać ze mną osobiście. 

Szanowni Mieszkańcy
Korzystając z okazji, chciałbym 

życzyć Państwu Świąt wypełnio-
nych radością i miłością, niosą-
cych spokój i odpoczynek, a nad-
chodzący Nowy Rok niech spełni 
wszelkie marzenia i zrealizuje za-
mierzone plany.

Tomasz zbróg 
radny Powiatu kieleckiego 

Szanowni Państwo
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KUltURa i oświata 

Rozśpiewane i baśniowe były Jasełka Dobrzeszowskie Anno 
Domini 2010. Odrobinę na przekór trzaskającemu mrozowi, a tro-
chę pod rękę z jego fantazyjnymi, wyszukanymi malunkami na 
szybach i wymyślnymi stalaktytami zwisającymi z dachów. Ach, 
ta szkoła rozśpiewana! Przyciągnęłaby nawet spragnioną poe-
tyczności Rachel Wyspiańskiego, tym bardziej, że nie obawiała 
się mrozu. Lecz nie „poezję żywą zaklętą” przybyli oglądać zapro-
szeni goście. Mróz nie przeraża również tych, którym wystarczy 
ciepło „maleńkiej miłości”. W miarę upływu adwentu coraz inten-
sywniej płonie ona w sercach ludzi, tak jak coraz widniej robi się 
u ołtarza, gdzie kolejne zapalane roratki przypominają o zbliża-
jących się świętach Bożego Narodzenia.

dyrektor Szkoły Podstawowej w dobrzeszowie pani ali-
cja kuropatwa miała przyjemność powitać pana profesora 
Stefana Pastuszkę – członka krajowej rady radiofonii i Tele-
wizji, księdza dziekana ireneusza Jakusika, księdza zbignie-
wa Staniosa, wizytatora wydziału nadzoru Pedagogicznego 
zespołu do spraw ewaluacji kuratorium oświaty w kielcach 
pana Jerzego Łodygowskiego, starostę powiatu kieleckie-
go pana zdzisława wrzałkę, dyrektora oddziału TVP kielce 
pana krzysztofa Heroda, dyrektora kasy rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego pana zbigniewa Banaśkiewicza, dy-
rektora do spraw administracyjnych muzeum narodowe-
go w kielcach pana Stanisława Chałupczaka, prezes i wice-
prezes Fundacji z Uśmiechem panie wiolettę zdeb i elżbie-
tę Gołdyn, przewodniczącą rady Gminy w Łopusznie panią 
danutę Łukasik oraz wójta gminy Łopuszno pana zdzisława 
oleksiewicza wraz z małżonką, radnych naszej gminy, pra-
cowników Urzędu Gminy, niezwykle licznie przybyłych na 
uroczystość mieszkańców.

Tegoroczne Jasełka Dobrzeszowskie były wyjątkowe pod wie-
loma względami. Patronat nad nimi objął pan profesor Stefan 
Pastuszka, a patronat medialny sprawował oddział terenowy 
TVP kielce. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii organizowa-
nych przez nas jasełek gościliśmy ekipę telewizyjną. Młodzi aktorzy 
byli tym faktem niebywale podekscytowani! Bez tremy weszli w rolę 
prawdziwych aktorów i udzielali profesjonalnych wywiadów.

Sala gimnastyczna szybko szczelnie wypełniła się, tak że tym, 
którzy przyszli tuż przed rozpoczęciem uroczystości, pozostały 
jedynie miejsca stojące. Jeśli mieli nadzieję na to, że dzięki temu 
lepiej będą widzieć, to się srodze zawiedli. Kiedy bowiem na sce-
nę wkroczyli najmłodsi, wszyscy wstali, niektórzy weszli nawet 
na ławki, a w ostatnich rzędach było widać jedynie blaski fleszy 
fotograficznych. Goście, którzy zawitali w progi naszej szkoły 17 
grudnia, prawdopodobnie spodziewali się ujrzeć tradycyjnych 
bohaterów jasełek: Świętą Rodzinę, anioły, śmierć, diabły, Hero-
da, pasterzy, „mędrców świata”… Tym razem jednak było nieco 
inaczej. Owszem, w przygotowywanym pieczołowicie przez pa-
nią Joannę Nygę-Miśtę przedstawieniu Jezus tradycyjnie leżał w 
ramionach Maryi, obok której czuwał Józef, ale już aniołki oka-
zały się być wyjątkowo dobrze zorientowane w nowoczesnych 
tańcach! Nie mniej pozostały przy tym wdzięczne i urocze, jak 
tylko anioły zapewne być potrafią. Za to pasterze „a okręcali w 
miejscu, a zawracali, a hołubce bili” – jeszcze lepiej nawet niż 
młodzież na weselu w Reymontowskich Lipcach! „Tańcowali nie-
zmęczenie, wywijali tak zapamiętale”, że każdy zapomniał o siar-
czystym mrozie na zewnątrz. Tym bardziej, że – jak to pasterze 
– wszyscy mieli coś puchatego czy barankowego na sobie. Ukła-

Jasełka Dobrzeszowskie Anno Domini 2010
dy choreograficzne ćwiczyła z dziećmi pani Małgorzata Soboń 
z Gminnego Ośrodka Kultury.

No tak, pewnie zaraz pojawią się – jak co roku, śmierć, diabły 
i Herod. Od czasu do czasu warto jednak przełamać schematy. 
I oto oczom przybyłych gości ukazuje się niezwykła jak na jasełka 
postać: ubrana w muśliny wróżka, a tuż za nią kolejna. Jakby tego 
było mało, nowonarodzonemu Jezusowi przybyły pokłonić się 
inne postaci ze znanych baśni: dziewczynka z zapałkami, sierot-
ka Marysia, Jaś i Małgosia, Królowa Śniegu, Pszczółka Maja, Pino-
kio, Kopciuszek. Każda przepięknie ubrana! Równie piękne były 
przygotowywane pod kierunkiem pani Danuty Michalskiej deko-
racje, w których dominowały błękity przełamane żółtymi pasami 
symbolizującymi promienie gwiazdy betlejemskiej. 

Tegoroczne jasełka były ucztą nie tylko dla oka, ale również 
– dla ucha. Obok znanych od wieków kolęd pojawiły się naj-
zupełniej współczesne. Po rzewnych, przepojonych liryzmem 
utworach dały się słyszeć dynamiczne, żywiołowe i pełne ener-
gii nuty. Niezwykle starannie dobrana muzyczną oprawę miała 
większość scen. Jasiowi i Małgosi śpiewały leśne ptaki, Królową 
Śniegu zapowiedział przejmujący zimnem do szpiku kości wi-
cher, a Pszczółka Maja wleciała na scenę przy dźwiękach muzyki 
klasycznej.

Przemawiający goście zgodni byli co do tego, że Jasełka Do-
brzeszowskie tradycyjnie zachwycały i jak zawsze były nowator-
skie, niepowtarzalne i oryginalne! Tak mówili panowie Zdzisław 
Wrzałka, Zbigniew Banaśkiewicz, Zdzisław Oleksiewicz i pani Da-
nuta Łukasik. Profesor Stefan Pastuszka nazwał organizatorów 
jasełek „przyjaciółmi wspaniałej tradycji”. Wypowiedź księdza 
dziekana Ireneusza Jakusika przybliżyła myśli obecnych ku wiel-
kiej tajemnicy Słowa, które rozbiło namiot wśród ludzi, tajemnicy 
świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz dziekan, który po raz czwarty 
gościł w progach naszej szkoły na jasełkach, wyznał, że obecność 
na nich wszystkich gości wypływa już z potrzeby serca. Złożył ży-
czenia pełnych pokoju świąt.

Spotkanie stało się też dobrą okazją do złożenia przez panią 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie na ręce pana wój-
ta i pani przewodniczącej Rady Gminy w Łopusznie podzięko-
wań, które również stały się miłą tradycją Jasełek Dobrzeszow-
skich. Tym razem podziękowania dotyczyły ogrodzenia placu 
szkolnego i wybudowania placu zabaw. Na zakończenie pani 
dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za obecność i zło-
żyła serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i pełnych poko-
ju świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego, obfitującego w Boże 
błogosławieństwo Nowego Roku.

ewa Stępień

Foto:
1. Przedszkolaki pięknie śpiewały.
2. Zaproszeni goście.
3.Trzej królowie składają dary Dzieciątku.
4. Taniec pastuszków.
5. Życzenia świąteczne.
6. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji prof. Stefan Pa-
stuszka pogratulował aktorom wspaniałego występu.
7. Ksiądz dziekan Ireneusz Jakusik złożył życzenia świąteczne.
8. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie podziękowała 
publiczności za przybycie na jasełka.
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Krokiem poloneza pierwszoklasiści weszli na salę Ślubowanie na sztandar szkoły

Pasowanie na ucznia Źyczenia od włodarzy gminy

Klasa I b z wychowawczynią Katarzyną Kumańską

Klasa Ia z wychowawczynią Elżbietą Żmudą

Kwiaty dla zaproszonych gości

Ślubowanie w zepole Szkół im. Jana Pawła ii



Sergiusz Staszczyk i Michał Rowiński w scenceKlient biura matrymonialnego - w tej roli Czarek Kmiecik

Uśmiech na twarzach nagrodzonych nauczycieli świadczy sam za siebie Pan Dyrektor wręcza nauczycielom symboliczne atrybuty ich pracy

Najmłodsi wychowankowie mówil pięknie i z wielkim przejęciem

Solistki szkolnego chóru, Marta Głowala i Edyta Piwowarczyk

Wywiadówka może być kłopotliwa również dla nauczyciela

Finał uroczystego apelu

dzień nauczyciela



Wzajemne obsypywanie się prezentami

Pierwszaki zawsze tylko w smerfnej szkole Pierwszakowy tor przeszkód

Mikołajkowy przegląd bajeczek

zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”

Jak dobrze być pierwszakiem

mikoajki to czas magii



Serdecznie zapraszamy
WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI

na koncert z okazji

XIX FINAŁU 
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ  POMOCY

który odbędzie się 9 stycznia 2011r. w godz. 14.00 – 24.00
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie

W tym roku gramy dla urologii i nefrologii dziecięcej.
drodzy Przyjaciele orkiestry Jurka owsiaka! Jak co roku przygotowaliśmy dla was mnóstwo 

atrakcji i niespodzianek. Będzie aukcja cennych pamiątek, którą poprowadzą znani artyści. wśród 
licytowanych przedmiotów znajdą się obrazy, albumy, gadżety sportowe, wyroby kulinarne, słodkie 

wypieki oraz wiele innych niespodzianek ofiarowanych przez liczne grono Przyjaciół orkiestry. 
Podczas koncertu nie zabraknie dobrej i różnorodnej muzyki, a także pokazów tanecznych. 

najmłodszym proponujemy loterię fantową, wielbicielom karnawałowych rytmów zabawę taneczną  
do północy. miłośnikom rozrywki na świeżym powietrzu polecamy przejażdżkę saniami.

w trakcie imprezy będzie czynny szkolny bufet i sklepik oraz stoiska z ciastami i kulinariami.

organizatorzy przygotowali puchary:
• dla najhojniejszego indywidualnego ofiarodawcy XiX Finału wośP 

• dla najhojniejszej instytucji (firmy, zakładu pracy).

Szanowni Państwo! nigdy jeszcze nie zawiedliśmy się na Przyjaciołach naszej szkoły
 i na Przyjaciołach Jurka owsiaka, nigdy nie zawiedliśmy się na was. 

na przekór sceptykom i przepowiadaczom złej pogody jesteście z nami podczas kolejnych Finałów.  
i coraz piękniej, i coraz hojniej „gracie”:

XVI Finał – 26.015,52zł.
XVII Finał – 29.160,52zł.

XVIII Finał – 42.256,70zł.!!!

Bądźcie z nami 9 stycznia na najgorętszym orkiestrowym graniu!  
Zapraszamy!

Sztab organizacyjny XiX Finału wośP
w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w łopusznie
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z życia gminy

Służba w ramach  
narodowych Sił rezerwowych (nSr).

Od 1 lipca 2010 roku Siły Zbrojne RP rozpoczęły nabór do 
nowej formy służby wojskowej - Narodowych Sił Rezerwo-
wych. Narodowe Siły Rezerwowe będą realizowały zadania 
w ramach reagowania kryzysowego, jako wzmocnienie jed-
nostek w sytuacjach kryzysowych - i w tym sensie nie staną 
się one oddzielną formacją - nie będą tworzone nowe jed-
nostki organizacyjne, ani związki taktyczne. Ochotnicy będą 

Nowe formy służby wojskowej - nowe wyzwania! 

Piekarnia Kozak w Łopusznie to jedna z najstarszych firm 
rodzinnych w regionie świętokrzyskim o ponad 70 letniej tra-
dycji. Tradycyjny i staropolski smak pieczywa wypiekanego 
jest tutaj niezmienny od 1939 r., a więc  od założenia piekarni 
przez seniora rodu, piekarza Kazimierza Kozaka. Działalność ta 
systematycznie rozrasta się i rośnie w siłę. Oferowana jest sze-
roka gama rożnego rodzaju wypieków, począwszy od chleba 
pszenno-żytniego po bułki słodkie i torty okolicznościowe. 

Od 2005r., w związku z prężnym rozwojem, została otwar-
ta nowa, druga już siedziba piekarni. Do bogatej oferty pie-
czywa, dołączone zostały również produkty cukiernicze. Wi-
zytówką Piekarni Kozak są pączki, które słyną w całym woje-
wództwie z niepowtarzalnego smaku. Cukiernia dysponuje 
również szeroką ofertą bułek słodkich drożdżowych, ciast do-
mowych, oraz ciasteczek. 

Pieczywo z Piekarni Kozak z Łopuszna  dostarczane jest do 
ponad 100 punktów, znajdujących się nie tylko na terenie zie-
mi świętokrzyskiej, ale  również poza granicami naszego wo-
jewództwa.  

Produkty piekarnicze i cukiernicze cieszą się ogromną po-
pularnością podczas wszelkich targów spożywczych, oraz wy-
staw promujących tradycyjne i staropolskie wypieki. 

Produkty Piekarni Kozak są promowane podczas corocz-
nych obchodów Święta Chleba. Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się w tym roku oferta piekarnicza i cukiernicza 
w  Tokarni oraz w Staszowie.

Właściciele Piekarni Kozak od lat uczestniczą w życiu spo-
łecznym i kulturalnym gminy. Corocznie aktywnie wspierają 
akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej 
w Łopusznie, sponsorują różnego rodzaju uroczystości szkol-
ne oraz gminne. 

W 2007r. Piekarnia ta zajęła czołowe miejsce w „Plebiscycie 
na Chleb Roku” organizowanym przez gazetę Słowo. 

Zadowolenie i spełnienie oczekiwań klientów Piekarni Ko-
zak przekonuje właścicieli do ciągłego rozwoju oraz dalszych 
inwestycji.

Piekarnia Kozak

odbywać służbę wojskową w już istniejących jednostkach 
wojskowych. 

Kandydat do przyjęcia obowiązków w ramach NSR po-
winien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powo-
ływanych do czynnej służby wojskowej: polskie obywatel-
stwo, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psy-
chiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, a także być 
osobą niekaraną. W tym roku do NSR przyjmowani będą 
żołnierze rezerwy, którzy pełnili wcześniej czynną służbę 
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Służba przygotowawcza trwa:
• dla żołnierza w korpusie oficerów - do 6 miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie podoficerów -  do 5 miesięcy;
• dla żołnierza w korpusie szeregowych - do 4 miesięcy.

Do służby przygotowawczej może być powołana oso-
ba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca oby-
watelstwo polskie, orzeczoną zdolność do czynnej służby 
wojskowej (kat. zdolności do służby wojskowej „A”), wiek 
co najmniej osiemnaście lat i  wykształcenie co najmniej 
gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu 
szeregowych, średnie - w przypadku kształcenia na potrze-
by korpusu podoficerów i wyższe - w przypadku kształce-
nia na potrzeby korpusu oficerów. 

W okresie szkolenia przysługuje bezpłatne zakwatero-
wanie, wyżywienie, umundurowanie, a także opieka me-
dyczna i stomatologiczna.

Miesięczne uposażenie:
• dla żołnierza kształcącego się na oficera wynosi 60% 

najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 1500 
złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na podoficera wynosi 
40% najniższego uposażenia żołnierza zawodowego tj. 
1000 złotych brutto,

• dla żołnierza kształcącego się na szeregowego wynosi 
w wysokości 30% najniższego uposażenia żołnierza za-
wodowego tj. 750 złotych brutto.

Po otrzymaniu karty powołania do jej pełnienia: ustawo-
wa ochrona stosunku pracy. Okres pełnienia służby przygo-
towawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia 
w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku 
pracy.

W trakcie służby przygotowawczej i po jej zakończeniu 
istnieje możliwość złożenia wniosku o zawarcie kontraktu 
na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił 
Rezerwowych.

Osoby, które szczegółowo chciałyby zapoznać się z zasa-
dami funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych oraz 
rozważają wstąpienie do tej formy służby, mogą pozyskać 
bezpłatnie materiały w wersji elektronicznej pod adresem 
http://www.profesjonalizacja.wp.mil.pl/pl/57.html - Vade-
mecum Narodowych Sił Zbrojnych, a także szczegółowy 
poradnik dla kandydatów do NSR. 

wszelkich informacji o zasadach, kryteriach powo-
łania do ochotniczych form służby wojskowej udzie-
lają specjaliści z wojskowej komendy Uzupełnień 
kielce-Śródmieście, 25-353 Kielce, ul. Wesoła 29, nr. tel. 
(41) 2786181, 2786188, 2786285, fax (41) 2786172, 
e-mail: wkukielce1@sow.mil.pl

wojskową, a od początku 2011 roku o służbę w NSR będą 
mogły się ubiegać także osoby nie posiadające przeszkole-
nia wojskowego, które odbędą służbę przygotowawczą.

Kontrakt, na pełnienie służby w ramach NSR może być 
zawarty na okres od 2 do 6 lat, z możliwością jego przedłu-
żenia do lat 15. Każdy żołnierz rezerwy-ochotnik, po podpi-
saniu z dowódcą danej jednostki wojskowej kontraktu na 
pełnienie służby wojskowej w ramach NSR, będzie miał na-
dany przydział kryzysowy, który będzie oznaczał zaliczenie 
go do Narodowych Sił Rezerwowych i nałoży na niego obo-
wiązek pełnienia czynnej służby wojskowej lub dyspozycję 
do jej pełnienia w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

Ochotnik, który zostanie żołnierzem NSR, będzie miał 
obowiązek uczestniczyć w organizowanych co roku ćwi-
czeniach wojskowych, trwających do 30 dni. W tym czasie 
będzie otrzymywał żołd, bezpłatne zakwaterowanie, wy-
żywienie, rekompensatę utraconych zarobków, będą tak-
że zrekompensowane pracodawcy straty powstałe z jego 
nieobecności i niewykonywania pracy. Po podpisaniu kon-
traktu żołnierz NSR nadal będzie wykonywał swoją pracę, a 
do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy zaistnieje taka 
potrzeba. 

Ze względu na rozmieszczenie jednostek wojskowych 
w Polsce liczba oferowanych stanowisk NSR jest zróżnico-
wana na terenie kraju np.: w Szczecinie wynosi 1882 sta-
nowiska, Zielonej Górze 1131 stanowisk, Gdańsku 1030 sta-
nowisk, Olsztynie, Warszawie, Gdańsku ok.1000 stanowisk, 
najmniej oferuje administracja wojskowa w Kielcach i Bia-
łymstoku: 28 stanowisk. 

Do dyspozycji jest szeroki wybór specjalności zawodo-
wych, obejmujący 3282 grupy stanowisk (m.in. kierowcy, 
mechanicy, kucharze, psycholodzy, lekarze). W odniesie-
niu do stopni etatowych, wytypowanych do uzupełnienia 
NSR, w ofercie jest: w korpusie szeregowych zawodowych 
- 8428 stanowisk, w korpusie podoficerów - 1190 stanowisk, 
a w korpusie oficerów - 382 stanowiska. 

Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza to nowa forma służby wojsko-

wej skierowana do osób (mężczyzn i kobiet), które nigdy 
nie pełniły służby wojskowej, a chcą odbyć szkolenie woj-
skowe i zdobyć podstawowe umiejętności związana z pro-
fesją żołnierza.

Powołanie do służby przygotowawczej możliwe jest wy-
łącznie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej 
służby.

Ochotnicy, w dniu rozpoczęcia służby przygotowawczej 
stają się żołnierzami w czynnej służbie wojskowej.
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Ślub ze szkołą
Po 30 dniach nauki, pracy i zabawy, w obecności wielu 

świadków miał miejsce wiekopomny akt. Na mocy złożone-
go ślubowania dzieciaki z klasy pierwszej dostąpiły zaszczy-
tu pasowania na pełnoprawnych członków społeczności 
szkolnej.

Zanim to jednak nastąpiło, musieli wykazać się swoją wie-
dzą i umiejętnościami. Godziny prób, dni nauki, stres i pasja. 
To wszystko złożyło się na efekt końcowy i artystystyczną 
oprawę całej uroczystości. Nasi dzielni pierwszoklasiści śpie-
wali, tańczyli i deklamowali. Wykazali się także wiedzą i spre-
cyzowanymi planami życiowymi. – Mam ochotę wielką , żeby 
być nauczycielką. Nie wiem tylko proszę gości, czy mi starczy 
cierpliwości. – Ja zawsze chciałem zrobić karierę, mogę od razu 
zostać premierem. Jasna przyszłość się przed nami otwiera, 
bo jeszcze nie było z Gnieździsk premiera!

Potem nastąpiła część oficjalna. Pierwszaki z uniesioną 
dłonią, zgodnym chórem złożyły przyrzeczenie. Po nim pani 
Dyrektor dokonała aktu pasowania dotykając ramienia ucz-
niów wielkim ołówkiem. Były także pamiątkowe dyplomy, 
drobne upominki i a od pana wójta Zdzisława Oleksiewicza i 
pani przewodniczącej rady gminy Danuty u Łukasik Encyklo-
pedie wiedzy dla każdego.

Tańczący policjant
27 października zawitał do naszej szkoły niecodzienny 

gość – aspirant Tomasz Królak z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Spotkał się z dziećmi z 
klas 0-III. Mówił nie tylko o zasadach zachowania na przej-
ściu dla pieszych czy drodze bez wytyczonego chodnika, 
ale również o tym, jak zachować się w stosunku do niezna-
jomych czy w czasie jazdy rowerem. Dzieci obejrzały także 
film Bezpieczna droga z radami Spongeboba. 

Jak dobrze być pierwszakiem
Prawdziwą furorę zrobił jednak taniec aspiranta w rytm 

muzyki z filmu Gliniarz z Beverly Hills pokazujący ręczne ste-
rowanie ruchem.

Spotkanie było bardzo ciekawe i pouczające. Dzieci zada-
wały mnóstwo pytań. Wiedza, która została im w ten sposób 
przekazana, na pewno zostanie umiejętnie wykorzystana.

Na koniec wszyscy otrzymali opaski odblaskowe podaro-
wane przez pana wójta.

kto to taki? To my pierwszaki!
Do ostatniego miejsca wypełniła się sala Wojewódzkie-

go Domu Kultury w Kielcach 3 listopada, kiedy to zjechały 
tam pierwszaki z kilkunastu świętokrzyskich szkół. W tym 
dniu odbyło się kolejne spotkanie w ramach akcji Pierwsza-
ki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły. Przedsięwzięcie to, pro-
wadzone przez Echo Dnia, w ścisłej współpracy z Komendą 
Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Komendą 
Miejską Policji oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpita-
lem Dziecięcym ma na celu przekazanie właśnie uczniom 
klas pierwszych szkół podstawowych najważniejszych infor-
macji na temat bezpieczeństwa oraz zdrowego i higienicz-
nego trybu życia.

Pierwszaki długo nie usiedziały w fotelach, bo jak mogli 
siedzieć, kiedy co chwilę prowadzący imprezę pan Wojciech 
Stachurski – „pierwszak od 35 lat” - ze swoim kompanem je-
żem Edkiem porywali ich w górę: – Kto to taki, kto to taki?- To 
my pierwszaki! krzyczało kilkaset gardeł. Zabawy było co nie-
miara, bo tak żywiołową publiczność mogą stanowić tylko 
dzieci.

Akcja Pierwszaki to zabawa połączona z nauką. Nasze 
dzieciaki miały dwie takie lekcje. Pierwszej udzieliła im pani 
doktor, która zadawała trudne pytania. – Kto to jest pediatra?- 

29 października odbyło się uroczyste ślubowanie 46 
pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie. To wspaniałe i ważne święto pró-
bowała zepsuć wróżka Zołzula, która rzuciła na dzieci zły czar 
i zabrała im rozumy. Na szczęście z pomocą przyszła pierw-
szakom dobra wróżka Zuzanna. Poradziła ona dzieciom, 
by wybrały się do czterech krain i zdobyły do nich klucze. 
Pierwszoklasiści uporali się z kolejnymi zadaniami i w nagro-
dę otrzymali złote klucze otwierające bramy Krainy Sztuki, 
Krainy Zdrowia, Krainy Ojczystej i Krainy Mądrości. Wróżka 
Zuzanna pochwaliła najmłodszych uczniów za ich spraw-
ność, odwagę oraz  umiejętności i zdjęła z nich zły czar. 

Kolejne punkty przewidziane w uroczystości przebiega-
ły już bez przeszkód i pierwszoklasiści złożyli przed zgroma-

Pierwszaki na start!
dzoną publicznością ślubowanie na sztandar. Potem pan dy-
rektor Krzysztof Kumański wraz z panią wicedyrektor Elżbie-
tą Oleksiewicz pasowali ich na uczniów za pomocą okaza-
łych ołówków. Za swoje popisy dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy od pana dyrektora oraz upominki ufundowane 
przez zaproszonych gości: księdza proboszcza Ireneusza Ja-
kusika,  panią przewodniczącą RG Danutę Łukasik, pana wój-
ta Zdzisława Oleksiewicza, pana przewodniczącego Rady 
Rodziców Mariusza Karendała.

 Mamy nadzieję, że kolejne lata nauki przyniosą najmłod-
szym uczniom wiele radości i będą obfitowały w sukcesy. 

katarzyna kumańska
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Ile razy dziennie trzeba myć ręce? Potem pokazała, jak pomóc 
osobie, która zasłabła na przykładzie leżącego… jeża Edka.

Na drugiej lekcji w rolę nauczyciela wcielił się poznany 
przez naszych pierwszaków tydzień wcześniej aspirant To-
masz Królak. Dzieci z niecierpliwością czekały na jego taniec, 
ale pan policjant wyjaśnił między innymi, jak należy prze-
chodzić przez jezdnię, co oznaczają poszczególne światła 
na sygnalizatorze. Potem wyciągnął ze skrzynki konkurenta 

jeża Edka – kolczatkę, którą policjanci rozwijają na drodze, 
by zatrzymać niesfornych kierowców.

Na koniec każda ze szkół, które przyłączyły się do akcji, 
wyznaczyła swojego przedstawiciela na sprawdzenie wie-
dzy. Naszą szkołę reprezentowała Maja Kowalska, która tak 
jak i pozostałe dzieci zdała sprawdzian celująco. Każde dzie-
cko wróciło do domu z prezentem od Echa Dnia.

aldona marzec

Ledwie grudzień się zaczynał,
Spadł cichutko biały puch.
Zrobił dzieciom niespodziankę,
by Mikołaj, ten najświętszy,
mógł z łatwością wieźć prezenty,
by mu sanie się ślizgały,
reniferki pomykały,
by na czas do szkoły przybyć
i nagrodzić grzeczne dzieci
za naukę, za entuzjazm, za uśmiechy
i za to, że są ....

Dla uczniów i nauczycieli należących do szkolnej grupy te-
atralnej AMADERA magia zaczęła już działać 2 grudnia. Tego 
dnia wybraliśmy się gościnnie do Ośrodka Terapii Zajęciowej 
w Fanisławicach, gdzie czekali tam na nas z niecierpliwością  
jego podopieczni.

Gdy zajechaliśmy naszą liczną gromadką, od razu wzbu-
dziliśmy i spore zamieszanie, i równie dużą ciekawość wśród 
zgromadzonych tam prawie trzydzieściorga podekscytowa-
nych uczestników warsztatów. Niektórzy z uśmiechem witali 
nas tuż przy drzwiach, przedstawiali się, inni ukradkiem spo-
glądali, co też takiego wnosimy w wielkich pudłach i różnych 
pakunkach. Niespodzianka miała się wyjaśnić po kilkunastu 
minutach potrzebnych nam na ustawienie dekoracji i ucha-
rakteryzowanie aktorów. Ta wdzięczna publiczność fanta-
stycznie zareagowała na przedstawienie, które składało się z  
montażu wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Podobały 
się im i kolorowe stroje, i śmieszne historyjki zaprezentowa-
ne  przez nasz zespół, wyraźnie z żalem przyjęli informację, 
że pudło Króla Bajdurki wyczerpało swoją zawartość... ale 
ten nastrój nie trwał długo, bo korowód barwnych bohate-
rów wprowadził na salę niewątpliwie oczekiwaną tego dnia 
postać. Gdy wszyscy ujrzeli już sympatycznego grubaska w 
czerwonym kubraku, od razu podniosły się okrzyki „hura, 
Mikołaj”. Święty, jak to on, nie przybył z pustymi rękami, z 
ogromnego worka wydobywał wciąż kolejne prezenty dla 
tej całkiem niemałej grupy. Gdy worek został już opróżnio-
ny, kierowniczka ośrodka p. Franciszka Piotrowska przekaza-
ła dla uczniów szkoły w Gnieździskach od swych podopiecz-
nych wraz z serdecznymi życzeniami  wykonaną przez nich 

Mikołajki to czas magii
choinkę. Później przyszedł czas na wspólny poczęstunek i 
zabawę. Nasz amatorski zespół teatralny mógł się przekonać, 
że uczestnicy warsztatów pięknie śpiewają i świetnie tańczą, 
nawet mimo takich ograniczeń jak na przykład wózek inwa-
lidzki. Na wspólną biesiadę wszyscy mieli jeszcze ochotę, ale 
niestety ograniczał nas czas. Żegnaliśmy się z obietnicami, 
że gdy tylko zrobi się cieplej, spotkamy się znowu na jakiejś 
wspólnej zabawie. 

W poniedziałek, 6 grudnia i naszą szkołę odwiedził Święty 
Mikołaj wraz ze swoimi ślicznymi Śnieżynkami. Jak co roku 
gość z Laponii przybył do wszystkich uczniów, choć z bra-
ku czasu niekiedy się wyręczał, zwłaszcza w przypadku star-
szych nieco uczniów  swoimi licznymi pomocnikami, którzy 
tego dnia przemykali szkolnymi korytarzami w charaktery-
stycznych czerwonych czapkach. Tym, którzy na to zasłużyli, 
Święty rozdawał łakocie. Nie obyło się bez piosenek i wier-
szyków recytowanych przez uczniów. Po południu natomiast 
nasz kochany, spracowany Święty, poszedł sobie odpocząć 
po nielichym wysiłku, a dziećmi młodszymi zajęli się człon-
kowie szkolnego zespołu teatralnego AMADERA. Na trady-
cyjne mikołajkowe przedstawienie przybyli licznie również 
rodzice i dziadkowie uczniów. W tym roku postanowiliśmy 
wręczyć dzieciom prezent w postaci montażu muzyczno – 
słownego złożonego z wierszy dla dzieci. Zabawa przy ko-
lejnych scenkach była przednia, dzieci z zainteresowaniem 
śledziły losy kolejnych bohaterów wierszyków. Kiedy Wróż-
ka zakończyła pokaz bajek, a wszystkie postaci odtańczy-
ły bardzo radosny taniec, Król odstąpił swój tron zacnemu, 
no i nieustannie oczekiwanemu gościowi i wraz z publicz-
nością przywołał budzącego się właśnie po króciutkim od-
poczynku Mikołaja. Święty niezwłocznie przybył na tak miłe 
wezwanie i hojnie obdarował wszystkie grzeczne dzieci. Wy-
buchom radości nie było końca, gdy kolejne klasy rozpako-
wywały swoje prezenty. Po rozdaniu wszystkich wspaniało-
ści, Mikołaj w pośpiechu, bo oczekiwano go gdzie indziej i 
oczywiście był już spóźniony, wsiadł na sanie zaprzęgnięte 
w renifery, pomachał na pożegnanie i z obietnicą, że wró-
ci za rok, odjechał, a razem z nim nieustraszeni pomocnicy. 
Wśród uczniów panowało zdziwienie, że nikt w tym roku, na-
wet nauczyciele, nie dostał rózgi. 

ewa dudek
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KUltURa i oświata 

„Szukać prawdy, kochać piękno,
Chcieć dobra, czynić najlepsze –
To zadanie i cel człowieka…”

Dzień Edukacji Narodowej, to polskie święto państwowe, 
święto oświaty i szkolnictwa wyższego. Ustanowione 27 kwiet-
nia 1972 r. na mocy ustawy - Karta Praw i Obowiązków Nauczy-
ciela, jako Dzień Nauczyciela. Od 1982 roku, na mocy ustawy 
– Karta Nauczyciela, obchodzone, jako Dzień Edukacji Narodo-
wej. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej 
(KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Ponia-
towskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z 14 paździer-
nika 1773 r.

Karta Nauczyciela wprowadza zapis: „Dzień ten uznaje się za 
święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lek-
cyjnych”.

Dzień Edukacji Narodowej staje się okazją do nagradzania 
wyróżniających się dla edukacji osób. Minister Edukacji Naro-
dowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Za-
sługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno – wychowaw-
cze. Także odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane 
są przez władze samorządowe i dyrektorów szkół na uroczystoś-
ciach organizowanych z tej okazji.   

W środę, 13 października 2010 roku w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie odbył się uroczysty apel w związku 
z Dniem Edukacji Narodowej – potocznie nazywanym „Dniem 
Nauczyciela”. 

Dyrektor szkoły, Pan krzysztof kumański, kierując słowa 
do pedagogów i innych pracowników oświaty, zwrócił uwagę 
na to, iż praca nauczyciela posiada swoją specyfikę, która na-
daje jej rangę misji. Ogromna odpowiedzialność za nauczanie 
i wychowanie młodzieży, jaka spoczywa na barkach pedago-
gów, wymaga – Jego zdaniem – docenienia trudu, który na-
uczyciele w to nauczanie i wychowanie wkładają. Zwracając 
się do zebranych, rzekł:

Nauczycielom i Wszystkim Pracownikom Oświaty życzę 
takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić, pięk-
nych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, 
cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i ca-
łemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.

Swoją obecnością zaszczycili nas również Przewodnicząca 
Rady Gminy – Pani danuta Łukasik oraz Wójt Gminy – Pan 
zdzisław oleksiewicz. Z ich ust również padły życzenia - 
wszystkim pracownikom wytrwałości w działaniach wycho-
wawczych i opiekuńczych, a nauczycielom – wysokich wyni-
ków nauczania, satysfakcji zawodowej i nieustannego rozwo-
ju. Dopełnieniem życzeń dla pedagogów stały się upominki 
– zestawy długopisów. W uznaniu dla wzorowego kierowa-
nia placówką oraz wyróżniającej pracy dydaktyczno – wycho-
wawczej i opiekuńczej przyznane zostały także Nagrody Wój-
ta; otrzymali je:
1. Dyrektor Krzysztof Kumański
2. Pani Teresa Mazur

Dzień Edukacji Narodowej
W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły wyróżnił Na-

grodą Dyrektora nauczycieli, którzy osiągnęli znaczące wyniki 
w nauczaniu i wychowaniu. W bieżącym roku szkolnym 

w gronie wyróżnionych znaleźli się:
1. Pani Renata Doroszko
2. Pani Jolanta Palacz
3. Pani Katarzyna Kumańska
4. Pani Magdalena Łuszczyńska
5. Pani Katarzyna Tacij
6. Pani Ilona Picheta
7. Pan Stanisław Piwowarczyk
8. Katarzyna Włodarczyk
9. Pani Monika Kasprzyk
10. Pan Piotr Wilk
11. Pani Wioleta Stachura
12. Pani Anna Skrzypczyk
13. Pani Beata Palacz
14. Pani Agnieszka Przepióra

O święcie nauczycieli, wychowawców i pracowników 
oświaty nie zapomnieli uczniowie. 

Z tej okazji członkowie Samorządu Uczniowskiego w imie-
niu całej społeczności żakowskiej złożyli życzenia dyrekcji 
szkoły, nauczycielom, w tym zaproszonym na uroczystość na-
uczycielom – emerytom oraz innym pracownikom oświaty 
i wręczyli im piękne róże. 

Kabaret naszego gimnazjum pro-
wadzony przez Panią Katarzynę Wło-
darczyk przygotował zabawne scen-
ki przedstawiające humorystyczny 
obraz nauczycieli i uczniów. 

Nie zabrakło również miejsca na 
uczniowską wdzięczność wyrażoną 
pięknymi strofami, których tematem 
przewodnim były lekcja, życie szkol-
ne i autorytety pedagogiczne. Zapre-
zentowane także zostały „złote myśli” z zeszytów uczniów, ale 
i… nauczycieli, które sądząc po minach słuchaczy, bardzo się 
podobały.

Chór uczniowski kierowany przez Pana Jarka Gołucha 
„ozdobił” program artystyczny pięknie wykonanymi piosen-
kami, budzącymi chwilę zadumy i wzruszenia.

Życzliwe słowa uczniów, uśmiechy i szczere życzenia spra-
wiły, że wielu pedagogów na nowo odkryło sens swojej pra-
cy i uwierzyło w to, iż dzieci i młodzież wciąż potrzebują ich 
przewodnictwa w trudnym procesie kształcenia i dorastania. 
Jak powiedział poeta:

„Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki moż-
na dać dziecku - jest wykształcenie”.

opracowała: katarzyna włodarczyk
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Tradycją w naszej gminie stały się 
spotkania z parami małżeńskimi, które 
wspólnie przeżyły 50 lat. Nie inaczej było 
i w tym roku, otóż w dniu 29.10.2010r. 
przy pięknej, jesiennej  scenerii obcho-
dziliśmy uroczystość ZŁOTYCH GODÓW. 
Na wniosek Urzędu Stanu Cywilnego w 
Łopusznie Prezydent RP przyznał me-
dale „Za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie dla:
1. Bąk Marian i Teodozja 
2. Biały Jan i Regina 
3. Borowski Stefan i Alicja 
4. Ciszek Tadeusz i Janina 
5. Kamiński Adam i Janina 
6. Kowalski Julian i Janina 
7. Kozieł Wiktor i Stefania 
8. Krzysztofik Kazimierz i Łucja 
9. Mularczyk Józef i Maria 
10. Palacz Jan i Irena 
11. Perz Józef i Janina 
12. Ptak Józef i Teresa 
13. Robak Edward i Leokadia 
14. Skrobisz Adam i Aleksandra 
15. Skrobisz Antoni i Marianna 
16. Soboń Antoni i Janina 
17. Soboń Mieczysław i Stanisława 
18. Stępień Stanisław i Bronisława 
19. Stolarczyk Bronisław i Anna 
20. Szymkiewicz Edward i Janina 
21. Wnuk Mieczysław i Zofia 
22. Wojda Marian i Zofia 
23. Zimny Edward i Daniela 

Uroczystość  rozpoczęła się Mszą  
Świętą w kościele Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Łopusznie celebrowana 
przez ks. Tomasza Cieniucha. W homi-

ZŁOTE GODY PAR MAŁŻEŃSKICH

„Taniec jest najwznioślejszą, najbardziej wzruszającą, naj-
piękniejszą ze wszystkich sztuk, bo nie jest tylko prostą interpre-

tacją czy wyobrażeniem życia, jest samym życiem”.
HAVELOCK  ELLIS

Zespół Pieśni i Tańca „Gnieździska”, działający od ponad 
trzydziestu lat pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w 
Łopusznie, otrzymał w tym roku wiele propozycji udziału w 
różnorodnych imprezach organizowanych nie tylko na tere-
nie własnej gminy i województwa. Podczas XI Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Solistów, wręczono 
zespołowi z Gnieździsk Doroczną Nagrodę w Dziedzinie Twór-
czości Artystycznej za szczególne osiągnięcia artystyczne w 
2009r. W tym roku laureaci po raz pierwszy otrzymali statuetki 
wykonane przez kieleckiego plastyka-Sławomira Micka. Fun-

Kolejne sukcesy zespołu z Gnieździsk

takie wydarzenia, które zapisują się głę-
boko w serca. Takim ważnym i szczegól-
nym  wydarzeniem jest sakrament mał-
żeństwa. Od niego rozpoczyna się dro-
ga dwojga ludzi. To ona kształtuje świę-
te życie: małżeństwo i rodzinę. Przeży-
cie w jednej zgodnej rodzinie to wielki 
dar, którym nie każda rodzina może się 
poszczycić; to wynik wielkiego uczucia, 
życiowej mądrości, siły, tolerancji, które 
niejednokrotnie pozwalały rozumieć się 
nawzajem, wspólnie radować się suk-
cesami, ale i pocieszać się w trudnych 
chwilach...”. Następnie głos zabrał wice-
wojewoda – Piotr Żołądek, przewodni-
cząca RG – Danuta Łukasik, wójt gminy 
– Zdzisław Oleksiewicz. Wszyscy składali 
gratulacje i serdeczne życzenia. W imie-
niu Prezydenta RP aktu dekoracji meda-
lami dokonał wicewojewoda – Piotr Żo-
łądek przy pomocy Wójta Gminy i Prze-
wodniczącej Rady Gminy. Po wręczeniu 
odznaczeń Wójt Gminy i Przewodniczą-
ca Rady Gminy wznieśli toast lampką 
szampana, wszyscy uczestnicy uroczy-
stości odśpiewali Dostojnym Jubilatom 
„sto lat”.

Jubilaci otrzymali listy gratulacyj-
ne od wicewojewody – Piotra Żołądka. 
Były również pamiątkowe dyplomy, ży-
czenia, kwiaty, szampan, ciasto i tort, 
upominki w postaci koca na jesienno-zi-
mową porę roku, ale były też łzy radości 
i wzruszenia. Szczęśliwi jubilaci z wielka 
uwagą obejrzeli program artystyczny 
przygotowany przez GOK w Łopusznie.

krystyna Szustak

datorem nagród za najlepsze osiągnięcia artystyczne w da-
nym roku jest Starostwo Powiatowe w Kielcach.

  Szczególnie ważnym wydarzeniem dla zespołu w br. był 
wyjazd do Rzeszowa i udział w XXVI Ogólnopolskim Konkur-
sie Tradycyjnego Tańca Ludowego. W konkursie tym w kate-
gorii grup tanecznych Zespół „Gnieździska” otrzymał III NA-
GRODĘ. W tym samym konkursie w kategorii par tanecznych, 
szefowie zespołu, Państwo Jadwiga i Marian Szymkiewiczo-
wie  otrzymali wyróżnienie. 

  To jedne z ważniejszych nagród jakie zdobył zespół w mi-
jającym już 2010r. Składamy serdeczne gratulacje i podzię-
kowania za promocję naszej gminy, życząc wielu sukcesów 
scenicznych w następnych latach oraz wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Barbara Pawelczyk

lii ks. Tomasz Cieniuch mówił: „... trwa-
nie razem zapewniliście sobie dlatego, 
że swój dom budowaliście na „skale”.  A 
„skałą” był i jest Jezus Chrystus. Tak też 
dziś otaczają Was najbliżsi, którzy razem 
z Wami dziękują za dobro, które otrzy-
mali od Boga przez Wasze życie. Mod-
litwa to duchowe ugruntowienie spoi-
stości rodziny, to czas by podziękować 
Bogu za Waszą miłość i trwałość Wasze-
go związku. W czasie Mszy Świętej jubi-
laci złożyli sobie przyrzeczenia małżeń-
skie. Na dalszą drogę życia każda para 
otrzymała krzyż i błogosławieństwo bi-
skupa kieleckiego Kazimierz Ryczana 
oraz życzenia wielu łask bożych na na-
stępne wspólne lata. Uroczystością koś-
cielną i oprawą Mszy Świętej kierował 
ks. proboszcz Ireneusz Jakusik. Po eu-
charystii szanowni jubilaci i goście udali 
się do remizy strażackiej na dalszą część 
uroczystości, gdzie na Jubilatów czeka-
ły liczne honory. Dostojnych jubilatów i 
gości powitała Pani Krystyna Szustak – 
zastępca kierownika USC. Uroczystość 
uświetnili swoją obecnością wicewo-
jewoda Świętokrzyski – Piotr Żołądek, 
przewodnicząca Rady Gminy Danuta 
Łukasik, Radni: Bujak Czesław, Fras Bar-
bara, Iwanek Stanisław, Kolasa Czesław, 
Sochacka Bożena, Staszczyk  Sławomir, 
Zimna Zdzisława, wójt gminy – Zdzisław 
Oleksiewicz, ks. proboszcz – Ireneusz 
Jakusik, ks. wik. Tomasz Cieniuch. Pani 
Krystyna Szustak w swoim wystąpie-
niu skierowanym do jubilatów oraz go-
ści powiedziała „ ...w życiu człowieka są 
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Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno  
i Wójt Gminy Łopuszno mają zaszczyt zaprosić Państwa na

SYLweSTra Pod Gwiazdami
Impreza rozpocznie się około godziny 23.00 na Rynku w Łopusznie

Główną atrakcją tego wieczoru będzie
koncert zespołu coverowego „ABBA FAMILY”

Sylwester na Rynku w Łopusznie

W bieżącym roku gmina Łopuszno po raz kolejny włą-
czyła się do działań w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy 
umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz 
Ministra Sportu. Decyzję w sprawie uczestnictwa w projek-
cie podjął lokalny samorząd, osoby odpowiedzialne w gmi-
nie za realizację zadań ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Gminnym koordynato-
rem projektu została pani Zofia Jarząb, natomiast w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła II  w Łopusznie udział uczniów  
w kampanii koordynowała Ilona Picheta - pedagog szkol-
ny. Głównym celem kampanii było pokazanie młodym lu-
dziom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu  
i promowanie pozytywnych wzorów zachowań.  Akcja objęła 
wszystkich uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie, wspieranych przez wychowawców, pedagoga szkolnego 
i rodziców. Uczniowie uczestniczyli w różnych zajęciach profi-
laktycznych, chętnie przystąpili do konkursów. Przedmiotem 
lekcji wychowawczych były rozmowy i wymiana poglądów na 
temat uczuć, tolerancji, postaw, radzenia sobie z problemami 
i wzajemnej pomocy. Osobne zajęcia w każdej klasie poświę-
cono profilaktyce alkoholowej i sposobom spędzania wolne-
go czasu, a także planowania swojej przyszłości. 

W tym roku w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” 
odbyło się pięć konkursów indywidualnych: „Życzę sobie”, 

Ogólnopolska kampania  
„Zachowaj trzeźwy umysł”2010 - konkursy roztrzygnięto

„Życzę Tobie”, „Dwa kółka”, „ Na dwóch kółkach” oraz „Szuka-
my Młodych Mistrzów”. Do biura kampanii napłynęły tysiące 
prac, a wśród laureatów znaleźli się przedstawiciele Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Nagrodzeni uczniowie szkoły podstawowej to: 
Dawid Kowalczyk - kl. 2a
Kacper Sornat - kl. 2a
Aleksandra Smolarczyk – kl.2a
Aleksandra Palacz – kl.4b (torebka na ramę roweru)
Katarzyna Wawrzoła – kl. 6b (torebka)
Kinga Palacz – kl.6b
Adrian Szwarc kl. 6a
Laureaci  z Gimnazjum:
Kamila Rogula – kl.IB
Dominika Smolarczyk – kl.IIB
Wioletta Choszczyk – kl.IIC
Nina Kaleta – kl.IIID

Gratulujemy zwycięzcom! Dziękujemy opiekunom!
Mamy nadzieję, udział naszych uczniów w kampanii przy-

czyni się do kształtowania ich właściwych postaw wobec sie-
bie, innych ludzi oraz środków uzależniających.

ilona Picheta 
pedagog szkolny  

w zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie
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I Uliczne Biegi Mikołajkowe w Łopusznie
6 grudnia 2010 r. odbyły się  Uliczne Biegi Mikołajkowe zor-

ganizowane przez UKS WiR Łopuszno oraz Zespół Szkół w Ło-
pusznie w ramach Akademii Edukacyjnej Marszałka Święto-
krzyskiego. Była to impreza masowa, promująca wśród miej-
scowej społeczności zimowe biegi w pięknej scenerii. Orga-
nizatorzy mają nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza 
imprez sportowych.

Zawodnicy podzieleni na kilka kategorii wiekowych poczy-
nając od przedszkola przez szkoły podstawowe, gimnazja, a 
na szkołach ponadgimnazjalnych kończąc, biegli ulicami Ło-
puszna w mikołajkowych czapeczkach. Walka na trasie była 
bardzo emocjonująca, nie było przegranych, każdy, kto wziął 
udział mógł uważać się za zwycięzcę. Na wszystkich czekały 
pamiątkowe dyplomy.

W hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie odbyła się ceremonia zakończenia imprezy. Zwycięzcy w 
poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali  statuetki, 
medale i dyplomy. Dekoracji dokonali: p. Barbara Chuda, dy-
rektor Zespołu Szkół  p. Krzysztof Kumański.

wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych:
Najmłodszym uczestnikiem zawodów była Kałuża Patrycja 
Łopuszno KLASA ,,0’’- I miejsce.
PRZEDSZKOLAKI -DZIEWCZĘTA: 1.Kasprzyk Ola Łopuszno, 
2.Palacz Ala Łopuszno, 3.Bernard Ola Łopuszno. 
PRZEDSZKOLAKI-CHŁOPCY: 1. Marszalik Mateusz Łopuszno, 
2. Jaworski Kamil Łopuszno, 3. Naczelnik Jakub Łopuszno.
KLASY  I - III DZIEWCZĘTA: 1. Wawrzeńczyk Natalia SP Straw-
czyn, 2. Łukasik Zuzanna SP Łopuszno, 3. Kowalczyk Marta 
SP Łopuszno.
KLASY I – III CHŁOPCY: 1. Wosiński Mateusz SP Łopuszno, 2. 
Sornat Kacper SP Łopuszno , 3. Zajęcki Michał SP Strawczyn  
KLASY IV - VI DZIEWCZĘTA: 1.Rauner Izabela SP Łopuszno, 
2.Ogonowska Karolina SP Łopuszno, 3.Szczerek Ola SP Ło-
puszno.
KLASY IV –VI CHŁOPCY:  1.Michalski Konrad SP Strawczyn, 2.Łu-
kasik Mateusz SP Łopuszno, 3.Bielawski Kamil SP Strawczyn
GIMNAZJA DZIEWCZĘTA:  1. Paczkowska Anna Gim. Łopusz-
no, 2. Kozieł Olga Gim. Łopuszno, 3. Gliścińska Katarzyna Gim. 
Krasocin.

GIMNAZJA CHŁOPCY: 1. Szwarc Dawid Gim Łopuszno, 2. To-
maszewski Łukasz Gim. Łopuszno, 3. Michalski Wiktor Gim 
Strawczyn.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DZIEWCZĘTA;  1. Kozak Justy-
na ZSP NR 5 Łopuszno, 2. Stęplowska Aleksandra ZSP NR 5 Ło-
puszno. 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE CHŁOPCY:  1. Maciążek Karol 
ZSP NR 5 Łopuszno, 2. Frączek Dawid ZSP NR 5 Łopuszno, 3. 
Policht Adrian ZSP NR 5 Łopuszno. 

Dzięki pomocy finansowej wójta gminy Łopuszno Zdzisła-
wa Oleksiewicza, właściciela Zakładów Mięsnych w Łopusznie 
Witolda Szprocha oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Ło-
pusznie Elżbiety Węgrzyn wszyscy zawodnicy otrzymali mi-
kołajkowe czapeczki, ciepłą herbatę oraz gorący posiłek. Kie-
rownikiem zawodów była pani Barbara Chuda, a sędzią głów-
nym p. Wiesław Rożej.

małgorzata Gwóźdź
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19 października w Końskich odbyły się Wojewódzkie Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajo-
wych.  Był to kolejny udany start lekkoatletów z Zespołu Szkół 
im Jana Pawła II w Łopusznie. Zawody jak zawsze cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

    W kategorii dziewcząt około 20 szkół podstawowych i 
gimnazjalnych  rywalizowało o tytuł Mistrzyń Województwa 
w sztafecie 10 x 800m. Szkołę Podstawową w Łopusznie re-
prezentowały: Marta Paczkowska, Izabela Rauner, Paulina Ko-
kosińska, Maria  Satalecka, Agnieszka Wawrzoła, Anna Ginter, 
Aleksandra  Szczerek, Olga Walczyńska, Kalina Ambur, Nata-
lia Nyga, Agnieszka Dudzinska, Klaudia Maciejewska. Zawod-
niczki z Łopuszna już na pierwszej zmianie objęły prowadze-
nie i z każdym metrem powiększały swoją przewagę nad ry-
walkami. Okazały się bezkonkurencyjne! 

    Uczennice z Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Łopusznie w składzie: Olga Kozieł, Karolina Rudzińska, 
Magda Kowalska, Dominika Kowalczyk, Barbara Palacz, Patry-
cja Perz, Marta  Macander, Agnieszka Barańska, Alicja Łuszcz, 
Anna Paczkowska, Klaudia Bąk, Justyna Ciszek wykazały 
ogromną wolę walki i chęć zwycięstwa. Rywalizacja między 
sztafetami trwała od pierwszej do ostatniej zmiany, na której 
to gimnazjalistki z Łopuszna objęły prowadzenie i ukończyły 
bieg, jako pierwsze. w pięknym stylu obie drużyny dziew-
cząt wywalczyły tytuły mistrzyń województwa w Sztafe-
towych Biegach Przełajowych.

Złote sztafety
Za zwycięstwo zostały nagrodzone pucharem, dyplomem 

i medalami.
Równie dobrze spisali się chłopcy z Gimnazjum w Łopusz-

nie, którzy w sztafecie wywalczyli IV miejsce.
W skład drużyny weszli : Karol  Łapot, Dawid Kaleta, Rafał 

Łukasik, Łukasz Tomaszewski, Paweł Chruściak, Wiktor Rydz, 
Dawid Szwarc, Karol Staciwa, Tomasz  Wilk ,  Dominik Banak, 
Grzegorz Karbownik .

opiekunowie:
Supernat wioletta, Gwóźdź małgorzata, wilk Piotr.
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W dn. 09.11.2010.w Strawczynie odbył się Powiatowy Tur-
niej Piłki Nożnej dziewcząt. Reprezentacja gimnazjum z Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie rywalizowała z dru-
żynami ze Strawczyna, Sukowa, Bodzentyna,  Promnika i Chę-
cin. Drużyny rozlosowane zostały do dwóch grup. Awans do 
fazy pucharowej  zawodów wywalczyły  zespoły z Łopuszna, 
Promnika, Sukowa i Strawczyna. W półfinale reprezentacja na-
szej szkoły pokonała Suków  4:0. W finale dziewczęta po bar-
dzo wyrównanym meczu uległy Promnikowi  2:1.Awans do fi-
nału zapewnił naszej drużynie udział w turnieju wojewódz-
kim. Dziewczęta zagrały w składzie: Wawrzoła  Sylwia, Kowal-
ska Magdalena, Kotwica Anna, Świercz Justyna, Gałęzowska 
Dominika, Kaleta Nina, Cieślicka Justyna, Rudzińska Karolina, 
Stachura Marta, Bąk Klaudia, Miśta Katarzyna, Macander Mar-
ta, Filipiak Kinga, Doroszko Katarzyna.   

opiekun: Supernat dariusz

Turniej Piłki Nożnej

Czuć się jak ryba w wodzie
Nauka pływania to kolejna impreza realizowana w ramach 

programu „Świętokrzyska Akademia Sportu na Obszarach 
Wiejskich” ogłoszonego przez Marszałka Świętokrzyskiego p. 
Adama Jarubasa, którą zainicjowała p. Barbara Chuda.

Zadania programowe związane z kontynuacją nauki pły-
wania realizowano od października do grudnia 2010 roku na 
pływalni „Perła” w Nowinach. W programie uczestniczyła gru-
pa 15 uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusz-
nie. Zajęcia odbywały się w każdy piątek i były bezpłatne dla 
uczestników. Program rozwijał sprawność fizyczną uczniów i 
ich uzdolnienia sportowe. Zajęcia pływackie rozbudziły po-
trzebę uczestnictwa dzieci w tego rodzaju aktywności rucho-
wej. Dzięki programowi młodzież szkolna nauczyła się pływać 
dwoma stylami oraz w sposób odpowiedzialny i bezpieczny 
korzystać z basenu. Ćwiczenia w formie zabawowej dały oka-
zję do ruchowego i emocjonalnego „wyżycia się” oraz dostar-
czyły radości i satysfakcji. Jest to tym bardziej cenne, że dzie-
ci nie mają możliwości na co dzień korzystać z pływalni. Ucz-
niowie chętnie i systematycznie uczestniczyli w lekcjach. Za-
jęciom towarzyszyła sympatyczna atmosfera. Uczniowie osią-
gający większe postępy w nauce odnosili się życzliwie do po-
zostałych kolegów i mobilizowali ich do dalszej aktywnej pra-
cy. Wspólne wyjazdy zintegrowały środowisko uczniowskie. 

Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor nauki pły-
wania –p. Jacek Borkowski, a opiekę nad grupą sprawowały 
panie: Barbara Chuda i Małgorzata Gwóźdź.

małgorzata Gwóźdź.
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