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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

SZANOWNI PAŃSTWO!
Szybkimi krokami  zbliża się koniec kadencji obecnego sa-

morządu. Przychodzi więc czas na podsumowanie i rozlicze-
nie się przed wyborcami ze złożonych obietnic; czy i w jakim 
stopniu zostały one zrealizowane, o jakie wartości gminna in-
frastruktura się wzbogaciła, czy mieszkańcom żyje się dziś le-
piej,  czy są obszary i dziedziny zaniedbane i czy te zaniedba-
nia w sposób istotny rzutują na jakość życia mieszkańców. 

Na początku kadencji stanęliśmy przed koniecznością re-
formy sieci szkół, najogólniej mówiąc oświaty, ta sprawa nie 
mogła dłużej być odkładana, gdyż straty finansowe z tytułu 
swej organizacji były ogromne i  szły w miliony złotych rocz-
nie. Jednocześnie zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że decy-
zje w tej sprawie będą kontrowersyjne, wygenerują opór śro-
dowiska nauczycielskiego i rodziców w poszczególnych miej-
scowościach. Zdecydowaliśmy się na podjęcie tego wyzwania 
wiedząc,  że bez tej reformy nie ruszymy spraw gminy z miej-
sca,  nie będziemy mieli pieniędzy na kompletnie zaniedbaną 
w poprzednich latach sferę inwestycji. Nasza determinacja się 
opłaciła,  przeżyliśmy referendum zorganizowane w większo-
ści przez tych, którzy w poprzednich latach w sposób skrajnie 
nieudolny kierowali gminnym samorządem bojąc się podjąć 
jakiekolwiek kontrowersyjne decyzje. 

Społeczeństwo gminy w swojej zbiorowej mądrości, w któ-
rą zawsze głęboko wierzyliśmy dało nam szansę. Staraliśmy 
się przez te dwa i pół roku, które minęły od referendum udo-
wodnić, że warto było nam zaufać.

Pierwsza potrzebą społeczną u progu kadencji była budo-
wa dróg, w tym czasie 90% dróg gminnych miało nawierzch-
nię żwirową, dziś te proporcje są odwrotne, 90% ma na-
wierzchnię asfaltową. Udało się zbudować ponad 60 km  
dróg, nie ma w gminie sołectwa, w którym nie było w tej ka-
dencji inwestycji drogowych. Przy wybudowanych drogach 
powstały nowe linie oświetleniowe,  w wielu miejscowościach  
nastąpiła  kompleksowa wymiana lamp oświetleniowych na 
nowe, energooszczędne. Sama oświata na reformie zyskała.  
Dzieci  uczą się w nieporównanie lepszych warunkach,  są do-
wożone do nowoczesnych szkół,  gdzie jakość nauki jest na  
zdecydowanie lepszym poziomie.  W ciągu ostatnich dwóch 
lat wykonano prace termoizolacyjne na budynku szkolnym w 
Dobrzeszowie i  w Łopusznie. W  Zespole Szkół w Łopusznie 
działa już nowa instalacja c.o. Od  bez mała roku funkcjonuje  
boisko „ORLIK 2012”. Odbył się już przetarg na dokończenie 
inwestycji oświatowej w Gnieździskach, za kilka miesięcy cała 
gminna oświata będzie w standardzie najwyższej nowoczes-
ności. Wynagrodzenia  i dodatki do nauczycielskich pensji w 
naszej gminie należą do najwyższych w województwie.  Zbli-
żamy się też do stuprocentowego zabezpieczenia potrzeb ro-
dziców, jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne. Budujemy 
place zabaw bezpieczne i dobrze wyposażone. Powstają one  

nie tylko przy szkołach, ale też w miejscowościach, w których 
szkół nie ma. W Snochowicach ruszy przebudowa i adapta-
cja budynku na wiejską świetlicę- przetarg został już ogłoszo-
ny. Zrealizowano  cały cykl inwestycji poprawiających jakość 
codziennego życia mieszkańców,  zakończono m. in. wodo-
ciągowanie gminy,  przebudowano i wyremontowano  Ośro-
dek Zdrowia, choć wiemy,  że jakość usług w tej placówce po-
zostawia sporo do życzenia. Przebudowa centrum Łopuszna 
zmieniła zdecydowanie na korzyść wygląd naszej miejscowo-
ści, stała się ona bardziej estetyczna i zdecydowanie nowo-
cześniejsza. Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy jest w trak-
cie przebudowy i będzie dalej sukcesywnie rozbudowywa-
ny i modernizowany. Wydatki na inwestycje w ciągu trzech lat 
zwiększono o 200% i wyniosły one w 2009 r. siedem milionów 
dwieście tysięcy złotych, w porównaniu do dwóch milionów 
czterystu tysięcy złotych w roku 2006. Wszystkie kosztow-
niejsze inwestycje były realizowane ze wsparciem unijnym. 
W 2009 roku pozyskaliśmy dwa miliony dwieście tysięcy zło-
tych z różnych ścieżek dofinansowania. 

Przeciwnicy nasi głoszą, że gmina jest dramatycznie za-
dłużona, że wszystko co robimy, robimy na kredyt. Oświad-
czamy zdecydowanie- to kłamstwo. Wspieramy się kredytem 
bankowym tak, jak większość samorządów, które dużo inwe-
stują.  Nasze zadłużenie na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosi-
ło 23,1%, a górna dopuszczalna granica to 60%. Wiele bardzo 
zasobnych gmin naszego województwa ma zadłużenie nawet 
dwukrotnie wyższe niż my. 

Szanowni Państwo! Mijająca kadencja w naszej gminie 
stała pod znakiem budowy dróg, budowy oświetlenia, koń-
czenia instalacji wodociągowych, inwestycji oświatowych.  
Najbliższe plany inwestycyjne to  budowa oczyszczalni i  ka-
nalizacji, realizacja tego zadania jest już bardzo dobrze przy-
gotowana logistycznie i finansowo.  W sołectwach planowana 
jest kanalizacja klasyczna,  a tam gdzie pozwolą na to warunki, 
będą instalowane przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. 

Proszę Państwa! Zdajemy sobie sprawę, że nie zdołaliśmy 
zaspokoić  wszystkich  Waszych  oczekiwań.  Są tacy, którzy 
mówią „my zawsze na ostatku” i mają rację, ale my też na co 
dzień musimy dokonywać bolesnych wyborów, coś zrealizo-
wać, a coś przesunąć na termin późniejszy. 

To była trudna, ale znacząca  kadencja. Nie boimy się po-
wiedzieć, że przełomowa.  To, co zostało zrobione, co jest jesz-
cze w trakcie realizacji  stanowi  źródło naszej satysfakcji. Pa-
trzymy na wszystko z dumą, chociaż wiemy, że jeszcze wiele 
zostało do zrobienia.

Przewodnicząca rady Gminy  
danuta Łukasik 

wójt Gminy Łopuszno 
zdzisław oleksiewicz
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
kolejne Sesje rady Gminy odbyły się 16 lipca, 31 sierpnia i 

28 września 2010 roku.
w dniu 16 lipca 2010 roku odbyła się XXXV Sesja rady Gmi-

ny w Łopusznie, na której radni wysłuchali m. in. informacji Prze-
wodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy z pracy za okres między 
Sesjami oraz informacji o stanie bezpieczeństwa publicznego na 
terenie Gminy Łopuszno przedstawionej przez Komendanta Komi-
sariatu Policji w Strawczynie i podjęli siedem uchwał:
- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr XXXV/214/2010 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku,
- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr XXXV/215/2010 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kieleckie-
mu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiato-
wych,

- większością głosów (10 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 2 wstrzy-
mujących się od głosu) podjęto uchwałę Nr XXXV/216/2010 w 
sprawie zaciągnięcia kredytu,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr XXXV/217/2010 
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nie-
ruchomości położonej w Łopusznie od Powiatu Kieleckiego na 
rzecz Gminy Łopuszno,

- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęto uchwałę Nr XXXV/218/2010 
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łopuszno do podjęcia 
działań związanych z podziałem nieruchomości w obrębie Sno-
chowice,

- większością głosów (8 głosów „za” i 2 wstrzymujących się od gło-
su) podjęto uchwałę Nr XXXV/219/2010 w sprawie likwidacji za-
kładu budżetowego p. n. Gminny Ośrodek Sportowo – Wypo-
czynkowy w Łopusznie w celu przekształcenia go w jednostkę 
budżetową,

- większością głosów (9 głosów „za” i 2 wstrzymujących się od głosu) 
podjęto uchwałę Nr XXXV/220/2010 w sprawie udzielenia Wójtowi 
Gminy Łopuszno upoważnienia do podjęcia działań w celu reorgani-
zacji jednostek podległych Gminie Łopuszno.

w dniu 31 sierpnia 2010 roku odbyła się XXXVi Sesja rady 
Gminy w Łopusznie, na której radni wysłuchali m. in. informacji 
Przewodniczącej Rady Gminy i Wójta Gminy z pracy za okres mię-
dzy Sesjami, informacji o realizacji budżetu gminy za I półrocze 
2010 r. oraz informacji dotyczącej przygotowania szkół do nowe-
go roku szkolnego i informacji o organizacji dowozu uczniów do 
szkół. Podjęli także 4 uchwały:
- jednogłośnie (12 głosów „za”) podjęta została uchwała 

Nr XXXVI/221/2010 zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/201/2010 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie 
przyjęcia „Planu Odnowy Miejscowości Snochowice na lata 2010 
– 2017”,

- jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęta została uchwała 
Nr  XXXVI/222/2010 Rady Gminy Łopuszno w sprawie w sprawie 
określenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu 
wykonania budżetu gminy Łopuszno, kształtowaniu się wielo-
letniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu fi-
nansowego gminnych instytucji kultury i Samodzielnego Pub-
licznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, których organem założy-
cielskim jest gmina Łopuszno

- jednogłośnie (10 głosów „za”) podjęta została uchwała 
Nr  XXXVI/223/2010 Rady Gminy Łopuszno w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy 2010 roku,

- większością głosów (11 głosów „za”, 1 głos „przeciw” i 1 wstrzy-
mujący się od głosu) podjęta została uchwała Nr XXXVI/224/2010 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Gminny 
Ośrodek Sportowo–Wypoczynkowy w Łopusznie w celu prze-
kształcenia go w jednostkę budżetową pod nazwą Gminny Ośro-
dek Sportowo–Wypoczynkowy w Łopusznie (uchwałą tą uchylo-
no uchwałę podjętą w tej sprawie na poprzedniej Sesji).

w dniu 28 września 2010 roku odbyła się XXXVii Sesja rady 
Gminy w Łopusznie, na której radni m. in. podjęli jednogłośnie 
(14 głosów „za”) uchwałę Nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Łopusz-
no w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2010 roku.

(m.B.)

Majowa powódź 2010 roku spowodowała spustoszenie w wielu 
gminach woj. świętokrzyskiego.

Ogromna liczba ludzi musiała w pośpiechu uciekać z miejsc 
swojego zamieszkania. W żywiole stracili domy, dobytek, uprawy 
tegoroczne i wieloletnie swoje dobra zgromadzone przez lata. 

Z inicjatywy Urzędu Gminy w Łopusznie sołtysi w swoich so-
łectwach przeprowadzili zbiórkę zboża dla poszkodowanych z te-
renów zalanych, którzy nie mają pasz i nie zbiorą płodów w roku 
bieżącym. Większość sołectw pozytywnie odpowiedziała na apel 
Wójta Gminy o wsparcie dla powodzian. Pomimo, że zbiórka odby-
wała się tuż przed żniwami zostało zwiezione ponad 27 ton zboża 
z czternastu wsi. 

Transportu do gm. Dwikozy użyczyli Państwo Jabłońscy z Ło-
puszna. Dowieziono tam 20,3 t. zboża, a 7 ton Zakład Gospodarki 
Komunalnej odwiózł do gminy Nowy Korczyn. 

Radni Gminy Łopuszno za zebrane między sobą na sesji pie-
niądze zakupili środki czystości, które wraz z innymi zebranymi w 
punktach handlowych zostały przekazane przez Wójta Gminy po-
trzebującym w gminie Dwikozy. 

Pomoc dla powodzian

Zbiórka darów  wynikała z potrzeby serca wielu mieszkańców 
naszej gminy, w imię solidarności z bliźnimi potrzebującymi po-
mocy i w imię dzielenia się tym co mamy. 

Za to serce pragniemy im serdecznie podziękować.
zofia Serafin
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W pierwszych dniach września br. z inicjatywy Starostwa Powia-
towego w Kielcach zamontowana została obok  skwerku w cen-
trum Łopuszna jedna z 19-tu gablot informacyjnych, będących 
elementem projektu „kampania gospodarcza i turystyczna po-
wiatu kieleckiego”. Gablota o wymiarach 2 na 3 metry, zasilana 
jest solarami oraz wyposażona w monitoring. O zmierzchu zasila-
na z akumulatorów podświetla obydwie strony gabloty. Na górze 
zainstalowana kamera internetowa przekazywać będzie nieba-
wem obraz do sieci Internet. Z jednej jej strony znajduje się mapa 
powiatu kieleckiego z informacjami w trzech językach (polskim, 
angielskim i niemieckim), z drugiej – szczegółowa mapa gminy Ło-
puszno. W gablocie można znaleźć informacje o atrakcjach tury-
stycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej na terenie gminy 
Łopuszno i całego powiatu. Kolejne tablice zamontowane już zo-
stały w pozostałych 18-tu gminach.

Oprócz nich, przy konkretnych zabytkowych obiektach i innych 
atrakcjach  pojawią się również mniejsze tablice informacyjne. 
Projekt ten realizowany jest ze środków unijnych w ramach 
regionalnego Programu operacyjnej województwa Świę-

Gablota informacyjna w centrum Łopuszna 

Kapitał dla ludzi

tokrzyskiego. Całkowity koszt projektu to 1 mln 450 tys. zł, 
z czego dofinansowanie z rPo wynosi 1 mln zł. 

Jacek Barański

Rozmowa z Wicemarszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 
Zdzisławem Wrzałką, nadzorującym wdrażanie unijnego progra-
mu Kapitał Ludzki w regionie.

- Panie marszałku, czy mógłby Pan wyjaśnić – dla tych osób, 
które jeszcze nie miały okazji zetknąć się z programem kapi-
tał Ludzki – jaki jest cel tego programu? Co mieszkańcy nasze-
go regionu mogą dzięki niemu zyskać?

- Pomoc unijna kojarzy nam się najczęściej z nowymi drogami, 
mostami, wodociągami, bo to duże, zauważalne inwestycje. Nato-
miast w programie Kapitał Ludzki podejmujemy przedsięwzięcia, 
których efekty trudno od razu zmierzyć, ale są one równie waż-
ne. Celem programu jest, najkrócej mówiąc, wspieranie rozwoju 
mieszkańców naszego województwa, na każdym etapie ich życia. 
Możemy zakładać nowe przedszkola, organizować dodatkowe za-
jęcia dla uczniów, przyznawać stypendia zdolnej młodzieży. Mo-
żemy pomagać w rozwoju zawodowym osobom pracującym, a 
bezrobotnym w zdobyciu takich kwalifikacji, które umożliwią im 
znalezienie zatrudnienia. Wspieramy finansowo osoby zakładają-
ce własne firmy. A w sferze społecznej obejmujemy pomocą tych 
mieszkańców regionu, którzy z różnych powodów mają trudności 
z odnalezieniem się w życiu. 

- Program kapitał Ludzki został zaplanowany na lata 2007 – 
2013. ile pieniędzy dostaliśmy, jako region, na jego realizację? 

 - Ponad 317 mln euro. Na każdego mieszkańca regionu świę-
tokrzyskiego przypadło blisko 250 euro unijnej pomocy, najwię-
cej w porównaniu z innymi województwami.  Dotychczas Święto-
krzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Wojewódzki Urząd Pracy w 
Kielcach   instytucje, które wdrażają Kapitał Ludzki w naszym re-
gionie - przyznały autorom blisko 920 projektów dofinansowanie 
o łącznej wartości ponad 715 mln zł. 

- Jakie to przyniosło efekty? 
- Świętokrzyskie należy do grupy województw, które najlepiej 

w kraju wykorzystują program Kapitał Ludzki. Przez dwa ostat-
nie lata 5 tys. świętokrzyskich dzieci uczęszczało do ponad 200, 
w większości nowo utworzonych, przedszkoli. W tym roku rusza-
ją następne takie projekty, dla kolejnych 3 tys. maluchów. Tak, jak 
wspomniałem, program pozwala na dofinansowanie projektów, 

dzięki którym w szkołach re-
alizowane są zajęcia poza-
lekcyjne, m. in. z matematy-
ki, informatyki czy języków 
obcych. Skorzystało z nich 
już ponad 26 tys. świętokrzy-
skich uczniów. W tym roku 
szkolnym ruszają kolejne pro-
jekty, dla 8,5 tys. młodych lu-
dzi. Z programu stypendial-
nego dla wybitnie uzdolnio-
nych uczniów skorzystało już 
blisko 400 osób. Kolejnych 
200 prymusów program obejmie w tym roku szkolnym. W najbliż-
szych miesiącach w świętokrzyskich szkołach podstawowych roz-
pocznie się projekt indywidualnego nauczania dzieci w klasach I 
– III. Chciałbym podkreślić, że z programu Kapitał Ludzki korzystają 
przede wszystkim dzieci i młodzież z małych miejscowości.

a co z dorosłymi mieszkańcami regionu?
- Z różnego rodzaju szkoleń zawodowych skorzystało 25 tys. 

osób pracujących oraz blisko 26 tys. osób bezrobotnych. Co istot-
ne, podnoszenie kwalifikacji często połączone było także ze wspar-
ciem psychologów i doradców zawodowych. Elementem Kapita-
łu Ludzkiego są także dotacje na rozpoczęcie własnej działalności 
gospodarczej – możliwe do uzyskania wsparcie to nawet 40 tys. zł. 
W firmach, które powstały w naszym regionie dzięki takim właś-
nie dotacjom, pracę znalazło do tej pory 3 tys. osób. Z kolei 2,5 
tys. osób, które z różnych powodów zagrożone są wyrzuceniem 
na margines życia społecznego, otrzymało wsparcie psychologów 
i terapeutów. Ci ludzie uczestniczyli też w kursach zawodowych. 
Wszystko po to, by mogli samodzielnie poradzić sobie w życiu. 

Myślę, że możemy spodziewać się znacznie większych efektów 
wdrażania programu Kapitał Ludzki, bo rok 2010 to dopiero pół-
metek jego realizacji. 

dziękuję bardzo za rozmowę.
z wicemarszałkiem zdzisławem wrzałką  

rozmawiał Jacek Barański
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Projekt finansowany ze źródeł Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 
Działanie 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja .

SiĘGniJ Po doTaCJe UniJne
mamy przyjemność poinformować Państwa , iż w dniach 15.10.2010 – 12.11.2010  LGd „nad Czarną i Pilicą” ogłasza 

nabór wniosków na działanie „małe projekty”.  

Beneficjentami Działania mogą być osoby fizyczne ( także w imieniu szkół, organizacji nieformalnych itp.), zameldowane na 
obszarze działania LGD (lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą), organi-
zacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na ob-
szarze działania LGD lub działające na obszarze LGD. Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli projekt jest realizowany w 
miejscowości należącej do: 
-gminy wiejskiej, 
-gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 20 tys. mieszkańców,
-gminy miejskiej z wyłączeniem mieszkańców miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

Kwota dofinansowania – do 100 000 zł ( na pojedynczy projekt – nie większa niż 25 000 zł).
Wysokość wsparcia – do 70 % (plus możliwość wykazania niepieniężnego wkładu własnego w wysokości do 30 %). Działa-

nie wspiera finansowanie drobnych, lokalnych inicjatyw  mających na celu zwiększenie zainteresowania własnym obszarem, 
wzmocnienie lokalnej tożsamości, kultywowanie tradycji, wpływanie na aktywizację mieszkańców, organizacji i innych pod-
miotów, zwiększenie dostępu do informacji, doszkalanie młodzieży. Wspierane działania w ramach przedsięwzięć: 

Przedsięwzięcie: wypromowanie walorów środowiskowych regionu
działania: organizacja konkursów,  udział w targach turystycznych, wydarzenia masowe,  publikacje, reklama audio-wizual-

na, współpraca z ośrodkami turystycznymi w kraju i zagranicą, organizacja szkoleń dla przewodników Turystycznych.
Przedsięwzięcie: rozpowszechnienie tradycji historyczno – kulturowych  

działania: organizacja imprez masowych, udział w festynach, dożynkach, festiwalach i imprezach organizowanych w kraju 
i zagranicą, promocja lokalnych potraw oraz tradycji, utworzenie i rozwój kół gospodyń wiejskich, zespołów regionalnych i in-
nych organizacji lokalnych.

Przedsięwzięcie: zwiększenie dostępu do informacji
działania: utworzenie Punktu informacji dla przedsiębiorcy, utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości,   stworzenie Punk-

tów Internetowych, wspieranie punktów doradczych dla rolników, przedsiębiorców, oraz osób działających w sektorze poza-
rządowym, tworzenie informatorów  regionalnych oraz prasy lokalnej 

Przedsięwzięcie: młodzież dobrze wykształcona
działania:  wycieczki dzieci i młodzieży w ramach szkoleń, imprezy i zajęcia sportowo – rekreacyjne związane z promocją 

lokalnych walorów,  zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży.
Przedsięwzięcie: młodzież osiąga sukcesy zawodowe w miejscu zamieszkania

działania:  doradztwo zawodowe z Gimnazjach, praktyki zawodowe dla młodzieży ponadgimnazjalnej,   szkolenia dla ab-
solwentów szkół, utworzenie Kiosku z pracą, promocja absolwentów na rynku pracy.

waŻne dLa BeneFiCJenTÓw !!!
Zapraszamy beneficjentów do skorzystania z bezpłatnego doradztwa n.t. wypełniania i  zasad składania wniosków o dofi-

nansowanie inwestycji – w biurze LGD w Łopusznie oraz  u Doradców Lokalnych w siedzibach gmin członkowskich w Fałkowie, 
Słupii, Radoszycach, Krasocinie i Łopusznie.

LokaLna GrUPa dziaŁania „nad Czarną i PiLiCą”

LGD „Nad Czarną i Pilicą”  - Siedziba - ul. Żeromskiego 28, 26-230 Radoszyce
Biuro LGD – ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno tel. (0-41) 380-81-33 
biuro@nadczarnaipilica.pl, www.nadczarnaipilica.pl

małgorzata Barcicka
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Dożynki Gminne 2010
12 sierpnia 2010 roku tradycyjnie odbyły się Dożynki Gmin-

ne w Łopusznie, które rozpoczęły się mszą świętą o godz. 
12.00 w kościele parafialnym pod wezwaniem Podwyższenia 
Krzyża Świętego. Pogoda tego dnia trzymała nas w niepew-
ności, bowiem było mglisto i deszcz wisiał w powietrzu. Mimo 
naszych obaw aura nie popsuła nam  programu i wszystko 
przebiegło zgodnie z planem.

Organizatorami dożynek byli: wójt gminy Łopuszno, prze-
wodnicząca Rady Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Łopusz-
nie, LGD „Nad Czarną i Pilicą oraz Ośrodek Sportowo-Wypo-
czynkowy. Dożynki współfinansowane były ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-
2013 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Pro-
jekt został złożony przez Gminny Ośrodek Kultury w Łopusz-
nie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania ,,Nad Czarną 
i Pilicą” o przyznanie pomocy z działania 4.1/413. Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013.

Po mszy św. korowód dożynkowy na czele z orkiestrą dętą 
OSP, której towarzyszyła grupa mażoretek, a także starostami 
i gospodarzem dożynek udali się na teren Gminnego Ośrod-
ka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie. Starostami te-
gorocznych dożynek byli: p. Grażyna Płyta, właścicielka du-
żego gospodarstwa w Przegrodach,  specjalizująca się w pro-
dukcji mleka  i p. Ireneusz Majchrzak, przodujący rolnik  z Do-
brzeszowa, właściciel dużego, bo bez mała 20 – hektarowego 
gospodarstwa, specjalizujący się w hodowli trzody chlewnej.  

Natomiast gospodarzem dożynek był wójt gminy Łopuszno 
p. Zdzisław Oleksiewicz. Zgodnie z dożynkowym obyczajem 
starostowie przekazali gospodarzowi bochen chleba upieczo-
ny z tegorocznych zbiorów.  Tak  rozpoczęła się I część uroczy-
stości -,,Obrzęd chleba”, po czym poczęstowano nim dożyn-
kowych gości. Jak nakazuje tradycja złożono gospodarzowi 
wieńce dożynkowe,  a zaraz po tym odbyło się ich ośpiewa-
nie. W ośpiewaniu wieńców wzięły udział panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Snochowicach, ,,Zespół Pieśni i Tańca Gnieź-
dziska” oraz młodzież z Dobrzeszowa. 

Po obrzędzie wójt powitał przybyłych gości: wicemarszał-
ka Zdzisława Wrzałkę, wicewojewodę Piotra Żołądka, p. Zbi-
gniewa Banaśkiewicz- dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Kielcach  
oraz p. Mieczysława Okólskiego –kierownika Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego w Kielcach. Goście podkreślili w swoich wypo-
wiedziach ciężką pracę żniwiarzy i trudne warunki pogodowe 
w 2010 roku. 

Tegoroczne dożynki uatrakcyjnili swoimi występami: chór 
łopuszański pod kierunkiem p. Czesława Jedynaka ,,Gloria”,  ka-
pela Zygmunta Jakubowskiego z Rudy Zajączkowskiej, a także 
Zespół Pieśni i Tańca ,,Gnieździska”. Wystąpili również uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej działających przy Stowarzy-
szeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Fanisła-
wicach oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 

Wieści Łopuszna 7



z życia gminy

Wieści Łopuszna8

w Łopusznie. Swoje umiejętności zaprezentował także młody 
akordeonista Cezary Kmiecik.  

W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy I miej-
sce zajął okazały i pięknie wykonany wieniec ze Snochowic. 
wójt gminy Łopuszno i przewodnicząca Rady Gminy wręczyli 
gospodyniom ze Snochowic  nagrodę pieniężną,   pozostałym  
zaś wykonawcom wieńców, równie pięknych i pomysłowych 
– wyróżnienia i nagrody pieniężne.

Pani Grażyna i Sławomir Płyta za zajęcie I miejsca w konkur-
sie ,, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” otrzymali obraz olejny 
,,Konie”. Wręczono także nagrody za osiągnięcia sportowe Or-
lik.  Rozstrzygnięto konkursy na najsmaczniejszy sernik, piero-
gi i żurek oraz konkurencje sportowo – rekreacyjne 

    Gwiazdą wieczoru był znany parodysta, kabareciarz Stan 
Tutaj, który dostarczył wszystkim dużą porcję śmiechu. Moż-
na było zauważyć, że jego występ spotkał się z dużą aprobatą 
wśród widzów, którzy poprzez gromkie brawa dali wyraz, że 
im się podobało. Na zakończenie wieczoru odbyła się dysko-
teka pod gwiazdami wraz z zespołem ,,COVER”.

      W imieniu organizatorów składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania do-
żynek 2010, a w szczególności sponsorom, którymi byli:
-Zakłady Mięsne „WiR” z Łopuszna,  
-Pan Zbigniew Krawczyński z Dobrzeszowa,
-Pan Wiesław Zasada z Ewelinowa,
-Bank Spółdzielczy Łopuszno,
-Pan Henryk Zimny i s-ka ze Snochowic,
-Pan Krzysztof Soboń z Łopuszna,
- Pan Stanisław Bober z Łopuszna, 
- Pan Janusz Wychowaniec z Dobrzeszowa, 
-Pan Bonifacy Sornat z Eustachowa

agnieszka Jeleń
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Pani Grażyna Płyta
Prowadzi z mężem Sławomirem gospo-

darstwo rolne w sołectwie Przegrody o 
pow. 19 ha, w tym 5 ha dzierżawy.

Uprawiają :
- 4 ha kukurydzy
- 4 ha zboża
- 11 ha użytków zielonych

Gospodarstwo ukierunkowane jest na 
produkcję mleka. Stado liczy 20 krów doj-
nych i 15 szt. młodzieży. Obora od 15 lat 
jest pod oceną użytkowości mlecznej. 
Średnia wydajność od sztuki 7000 l mleka 
rocznie. W rankingu hodowców hodowla 
jest w pierwszej dziesiątce w powiecie kie-
leckim.

W roku kwotowym 2009-2010 sprzedano 
do OSM we Włoszczowie 148 tys. litrów mle-
ka. Wydajność i sprzedaż z roku na rok rośnie.

W 2004 roku została oddana do użytku 
nowa obora na obsadę 35 szt. bydła, dosto-
sowana do standardów unijnych. Od 2009 
r. Państwo Płytowie korzystają z funduszy 
unijnych PROW, przez co w znacznym stop-
niu został odnowiony park maszynowy.

Pan Sławomir Płyta prowadzi także 
Punkt Unasienniania Zwierząt. Podczas 
Dni Otwartych w Modliszewicach został 
uhonorowany i nagrodzony za bardzo do-
bre wyniki w pracy inseminatorskiej przez 
Stację Hodowli i Unasienniania Zwierząt w 
Brześciu.

Gospodarstwo brało udział w tym roku 
w konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo 
Rolne” zajmując pierwsze miejsce w po-
wiecie kieleckim, oraz piąte w wojewódz-
twie świętokrzyskim na 64 gospodarstwa 
zgłoszone do konkursu.

Pan ireneusz majchrzak
Prowadzi z żoną Barbarą wysokotowa-

rowe gospodarstwo rolne w sołectwie Do-
brzeszów o pow. 20 ha z dzierżawami.

Specjalizuje się w produkcji roślinnej. 
Osiąga rekordowo wysokie plony zbóż 50-
60 q z hektara, a w trudnym bieżącym roku 
uzyskał 40 q z hektara.

Jest specjalistą w chowie trzody chlew-
nej w cyklu zamkniętym, produkuje rocz-
nie około 200 szt. tuczników.

Posiada estetyczną zagrodę wiejską, 
wyróżniającą się w sołectwie Dobrzeszów.

Pan Ireneusz Majchrzak udziela się spo-
łecznie w pracach Zarządu Gminnej Spółki 
Wodnej w Łopusznie. Uczestniczy aktyw-
nie w życiu wsi.

zofia Serafin 

Starostowie  
Dożynek Gminnych 2010  

w Łopusznie Dnia 25.07.2010 roku tj. w niedzielę w Łopusznie odbyła się Biesiada Łopuszańska, 
której organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie. Współorganizatorem 
był Ośrodek Sportowo - Wypoczynkowy, na terenie którego odbył się festyn. Uczestni-
ków Biesiady powitały władze Gminy Łopuszno: przewodnicząca Rady Gminy Danuta 
Łukasik i wójt gminy Łopuszno Zdzisław Oleksiewicz. Pogoda tego dnia sprawiła nam 
zawód. Padał deszcz, więc prezentacje artystów musiały odbywać się wewnątrz sali. Nie 
przeszkodziło to jednak w dobrej zabawie. Rozpoczęliśmy propozycją dla najmłodszych 
pociech. Wystąpiła dla nich  grupa artystów z  programem ,,Maminki”. Piękna sceno-
grafia i stroje aktorów przykuwały uwagę nie tylko dzieci,  ale także rodziców. Kolejnym 
punktem programu był 
wspaniały koncert pieś-
ni i piosenek ludowych 
w wykonaniu śpiewa-
ków z Zespołu Pieśni i 
Tańca „Mazowsze”. Bo-
gaty repertuar, piękne 
stroje i ogromna kultura 
sceniczna wykonawców 
zachwyciły uczestników 
festynu, wprowadzając 
pogodną atmosferę po-
mimo zachmurzonego 
nieba.

Ogromnym wydarze-
niem  w tym dniu był  
koncert  warszawskich 
artystów: Alicji  Majew-
skiej i Włodzimierza Kor-
cza, którzy włożyli dużo 
emocji i zaangażowania  
w interpretację wykony-
wanych utworów. Do-
datkowym urozmaice-
niem  spotkania z pub-
licznością łopuszańską  
była duża dawka humo-
ru, wplatającego się do-
skonale w ten koncert. 
Odbył się on w kame-
ralnej atmosferze, we-
wnątrz budynku Gmin-
nego Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego. 
Gromkimi owacjami na 
stojąco, widzowie po-
żegnali artystów. 

Kto nie był na tym 
koncercie, na pewno ma 
czego żałować. 

Na koniec festynu  od-
była się zabawa tanecz-
na, podczas której moż-
na się było bawić wraz z 
zespołem ,,Cover”. 

agnieszka Jeleń

BIESIADA ŁOPUSZAŃSKA 2010

Koncert ludowy zespołu Mazowsze

Nauka salsy

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz
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„Kościółek” – to potoczna nazwa wzniesienia, na którym 
prawdopodobnie w XIV stuleciu postawiono niewielką świą-
tynię posiadającą prawa parafialne. Wzgórze to od początku 
wchodziło w skład uposażenia plebana łopuszańskiego, co 
potwierdzają piętnastowieczne źródła historyczne.

Nazwa „Kościółek” powstała po przeniesieniu kościoła pa-
rafialnego do centrum wsi, co nastąpiło przypuszczalnie w la-
tach dwudziestych XVI wieku. Jan Łaski w swej Księdze bene-
ficjów archidiecezji gnieźnieńskiej, opisał bowiem nową, choć 
nie do końca jeszcze zbudowaną – drewnianą świątynię w Ło-
pusznie.

Określenie „Kościółek” odnajdujemy w dokumencie 
z 7 czerwca 1624 roku, dotyczącym powiększenia dóbr pa-
rafii Łopuszno. Z nazwą tą spotykamy się również w wykazie 
dokumentów znajdujących się w łopuszańskiej kancelarii pa-
rafialnej. Pod rokiem 1788 umieszczono następujący zapis: 
„księga komplementacji zamiany za grunt Kościółek zwany”. To 
właśnie wtedy teren o nazwie „Kościółek” przeszedł na włas-
ność rodziny Dobieckich – ówczesnych dziedziców Łopuszna 
i okolic.

Obecnie słowo „Kościółek” funkcjonuje jako nazwa wzgó-
rza z trzema krzyżami. Część mieszkańców nazywa je także 
Golgotą. W roku 1946 z inicjatywy wielce zasłużonego pro-
boszcza parafii łopuszańskiej – księdza kanonika Aleksandra 
Jankowskiego, umieszczono tu trzy dębowe krzyże oraz tabli-
cę, jako wotum dziękczynne od ocalałych z wojennej pożogi.

W roku 1991 odnowiono obelisk z tablicą pamiątkową, zaś 
zniszczone drewniane krzyże zastąpiono trzema wykonany-
mi z metalu. Ich poświęcenia dokonano 1 września 1991 roku, 
podczas polowej mszy świętej, celebrowanej na „Kościółku” 
przez księdza Tadeusza Palusa – dziekana piekoszowskiego. 

Napis na tablicy brzmi: „Krzyże te jako symbol cierpień, które 
przeżywał lud tych okolic i cały nasz naród w latach 1939–1945 
podczas napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, ku pamięci 
przyszłych pokoleń wznieśli ocaleni z gehenny więzień i obozów 
koncentracyjnych męczennicy sprawy narodowej”.

Słowa te nakazują nam pamiętać o martyrologii mieszkań-
ców gminy Łopuszno w czasie drugiej wojny światowej.

Przypomnijmy, że we wrześniu 1939 roku mieszkańcy na-
szej okolicy walczyli w obronie Polski, a podczas okupacji 
tworzyli znakomicie zorganizowaną i działającą partyzantkę. 

Już 5 września 1939 roku Niemcy zajęli Łopuszno. Od sa-
mego początku czynna tu była silna placówka niemieckiej 
żandarmerii. Jej zadaniem było chwytanie politycznych prze-
ciwników oraz powstrzymywanie tajnego uboju zwierząt ho-
dowlanych i pokątnego handlu artykułów spożywczych. Nie 
potrzebowano wówczas żadnych dowodów. Wystarczała bo-
wiem anonimowa denuncjacja, by skazać Polaka czy Żyda bez 
postępowania sądowego. Za ubój na większą skalę groziła 
kara śmierci. Wykryty towar, którym pokątnie handlowano, 
natychmiast rekwirowano, a wobec winnych orzekano dotkli-
we kary finansowe lub areszt.

Podczas okupacji wszystkich rolników obowiązywały kon-
tyngenty, tj. dostawy płodów rolnych na rzecz niemieckiego 
wojska. Nieraz się zdarzało, że żądany kontyngent był większy 
niż uzyskane plony. Za niewywiązanie się z tej powinności, co 

Kościółek

tłumaczono działaniem „na szkodę niemieckiej siły obronnej”, 
groziła kara więzienia. Okupanta nie obchodziło przy tym, czy 
członkowie rodziny mieli jeszcze jakieś środki do życia.

Na porządku dziennym był w czasie okupacji wywóz Pola-
ków na przymusowe roboty do rzeszy. Kolumny samocho-
dów przyjeżdżały niespodziewanie nocą do wsi, gdzie syste-
matycznie przeszukiwano domy i z miejsca ładowano na cię-
żarówki wszystkich zdolnych do pracy, po czym wywożono 
ich do Niemiec.

Podczas okupacji w Łopusznie i okolicy, aktywnych było 
wielu volksdeutchów i innych konfidentów, którzy utrud-
niali życie miejscowej ludności polskiej.

W latach 1940–1944, posterunek niemieckiej żandarmerii 
w Łopusznie był miejscem, gdzie katowano Polaków i Ży-
dów, działających w ruchu oporu.  

Począwszy od roku 1941 nasiliła się eksterminacja miesz-
kańców naszej gminy. W tym okresie Niemcy rozstrzelali kil-
kaset osób narodowości polskiej i żydowskiej. Miejscami kaźni 
były okolice kirkutu i cmentarza parafialnego. 

Nocą 19 marca 1942 roku gestapo i służby SS z Kielc, oraz 
żandarmeria z Łopuszna, w celu zastraszenia ludności, do-
konały masowego aresztowania. Zabrano wówczas wójta 
gminy Władysława Kaczmarczyka, sekretarza gminnego Ro-
mana Przeniosło, proboszcza parafii łopuszańskiej – księdza 
Aleksandra Jankowskiego, kierownika Szkoły Powszechnej w 
Łopusznie – Jana Rubika, oraz wielu innych mieszkańców na-
szej gminy. Wszyscy oni trafili do więzienia w Kielcach, a na-
stępnie część z nich wywieziono do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu.

okrutny los spotkał ludność żydowską. W pierwszych la-
tach okupacji Żydzi z Łopuszna i okolic żyli w fatalnych warun-
kach. Dodatkowo byli bezwzględnie wykorzystywani przez 
miejscowych żandarmów. Prześladowano ich za najmniejsze 
przewinienia. We wrześniu 1942 roku łopuszańscy Żydzi zo-
stali wywiezieni do Chęcin, skąd przetransportowano ich w 
wagonach bydlęcych do obozu zagłady w Treblince.

Nie możemy zapomnieć także o męczeństwie mieszkań-
ców naramowa i Skałki Polskiej, poniesionym podczas 
pacyfikacji tychże wsi w roku 1943.
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z życia gminy

Rankiem 27 kwietnia 1943 roku Niemcy w odwecie za akcje 
partyzanckie, dokonali pacyfikacji naramowa – miejscowo-
ści sąsiadującej z Antonielowem. Zginęło wówczas ponad 20 
osób, a 5 gospodarstw zostało spalonych. 

Pacyfikacja Skałki Polskiej – wsi usytuowanej w odległo-
ści siedmiu kilometrów od Łopuszna, miała być zaś karą za po-
moc partyzantom, udzielaną przez polskie rodziny mieszkają-
ce w tej miejscowości. W dniu 11 maja 1943 roku, nad ranem, 
Niemcy otoczyli pogrążoną we śnie wieś, a następnie zajęli 
stanowiska z karabinami maszynowymi gotowymi do strza-
łu. Po wybuchu granatu wtargnęli do domostw, wypędzając 
mieszkańców na zewnątrz, po czym bestialsko zamordowa-
li ponad 90 osób, w tym starców, kobiety i dzieci. Zwłoki po-
mordowanych wrzucili do zabudowań, które po ograbieniu 
spalili. Pacyfikację Skałki Polskiej przeżyło jedynie 8 osób.

W roku 1994 wyobrażenie trzech krzyży z „Kościółka” 
umieszczono na tarczy herbowej gminy Łopuszno. W uchwa-
le Rady Gminy Łopuszno z 27 kwietnia 1994 roku, czytamy:

…na złotym tle – trzy czarne krzyże symbolizujące martyrolo-
gię przodków oraz hołd dla odwagi i bohaterstwa poległych.

Wobec powyższego wzgórze zwane „Kościółkiem” po-
zostanie dla nas zarówno symbolem średniowiecznego – 
pierwotnego kultu religijnego, jak również miejscem pa-
mięci narodowej.

Bibliografia 
Felcman S., Podwójna gra, Kielce 1993; „Felek” Adolf Karol 

Landl, opr. S. Felcman, Kielce 1998; Gmina Łopuszno dawniej i 
dziś, red. J. S. Matuszczyk [i in.], Kielce 1998; Iwanek Z., Kośció-
łek, artykuł opublikowany 8 września 2010 roku, na stronie in-
ternetowej http://parafialopuszno.pl/?q=node/31; Maciągow-
ski M., Kotlicki Y., Sztetl Łopuszno – pamięć przetrwała, Kielce 
2004; Terror hitlerowski na wsi kieleckiej. Wybór dokumentów 
źródłowych, „Rocznik Świętokrzyski” 1988, t. 15.

dr Piotr J. Starzyk 
nauczyciel historii w zSP nr 5 w Łopusznie

Rok szkolny 2009/10 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II prze-
szedł już do historii, ale poświęcimy mu jeszcze na łamach Wie-
ści Łopuszna kilka słów. Był to czas wytężonej pracy dla nauczy-
cieli, którzy zaczęli wdrażać w szkole nową podstawę progra-
mową. Przez cały rok ciężko pracowali także nasi uczniowie, 
reprezentowali szkołę i łopuszańskie środowisko w powiecie i 
województwie, uczestnicząc w wielu konkursach, zawodach, 
akcjach i imprezach kulturalnych. Wielu z nich systematycznie 
uczyło się przez cały rok,  dlatego na zakończenie roku szkolne-
go otrzymało świadectwo z biało – czerwonym paskiem. Szcze-
gólnie  cenne jest ono dla absolwentów szkoły.  

najlepsi z najlepszych
Szkołę Podstawową w Łopusznie ukończyło 64 uczniów. 

Wśród nich najlepsza okazała się karolina rudzińska, która 
otrzymała statuetkę Najlepszego Absolwenta. Przez sześć lat 
nauki wyróżniała się wynikami w nauce, aktywnością w życiu 
szkoły, brała udział w różnorodnych konkursach i zawodach 
sportowych, najlepiej z szóstoklasistów napisała sprawdzian 
kończący szkołę. Wspaniałym osiągnięciem może pochwalić 
się także marta Głowala. Przez sześć lat nauki w podstawówce 
była co dzień w szkole! Otrzymała statuetkę za 100% frekwen-
cji. Natomiast Najlepszym Sportowcem Szkoły Podstawowej w 
roku szkolnym 2009/10 okazał się wiktor rydz.

Spośród  102 trzecioklasistów kończących Gimnazjum tytuł 
Najlepszego Absolwenta i statuetka przypadła karolowi kieł-
busowi. Karol podobnie jak Karolina był uczniem wszechstron-
nym i utalentowanym, a naukę potrafił połączyć z pracą w śro-
dowisku uczniowskim. Co więcej, jako pierwszy absolwent w 
historii szkoły otrzymał jeszcze jedną nagrodę  – za 100% fre-
kwencji. Podobnie jak on ani jednego dnia nie opuściła inna 
gimnazjalistka Sylwia nyga, która również została nagrodzo-
na statuetką. Statuetką uhonorowano także laureata VIII Kon-
kursu Fizycznego mateusza Gada. Gratulujemy wyróżnionym 
uczniom oraz ich rodzicom!

Jak pożegnaliśmy rok szkolny 2009/10…
I jak powitaliśmy nowy 

Najlepsi absolwenci z klasy VIa

Najlepszym absolwentom z klasy VI b gratulowała obecna na 
uroczystości przewodnicząca RG, pani Danuta Łukasik
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Po remoncie jak nowa 
Nowy rok szkolny przywitaliśmy w odnowionym budynku 

szkoły, który po wykonaniu elewacji  prezentuje się naprawdę 
wspaniale. Pięknie widać  szkołę zwłaszcza od  strony  Zagórek i 
Wielebnowa. Na łopuszańskim wzgórzu góruje strzelista wieża 
kościoła, a nieco w lewo dostrzegamy żółto – białą bryłę szkoły. 
Nawet drzewa, które wokół budynku rosną od prawie trzydzie-
stu lat, przy odnowionej szkole nabrały świeżości i majestatu.

Szkoła doczekała się także generalnego remontu instalacji 
centralnego ogrzewania. Prace są już prawie na finiszu. Mamy 
nadzieję, że w ocieplonym budynku i z nowymi kaloryferami 
będzie naszym dzieciom ciepło, nawet podczas bardzo mroź-
nej zimy. 

Przez cały czas wakacji w szkole trwały różne prace remon-
towe, pomalowano wiele klas, zainstalowano kilkoro nowych 
drzwi wejściowych. Przygotowano także miejsce pod  plac za-
baw, który usytuowany będzie obok kompleksu boisk „Orlik”. 
Teren przed szkołą wyłożono nową kostką.

Do odnowionej szkoły z przyjemnością (!) zawitali 1 wrześ-
nia uczniowie, z nie mniejszą radością jej podwoje przekroczyli 
stęsknieni za uczniami nauczyciele.

Szkoła w liczbach
W tym roku do Zespołu Szkół uczęszcza rekordowa liczba 

uczniów -772. W pięciu oddziałach przedszkolnych bawi się 
i uczy 122 dzieci. W związku z dużym zapotrzebowaniem na  
edukację najmłodszych zorganizowano dodatkowy oddział 
dla dzieci trzy- i czteroletnich, salę wyposażono w nowoczes-
ne meble i pomoce dydaktyczne. Drugi rok funkcjonuje przed-
szkole „unijne” finansowane ze środków Unii Europejskiej, jest 
także grupa pięciolatków oraz dwie zerówki. W klasach I - VI 
Szkoły Podstawowej,  w 12 oddziałach,   uczy się 319 uczniów, a  
do 10 oddziałów Gimnazjum uczęszcza 289 gimnazjalistów. W 
szkołach filialnych w Lasocinie i Grabownicy uczy się po 21 ucz-
niów. Szkoła zatrudnia (łącznie z filiami) 73 nauczycieli oraz 18 
pracowników administracji i obsługi. 

Obwód Zespołu Szkół obejmuje niemal całą gminę. Dzieci 
dojeżdżają do szkoły z najodleglejszych jej zakątków - z Lasoci-
na, Ewelinowa, Dobrzeszowa, Podewsia. Dowożone są cztere-
ma autokarami i dwoma busami. Nad bezpieczeństwem dzie-
ci podczas ich drogi do szkoły czuwają przeszkolone opiekun-
ki. Czas oczekiwania na odjazdy autobusów dzieci spędzają w 
dwóch świetlicach, chętnych zaprasza także czytelnia. Świetli-
ca i biblioteka czynne są codziennie w godzinach od 7.00 do 
15.00. Niektórzy rodzice w drodze do pracy sami dowożą dzie-
ci do szkoły, dlatego ulica Strażacka, senna i cicha w wakacyjne 
miesiące,  od września staje się tłoczna i gwarna. 

Pełną parą pracuje szkolna kuchnia. Dożywianiem jest obję-
tych 570 dzieci. We wrześniu 178 uczniom posiłki zrefundował 
GOPS, w październiku liczba ta wzrosła do 202.

Od ubiegłego roku zgodnie z nowymi zapisami w Karcie Na-
uczyciela każdy pedagog zatrudniony w szkole ma obowią-
zek przepracować z uczniami dodatkowe dwie godziny w ty-
godniu. W naszym nauczycielskim żargonie zajęcia te nazywa-
my godzinami karcianymi. Łatwo policzyć, że w naszej szkole 
jest to około 140 godzin przeznaczonych na zajęcia dodatkowe, 
przede wszystkim lekcje wyrównawcze, pracę z uczniem zdol-
nym, koła zainteresowań i wycieczki. 

Drugi rok w polskich szkołach obowiązuje nowa podsta-
wa programowa. Na razie objęła ona dzieci przedszkolne oraz 
pierwsze i drugie klasy szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

Marta Głowala i Karolina Rudzińska cieszą się ze statuetek

Najlepszy Sportowiec z mamą i dyrekcją szkoły

Najlepsi uczniowie z klasy III a

Jakie efekty przyniesie kolejna reforma edukacji, przekonamy 
się za kilka lat.

Podczas mszy św., którą tradycyjnie rozpoczęliśmy rok szkol-
ny ks. Tomasz Cieniuch opowiadał o chłopcu, który powodo-
wany ciekawością, żądzą poznania oraz marzeniami, otworzył 
swoją zamkniętą społeczność  na nieznany dotąd świat. My, na-
uczyciele codziennie otwieramy przed uczniami nowe światy, 
chcemy rozbudzić ich ciekawość i ambicje. Chcemy ośmielić 
ich, by stali się mądrymi ludźmi. Czy nam się to udaje? 

agnieszka Palacz
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Najlepsi z klasy III B i dumni z nich rodzice

Rodzice wyróżnionych absolwentów odbierają listy gratulacyjne.
Na zdjęciu uczennice klasy III C.

Najlepszy  
Absolwent 

Gimnazjum  
Karol Kiełbus

Na inauguracji nowego roku szkolnego obecny był pan wójt

Początek roku w ZS. Z trudem zmieściliśmy się w sali gimnastycznej
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Początek i koniec roku kalendarzowego jest zawsze hucz-
nie obchodzony. Koniec i początek roku szkolnego jest równie 
uroczysty, ale dźwięk, który nieodmiennie się z nim kojarzy, 
jest daleko subtelniejszy od sylwestrowych petard. Dźwięk 
dzwonka, bo oczywiście o nim mowa, zabrzmiał w Szkole 
Podstawowej w Dobrzeszowie, podobnie jak w zdecydowanej 
większości innych szkół w Polsce, 1 września. Jedni (zwłaszcza 
najstarsi uczniowie) niemal w ogóle go nie usłyszeli, tak bar-
dzo byli pogrążeni w rozmowach, inni aż podskoczyli na jego 
dźwięk! Najmłodsi usłyszeli go po raz pierwszy – zapewne nie 
wiedzą jeszcze, z jakim utęsknieniem będą go wyczekiwali. 
Przybyli z nimi rodzice usłyszeli go po raz pierwszy po wie-
lu latach. Pewnie wydobył z ich pamięci wiele wspomnień… 
W szkole spędza się po prostu znaczną część najpiękniejszych 
lat swojego życia, odmierzanych dzwonkami na początek i za-
kończenie zajęć.

Przybyłe ze Mszy św. dzieci ustawiły się w szeregach, przy 
nich stanęli wychowawcy i taki widok ukazał się oczom pani 
dyrektor alicji kuropatwy oraz goszczącej w murach naszej 
szkoły przewodniczącej rady Gminy pani danuty Łukasik. 
Pani dyrektor serdecznie powitała wszystkich przybyłych na 
uroczystą inaugurację roku szkolnego, następnie odczytała 
listy pani minister katarzyny Hall, Świętokrzyskiego ku-
ratora oświaty pani małgorzaty muzoł i pana profesora 
Stefana Pastuszki. Pan profesor, obecnie członek krajowej 
rady radiofonii i Telewizji, napisał w swoim liście m.in. „Wy-
rażam głębokie przekonanie, iż Rada Pedagogiczna pod kierow-
nictwem Pani Dyrektor będzie nadal konsekwentnie realizowała 
wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu, uniwer-
salnych wartości chrześcijańskich i tolerancji. Szkoła Podstawo-
wa w Dobrzeszowie ma na tym polu znaczące osiągnięcia. Jakże 
wymownie świadczą o tym sukcesy uczniów w różnych konkur-
sach oraz Jasełka Dobrzeszowskie”. Pan profesor z uznaniem 
odniósł się do działań władz samorządowych: „Uroczystość dzi-
siejsza jest także źródłem satysfakcji dla Rady Gminy i Pana Wój-

Pierwszy dzwonek  
w Szkole Podstawowej w Dobrzeszowie

ta. Zapewnili bowiem dobre warunki dla twórczej pracy dydak-
tycznej i wychowawczej. Roześmiane oczy uczniów i ich radosne 
twarze są wyrazem wdzięczności. Życzę samorządowcom Gminy 
Łopuszno pełnego spełnienia oczekiwań jej mieszkańców”.

Pani dyrektor złożyła również na ręce pani Danuty Łukasik 
podziękowania za troskę, jaką władze gminy otaczają naszą 
placówkę. Do słów pani dyrektor dołączyła się przewodni-
cząca rady rodziców pani agnieszka Lamczyk. Przewod-
nicząca rady Gminy pani danuta Łukasik zapewniła, że 
władzom gminy leży na sercu wysoki poziom nauczania 
w szkołach i dlatego dołożą wszelkich starań, by został on 
utrzymany.

Wszyscy przemawiający życzyli uczniom samych bardzo 
dobrych ocen, nauczycielom – cierpliwości i satysfakcji z pra-
cy zawodowej. I oby te miłe życzenia się spełniły!

ewa Stępień

Telewizja u rzadko kogo nie budzi żywszych uczuć. Mamy 
swoje ulubione programy i te, których braku nie odczuliby-
śmy. O ludziach widzianych na szklanym ekranie mówimy z 
uwielbieniem, podziwem lub przeciwnie – z irytacją czy po-
tępieniem, ale przecież… mówimy. Zdecydowana większość 
Polaków wie, kim są robert Janowski, roman Czejarek, ag-
nieszka Szulim, marzena rogalska czy anna Popek. Ucz-
niowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie mieli możliwość 
zobaczyć wszystkie te osoby na żywo, dostać od nich auto-
graf (a nawet całusa!) czy zrobić sobie z nimi zdjęcie! 

Było to możliwe dzięki naszej współpracy z profesorem 
Stefanem Pastuszką, będącym obecnie członkiem krajo-

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrzeszowie  
w Telewizji Polskiej w Warszawie
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wej rady radiofonii i Telewizji. Pan profesor wielokrotnie 
gościł w murach naszej szkoły. Rokrocznie przyjmował zapro-
szenie na przygotowywane przez nas Jasełka Dobrzeszow-
skie i inne uroczystości szkolne. Tym razem to on wystąpił w 
roli gospodarza i razem z dyrektorem TVP Historia powitał nas 
w progach telewizji.

Oczywiście wszyscy liczyliśmy na to, że chociaż przez mo-
ment zobaczymy kogoś znanego. Nasi przewodnicy próbo-
wali studzić nasz zapał, mówiąc, że przed południem jest to 
mało prawdopodobne. Tym większa była nasza radość, że 
ktoś jednak pracował. Okazało się, że właśnie nagrywano ko-
lejny odcinek Jakiej to melodii. Ponieważ weszliśmy do stu-
dia w przerwie, wszystkie chętne dzieci otrzymały autograf od 
cierpliwie rozdającego je pana Roberta Osy, a niektórzy zrobili 
sobie zdjęcie z jak zawsze niezwykle ciepłym panem Rober-
tem Janowskim. W drzwiach do kolejnego studia minęliśmy 
panią Elżbietę Skrętkowską i udało się nam podejrzeć przy-
gotowania do kolejnego programu Szansy na sukces! Studio, 
gdzie jest nagrywane Pytanie na śniadanie, przywitało nas 
intensywnym zapachem warzyw leżących na kuchennym bla-
cie, a kolejne – widokiem Anny Popek przygotowującej się do 
Alei gwiazd, której gościem miał być znany z serialu Na do-
bre i na złe Piotr Garlicki. Wszyscy chętnie fotografowali się 
na fotelu, z którego np. Iwona Schymalla zapowiada kolejne 
programy.

Uczniowie mogli się jednak dowiedzieć, że osoby, które wi-
dzą w telewizji to tylko niewielka część jej pracowników. Wie-
lość monitorów i przycisków w reżyserni przeszła ich najśmiel-
sze oczekiwania. W studiu sportowym każdy z nich miał moż-
liwość poczuć się jak operator kamery. Wszystkich wprawiła 
w osłupienie rola światła, które niczym niezwykłym niewyróż-
niające się pomieszczenie przemienia w znane wszystkim z te-
lewizji niezwykłe miejsce!

Wycieczka po gmachu TVP otwierała program naszej wy-
cieczki po Warszawie. Nasz przewodnik pokazał nam z okien 
autokaru, którym przemieszczaliśmy się, nowoczesną War-
szawę – miasto szklanych wieżowców. Dzieci nie mniej niż 
architekturą interesowały się markami wspaniałych samo-
chodów, których w stolicy nie brakowało! Wiele zabawy do-
starczyła nam „tańcząca fontanna”, ale równie mocno spo-
dobała się nam zabytkowa fontanna w okolicy Placu Piłsud-
skiego. Na koniec zwiedziliśmy Zamek Królewski. Wielu ucz-
niów pytanych przeze mnie, co z warszawskich zabytków 
najbardziej się im podobało, wskazało właśnie zamek. Wiel-
kość sal, ogromna liczba obrazów, lustra odbijające się na-
wzajem – to wywarło niezapomniane wrażenie. Podobnie 
jak niezwykła historia tego starego, a przecież jednocześnie 
niezbyt wiekowego zabytku.

Szczególne podziękowania w imieniu nauczycieli i rodzi-
ców składamy wójtowi gminy Łopuszno panu Zdzisławowi 
Oleksiewiczowi, który ufundował nam autokar na przejazd do 
stolicy.

ewa Stępień



Wieści Łopuszna16

KUltURa i oświata 

W miesiącach sierpień-wrzesień, Gminny 
Ośrodek Kultury w Łopusznie realizował projekt 
w ramach Programu Integracji Społecznej finan-
sowanego ze środków Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich.

W ramach projektu realizowano zajęcia  in-
tegracyjno-rekreacyjne  w Świetlicy Wiejskiej 
w Piotrowcu, która jest w strukturze Gminnego 
Ośrodka Kultury w Łopusznie. Z środków PPWOW 
zakupiono do świetlicy bilard, zorganizowano 
również wycieczkę do Krakowa, która była dużą 
atrakcją dla mieszkańców Piotrowca. Odbyła się 
ona 19 września 2010 r.

W piękny, słoneczny, niedzielny poranek wy-
ruszyliśmy w komplecie autokarem do Krako-
wa.  Po przyjeździe na miejsce spotkaliśmy się z 
p. przewodnik, która opowiadała nam o zabyt-
kach Krakowa. Plan wycieczki przewidywał przej-
ście szlakiem od Bramy Floriańskiej przez Rynek 
Główny na Wawel. Po drodze zwiedziliśmy Barba-
kan, Sukiennice, Kościół Mariacki, Collegium Ma-
ius po czym Wawel, Katedrę, dziedziniec. Dużym zaintereso-
waniem cieszyła się wizyta na Zamku Królewskim. Piękne, bo-
gate wnętrza sal wprawiały nas w zachwyt i podziw. Na Rynku 
Głównym p. przewodnik opowiadała nam o wieży ratuszowej, 
kościołach, Sukiennicach, kamienicach i pomniku Adama Mi-
ckiewicza, przy którym można wysłuchać, co godzinę, hejna-
łu z wieży mariackiej. Opowiadała o słynnych miejscach takich 
jak: Piwnica pod Baranami, restauracji u Wierzynka, kawiarni 
Jama  Michalika, Franciszkańskiej 3 – miejscu spotkań krako-
wian z Janem Pawłem II. Usłyszeliśmy o wielu ciekawych le-
gendach. W jednej z krakowskich restauracji zjedliśmy obiad, 
po czym przeszliśmy do dalszego zwiedzania zabytków Kra-

Spotkania integracyjno-rekreacyjne

kowa. Dużą atrakcją dla najmłodszych uczestników wyciecz-
ki była Smocza Jama - jaskinia w zachodnim zboczu wawel-
skiego wzgórza, do której zeszliśmy wąskimi i krętymi scho-
dami. Usłyszeliśmy legendę o smoku wawelskim, co bardzo 
zaciekawiło zwłaszcza  najmłodszych uczestników wycieczki. 
Program wyjazdu był urozmaicony toteż każdy z uczestników 
wycieczki mógł znaleźć coś interesującego dla siebie. Po zaku-
pieniu pamiątek,  mimo zmęczenia byliśmy bardzo zadowole-
ni i w miłym nastroju z bagażem pozytywnych wrażeń wróci-
liśmy do Łopuszna.

agnieszka Jeleń

W dniach 4 i 5 września 2010 roku na głównym depta-
ku miejskim w Kielcach,  na ulicy Sienkiewicza odbył się cza-
rodziejski jarmark. Na jarmarku obecni byli też pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusznie, uczestniczki ,,Bab-
skich czwartków” oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Snochowic. Panie z KGW sprzedawały smakołyki tj. pyszne 
ciasta, chleb ze smalcem, pierogi z kotła baby jagi i nalewkę 
księżycową, która cieszyła się dużym uznaniem wśród panów. 
Panie z ,,Babskich czwartków” oferowały baby jagi wykonane 
z masy solnej i papierowej, obrazy olejne, serwety wykonane 
na szydełku. Nasze stanowisko zrobione zostało na wzór do-
mku baby jagi z oknem, płotkiem i elementami dekoracyjny-
mi,  a tuż przed stoiskiem umieściliśmy babę jagę naturalnej 
wielkości. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem nie tylko 
wśród najmłodszych uczestników. Na jarmarku obecne były 

Magiczna Sienkiewka
także stragany z ceramiką ozdobną, biżuterią artystyczną, wy-
robami z wikliny i szkła artystycznego. Asortyment sprzeda-
wanych rzeczy był różnorodny. Można było nabyć zioła, mie-
cze, amulety, stroje czarownic i wiele innych. Swoje umiejęt-
ności prezentowali szczudlarze, którzy zakradając się straszy-
li przechodniów. W sobotę na zamieszczonych telebimach 
można było obejrzeć widowisko ,,Sabat Czarownic” - koncert 
miał miejsce w amfiteatrze na Kadzielni. W niedzielę,  na sce-
nie wystąpiły zespoły ludowe, magicy i iluzjoniści. Odbyła się 
prezentacja zdjęć ziemi świętokrzyskiej autorstwa Krzyszto-
fa Pęczalskiego. Mieliśmy okazję zobaczyć występ Bronisława 
Opałki w roli ,,Genowefy Pigwy”. Podczas jarmarku organiza-
torzy dostarczyli zarówno dorosłym, jak i najmłodszym pocie-
chom wiele atrakcji na scenie i poza nią. 

agnieszka Jeleń
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Dzięki środkom pozyskanym z Poakcesyjnego Programu 
Wsparcia Obszarów Wiejskich Gminny Ośrodek Kultury w Ło-
pusznie zrealizował dwie wycieczki w myśl usługi pt. ,,Let-
nie Przygody edukacyjno-Poznawcze” Pierwsza wyciecz-
ka do Chorzowa dla dzieci i dorosłych odbyła się 12.08.2010 
r. Celem niniejszych wycieczek było miłe spędzenie czasu 
wolnego, wzajemne lepsze poznanie, wzbogacenie wiado-
mości na temat zwierząt żyjących w różnych rejonach świa-
ta, a także poznawanie historii. W wesołym miasteczku cze-
kało na nas mnóstwo atrakcji.  Mogliśmy przekonać się o tym, 
że chorzowski lunapark gwarantuje wspaniałą, niezapomnia-
ną zabawę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Najmłodsze po-
ciechy miały okazję skorzystania z rozmaitych karuzeli, pała-
cu strachu, beczki śmiechu, gabinetu krzywych luster i wielu 
innych atrakcji. Starsi i ci bardziej odważni mogli skorzystać 
z diabelskiego młyna, rollercoastera, przelotu na samolotach 
dużych, a także wielu innych atrakcji dostarczających niesa-
mowitych emocji. W dalszej części naszej wycieczki zjedliśmy 
obiad, a później poszliśmy do Śląskiego Ogrodu Zoologicz-
nego. Zmęczeni, dzielnie kroczyliśmy alejkami ZOO przyglą-
dając się zwierzętom. Robiliśmy zdjęcia, aby upamiętnić ten 
dzień. Emocje, jakie towarzyszyły dzieciom to zdumienie, ra-
dość, zaciekawienie. Są źródłem motywacji do organizowania 
tego rodzaju wycieczek.

Druga wycieczka do Kurozwęk odbyła się 18 września 2010 
roku. Zwiedziliśmy zamek pochodzący z 1400 roku. Pani prze-
wodnik oprowadziła nas po wnętrzach i piwnicach kurozwę-
ckiego pałacu, następnie po dziedzińcu i dwukondygnacyjnej 
sali balowej. Przeszliśmy do kaplicy zamkowej z przedstawie-
niami Przemienienia Pańskiego oraz ze scenami z życia świę-
tych patronów rodziny Sołtyków, Anny i Macieja. Piękne prze-
stronne wnętrza, wywoływały w nas pozytywne wrażenia.

Następnie specjalnym ,,safari bizon’’ udaliśmy się oglądać 
hodowlę bizonów amerykańskich. Usłyszeliśmy wiele cieka-
wych informacji o ich życiu. Na końcu poszliśmy do labiryntu 
z kukurydzy, którego powierzchnia całkowita wynosi 4 ha, a 
długość ścieżek wynosi 4 km 756 m. Po otrzymaniu mapy ru-
szyliśmy ścieżką labiryntu. Idąc według niej rozwiązywaliśmy 

Wycieczka do Chorzowa i Kurozwęk

Przed pałacem w Kurozwękach

Wycieczka do Chorzowa

krzyżówkę odpowiadając na pytania zamieszczone co jakiś 
czas na tabliczkach. Dotyczyły one twórczości Chopina. Nie-
jednokrotnie zgubiliśmy drogę, ale udało się nam dotrzeć do 
celu. Było przy tym wiele śmiechu i zabawy. W miłej atmosfe-
rze zjedliśmy obiad w jednej z pałacowych sal, a następnie po 
czasie wolnym i zaopatrzeniu w upominki z bagażem miłych 
wrażeń wróciliśmy do domów.

agnieszka Jeleń

Już po raz dwunasty 13 czerwca mieszkańcy Gnieździsk 
i  okolicznych wsi miło i w rodzinnej atmosferze spędzili nie-
dzielne popołudnie. Nauczyciele, uczniowie oraz Rada Rodzi-
ców Zespołu Szkół w Gnieździskach co roku organizują impre-
zę środowiskową, która tradycyjnie zaczyna się mszą świętą. 

Po uroczystym rozpoczęciu uroczystości i oficjalnym powi-
taniu gości przez panią dyrektor Małgorzatę Trelę swoje umie-
jętności artystyczne zaprezentowali uczniowie naszej szkoły. 
Na scenie pojawiło się wiele postaci ze znanych bajek w pięk-
nych, kolorowych kostiumach. W te role wcielili się najmłodsi 
aktorzy, którzy z wielkim zaangażowaniem i przejęciem od-

Impreza środowiskowa w Gnieździskach

Jeszcze nigdy naszych festynów nie zawiodła pogoda 
i oczywiście mili goście
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grywali scenki, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Uczen-
nice nieco starszych klas zabłysnęły zdolnościami wokalny-
mi. Gimnazjaliści natomiast po mistrzowsku zaprezentowali 
scenki z humorem. Widzowie z zapartym tchem wsłuchiwali 
się w wypowiadane w języku angielskim kwestie i usilnie w re-
kordowym tempie próbowali tłumaczyć je na polski . 

Na ludową nutę, czyli repertuar do podśpiewywania i przy-
tupywania, zapewniłł zespół ludowy z Gnieździsk.

W czasie trwania imprezy uczestnicy korzystali z wielu do-
datkowych atrakcji. Dla dzieci organizatorzy przygotowali cie-
kawe gry i zabawy, stoisko z watą cukrową oraz zjeżdżalnię. 

Młodzież i dorośli chętnie zaopatrywali się w różności w kolo-
rowych kramach i straganach. Głodni i spragnieni mogli posi-
lić się przysmakami z grilla, który tradycyjnie obsługiwały pa-
nie z Komitetu Rodzicielskiego.

Tradycją stało się również to, że imprezę kończy mecz pił-
ki nożnej.

Festyn, na którym spotyka się tak wiele pokoleń okolicz-
nych mieszkańców, integruje środowisko, daje okazję do re-
laksu i wypoczynku. Wszyscy czekają na kolejne takie spotka-
nia z niecierpliwością.

Bożena i wiesław klimczakowie

Gimnazjaliści prezentowali, jak się zachowują na lekcjach  
w czasach jaskiniowców

W ogrodzie olbrzyma dialogi toczyły się w języku angielskim

Współczesny brazylijski pisarz i poeta Paulo Coelho powie-
dział kiedyś: „wszystko co zdarza się raz, może się już nie przy-
darzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się 
na pewno po raz trzeci.”

Przystępując do konkursu „Moje miejsce na Ziemi” orga-
nizowanego już po raz drugi przez Wydawnictwo Nowa Era 

Coś, co zdarza się (tylko) dwa razy?
wspólnie z National Geographic nie mieliśmy wielkich oczeki-
wań, byliśmy przecież ubiegłorocznymi laureatami tego kon-
kursu. Część grupy miała już doświadczenia, ponieważ w mi-
nionym roku również uczestniczyła w pracach. Konkurs ten 
szczególnie przypadł nam do gustu, więc ochoczo zabraliśmy 
się do dzieła.

My i nasz folder w galerii laureatów My i Martyna Wojciechowska
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Szukaliśmy pomysłu na to, jak atrakcyjnie przedstawić nasz 
region tworząc folder reklamowy w języku angielskim, ina-
czej niż w ubiegłym roku, lecz na podobnym poziomie. Po 
wspólnej burzy mózgów ustaliliśmy, że motywem przewod-
nim będą kobiety naszego regionu, tym samym wpisaliśmy 
się w program redaktor naczelnej National Geographic Mar-
tyny Wojciechowskiej „Kobieta na krańcu świata”.

Nasz folder otrzymał tytuł „Girls & Women on the Edge 
of the Świętokrzyskie Mountains”. Przedstawiliśmy w nim 
kilka pań z naszej okolicy, które, jak uważaliśmy, stanowiły  re-
prezentatywną czołówkę niezwykłych kobiet naszego regio-
nu. Na stronach folderu o swoich pasjach wypowiadały się 
również dziewczyny z naszego zespołu w składzie: Martyna 
Jakubowska, Kasia Adamus, Ania Gierczak, Ewa Gwizda i Ka-
rolina Hajduk. Narratorem folderu został rodzynek Czarek Du-
dek. Tak jak i w ubiegłym roku spędziliśmy mnóstwo czasu 
w plenerze zdjęciowym oraz układając teksty (niektóre wier-
szem) oczywiście w języku angielskim. Przeprowadziliśmy 
parę wywiadów, a potem już montaż, druk, koperta ze znacz-
kiem i ... oczekiwanie.

Parę dni później są wyniki. Jesteśmy wśród laureatów! 
A więc jedziemy do Warszawy na galę! Tym razem rozdanie 
nagród odbyło się w Teatrze Polonia przy Placu Konstytucji. 
Fantastyczna atmosfera tego miejsca udzieliła się wszystkim 
zgromadzonym, którzy w strojach galowych (niektórzy na-
wet regionalnych) oczekiwali na rozpoczęcie. Głównym kon-
feransjerem okazała się być sama przewodnicząca jury Marty-
na Wojciechowska, z której rąk otrzymaliśmy nagrody, a po-

My - już z nagrodami

tem również autografy. Szwedzki stół z poczęstunkiem czekał 
na nas w teatralnym foyer, gdzie mogliśmy obejrzeć wszystkie 
prace laureatów. 

Wspaniała zabawa, integracja uczniów i nauczycieli, odkry-
wanie walorów własnego regionu, rozwijanie zdolności języ-
kowych – to wszystko korzyści, których nam już nikt nie od-
bierze. I jeszcze nagrody ...

Cóż, zawierzymy słynnemu brazylijskiemu pisarzowi i w ko-
lejnej edycji po raz kolejny spróbujemy swej kreatywności.

andrzej Biłowicki

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. 

Ogólnopolska kampania  
„Zachowaj trzeźwy umysł”2010 - konkursy rozstrzygnięto

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

W Dniu Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom 
i Pracownikom Oświaty 

składam bukiet serdecznych i gorących życzeń: 
życiowej i duchowej mądrości, zjednywania ludzi,

zdobywania ich miłości i podziwu, 
zachowania pogody ducha, 

otwartego serca i szczerości charakteru, 
spotkania wielu wspaniałych ludzi, 

którzy potrafią obdarzyć szczęściem i przyjaźnią, 
skutecznego podejmowania kolejnych wyznań losu,
wszelkiego powodzenia i pełnej realizacji marzeń.

PREZES ODDZIAŁU ZNP WANDA NOWAK
Łopuszno, 14 X 2010r.

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela, pragniemy złożyć wszystkim na-
uczycielom najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodo-
wych oraz zadowolenia z uczniów! 

Przewodnicząca rady Gminy  
danuta Łukasik 

wójt Gminy 
 zdzisław oleksiewicz

Sukcesem zakończył się start zawodników z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie w XIII Wojewódzkich Masowych 
Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława 
Stawiarza w Końskich.

W biegu na dystansie 1000m bezkonkurencyjne okazały 
się zawodniczki ze Szkoły Podstawowej w Łopusznie, zajmu-
jąc sześć najwyżej punktowanych miejsc.
I miejsce – Marta Paczkowska
II miejsce – Izabela Rauner
III miejsce – Agnieszka Wawrzoła
IV miejsce – Katarzyna Poddębniak
V miejsce – Kalina Ambur
VI miejsce – Paulina Kokosińska

Na dystansie 1500 m wystartowali chłopcy, którzy zajęli 
również znaczące miejsca: Konrad Kałuża – IV miejsce, Kacper 

Najlepsi w przełajach

Na najwyższym podium gimnazjaliści z Łopuszna
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Drużyna gimnazjalistów

Wszystko dla Łopuszna!- cieszy się opiekunka,  
pani Małgorzata Gwóźdź

Zawodnicy reprezentujący SP w Łopusznie z trenerami

Stachura – V, Wiktor Soboń – VI. Pozostali zawodnicy również 
zajęli wysokie lokaty, co w klasyfikacji drużynowej szkół 
podstawowych dało szkole z Łopuszna i miejsce.

Równie emocjonujące były biegi lekkoatletów z gimna-
zjum, którzy startowali w dwóch kategoriach wiekowych na 
dystansie 1000 i 1500 m. 

Wyniki indywidualne biegu na 1500m dziewcząt rocznik 
1995-1996:
I miejsce – Anna Paczkowska
II miejsce – Olga Kozieł

Chłopcy rocznik 1997:
I miejsce – Wiktor Rydz
II miejsce – Paweł Chruściak
III miejsce – Dawid Kopeć

Chłopcy rocznik 1996- 95:
I miejcse – Karol Łapot
II miejsce – Łukasz Tomaszewski

Na dystansie 1000 m zawodniczki z rocznika1997 również 
zajęły wysokie punktowane pozycje Karolina Rudzińska – IV 
miejsce, Barbara Palacz – V miejsce. 

w klasyfikacji drużynowej Gimnazjum z Łopuszna za-
jęło i miejsce.

małgorzata Gwóźdź

O Puchar Premiera Donalda Tuska
16 i 20 września na boisku „Orlik” odbyły się eliminacje 

gminne Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar 
Premiera Donalda Tuska. Ceremonię otwarcia turnieju popro-
wadził pan Krzysztof Kumański, dyrektor Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie.

Turniej rozgrywany był w dwóch grupach wiekowych tj. 
1997-1998 oraz 1999-2000. Pierwszego dnia zawodów rywa-
lizowali chłopcy. W drodze losowania utworzono grupy skła-
dające się z trzech zespołów. Zwycięzcy grup spotkali się  w 
finale. Zespoły, które zajęły drugie i trzecie miejsce w grupie 
zagrały o III  i V lokatę. 

W grupie młodszej bardzo dobrze zaprezentowali się pod-
opieczni Karola Sobonia, którzy dopiero w finale ulegli zespo-
łowi z Włoszczowy.

Klasyfikacja końcowa:
Chłopcy 1999-2000

1. UKS „Jedynka” Włoszczowa
2. SP Łopuszno

3. SP nr 2 Włoszczowa
4. UKS „Victoria” Chlewice
5. UKS „Piekielnica” Bukowa
6. UKS „Junior” Gnieździska

Chłopcy 1997-1998
1. Publiczne Gimnazjum nr 2Włoszczowa
2. UKS „Junior” Gnieździska
3. UKS „Max” Włoszczowa
4. UKS „Lider” Łopuszno
5. SP Łopuszno
6. Gimnazjum Łopuszno

20 września do rywalizacji przystąpiły dziewczęta. Łącznie 
w obu grupach wiekowych zgłosiło się tylko sześć zespołów 
(po trzy w grupie młodszej i starszej), które grały „każdy z każ-
dym”.

Najlepsze w grupie dziewcząt 1997- 1998 były podopiecz-
ne Dariusza Supernata, które odniosły dwa wysokie zwycię-
stwa (4:0 z SP Łopuszno oraz 4:1 z Gnieździskami). Druga lo-
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kata przypadła podopiecznym Magdaleny Zimnej z UKS „Ju-
nior” Gnieździska, które w bezpośrednim pojedynku okazały 
się lepsze od SP Łopuszno.

W grupie młodszej rywalizacja była bardzo wyrównana, a 
bramki strzelane w końcówce poszczególnych spotkań zade-
cydowały o ostatecznych wynikach. Pierwsze miejsce zajęły 
dziewczynki z UKS „Victoria” Chlewice, odnosząc dwa zwycię-
stwa (1:0 z UKS „Junior” Gnieździska oraz 2:1 z SP Łopuszno). 
Drugie miejsce przypadło SP Łopuszno, a trzecie zajęły Gnieź-
dziska.

Zwycięskie zespoły w poszczególnych kategoriach uzyskały 
awans do następnego etapu rozgrywek – eliminacji wojewódz-
kich.

Zawody dostarczyły wielu emocji i niezapomnianych 
wspomnień wszystkim uczestnikom turnieju. Warte podkre-
ślenia jest, że rywalizacja na boisku przebiegała z poszanowa-
niem zasad fair play oraz przy pięknej pogodzie. Dzięki spon-
sorom i patronom turnieju każdy uczestnik otrzymał pamiąt-
kową koszulkę. 

Takie ambitne zadanie stawiają sobie organizatorzy II już 
Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy Łopuszno dla ucz-
niów szkół podstawowych i gimnazjów. Jego celem jest spopu-
laryzowanie jazdy na rowerze, co być może zaowocuje w przy-
szłości, że wyrosną nam następcy utytułowanych braci.

Wyścig odbył się 14 września na terenie Ośrodka Sportowo 
– Wypoczynkowego w Łopusznie. Nad profesjonalnym przy-
gotowaniem imprezy czuwał pan marek Sławiński, prezes 
Świętokrzyskiego Związku Kolarskiego. Honorowym gościem 
imprezy był pan zbigniew Piątek. 

Wyścig przeprowadzono w kilku kategoriach wiekowych. 
Zawodnicy musieli pokonać od dwu do pięciu okrążeń  tra-

Dogonić braci Piątków!
sy, która oprócz odcinków prostych obejmowała także stro-
me podjazdy i zjazdy, jazdę po szosie i trawie. Najlepiej spraw-
dzały się na tak przygotowanej trasie rowery górskie, ale nie-
którzy zawodnicy przejechali ją na sprzęcie typu składak i …
stanęli na podium. Były dramatyczne momenty, bo jednemu 
z kolarzy tuż przed metą zepsuł się rower, pokonał ją więc, 
niosąc rower na plecach. 

Oto wyniki kolarskich zmagań:
dziewczęta Chłopcy

Rocznik 1999
1.Marta Paczkowska
2.Kamila Białacka
3 Magdalena Barcicka

1.Damian Sobczyk
2.Dominik Przepióra
3.Adam Wilk

Rocznik 1998
1.Katarzyna Doroszko
2.Natalia Nyga
3.Aleksandra Szczerek

1.Konrad Kałuża
2.Kacper Sobczyk
3.Marcin Palacz

Rocznik 1997
1.Katarzyna Miśta
2.Karolina Maria Lesiak

1. Paweł Gawęda
2. Paweł Chruściak
3. Adam Bernat

Rocznik 1996
1. Anna Paczkowska
2. Marta Macander

1. Wojciech Domagała
2. Grzegorz Karbownik
3. Wojciech Kowalczyk

Zwycięzcy otrzymali piękne błyszczące puchary z rąk pana 
wójta Zdzisława Oleksiewicza i pana Zbigniewa Piątka, a po-
nieważ wszyscy reprezentowali Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie, dlatego zupełnie zasłużenie największy puchar  
trafił w ręce dyrektora szkoły, pana Krzysztofa Kumańskiego.

Dziesiątki rozentuzjazmowanych i uśmiechniętych zawod-
ników to najlepszy dowód, że tego typu akcje są bardzo po-
trzebne. Służą nie tylko popularyzacji piłki nożnej, ale zachę-
cają do aktywnego wykorzystania czasu wolnego na nowo-
czesnych obiektach typu „Orlik”.

Piotr wilk

Jeden z najtrudniejszych odcinków trasy
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Po zakończeniu dekoracji wszyscy uczestnicy wyścigu wzięli 
udział w losowaniu nagród. Były to rękawiczki, latarki, liczni-
ki, pompki – profesjonalny sprzęt kolarski dla przyszłych za-
wodowców.

a.p.

Wszyscy zwycięzcy robili sobie pamiątkowe zdjęcie z panem 
Zbigniewem Piątkiem, panem wójtem i panem dyrektorem

Wszyscy zawodnicy obowiązkowo wystąpili w kaskach

2 października 2010 roku w Wolborzu 
(woj. łódzkie) odbyły się XV Ogólnopol-
skie Masowe Biegi Przełajowe Zrzesze-
nia LZS. Na trasach biegowych stanęło 
blisko 1000 zawodników z całego kraju 
rywalizujących ze sobą w różnych kate-
goriach wiekowych. Naszą gminę repre-
zentowała 12- osobowa grupa młodych 
sportowców  z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „LIDER” działającego przy 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ło-
pusznie. Wśród nich najwyżej uplaso-
wała się Marta Paczkowska, która w bie-

Ogólnopolskie Biegi Przełajowe
gu na dystansie 600m 
zajęła II miejsce.

Klasyfikacja koń-
cowa pozostałych za-
wodników, którzy zna-
leźli się w pierwszej 
szóstce:
- kat. dziewczęta rocz-

nik 2000 – Agnieszka 
Wawrzoła - VI miejsce,

- kat. dziewczęta rocz-
nik 1996-1995 – Ka-
tarzyna Gliścińska – 
VI miejsce,

- kat. mężczyźni rocznik 
1990 i starsi – Łukasz 
Woźniak – V miejsce.

Uczniowie otrzymali medale, dyplo-
my, nagrody rzeczowe.

Pozostałe zawodniczki: Dominika 
Szwarc, Izabela Rauner, Katarzyna Ber-
nat, Patrycja Bębacz, Karolina Rudziń-
ska, Barbara Palacz, Olga Kozieł, Anna 
Paczkowska, mimo ogromnej konku-
rencji znalazły się na wysokich punkto-
wanych miejscach. 

Nadmienić należy, że sportowcy z 
UKS „LIDER” zdobyli najwięcej punktów 
dla województwa świętokrzyskiego, co 
w klasyfikacji  generalnej dało naszemu 
województwu III miejsce, a naszej gmi-
nie wysoką IX lokatę. 

małgorzata Gwóźdź

Na drugim miejscu podium stanęła Marta Paczkowska

Agnieszka Wawrzoła cieszy się  
z wysokiego szóstego miejsca

Dziewczęta z UKS Lider z opiekunką, 
Małgorzatą Gwóźdź
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Remont drogi gminnej w Jedlu od drogi wojewódzkiej w stronę Marianowa, (dł. 425 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.) 

Remont dwóch odcinków dróg gminnych w Jedlu od drogi wojewódzkiej w stronę jeziora Żabiniec oraz w stronę Antonielo-
wa (na tym odcinku wyremontowano w ramach II etapu dodatkowo 510 m. w stronę lasu w czerwcu 2008 r., (łączna dł. odcin-
ków 1072 m., data wykonania I etapu: sierpień 2007 r.) 

Inwestycje 1

INWESTYCJE GMinne
od PoCząTkU BieŻąCeJ kadenCJi do Października 2010 



INWESTYCJE2

Remont ul. dużej w Snochowicach (dł. 1450 m., data wykonania: sierpień 2007 r.)

Remont ul. małej w Snochowicach  (dł. 837 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont drogi gminnej w Lasocinie (dł. 638 m., data wykonania: sierpień 2007 r.)



Inwestycje 3

Remont drogi gminnej w Czartoszowach (gł. 1075 m., data wykonania: kwiecień 2008 r.)

Remont drogi gminnej w rudzie zajączkowskiej (dł. 205 m., data wykonania: kwiecień 2008 r.)

Remont ul. Leśnej w Łopusznie – etap i (dł. 430 m., data wykonania: listopad 2007 r.) oraz etap II (dł. 597 m., data wykonania: 
czerwiec 2008 r.)



INWESTYCJE4

Remont drogi gminnej w Piotrowcu (dł. 610 m. data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.)

Remont ul. Ludwików w Łopusznie (dł. 385 m., data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.)

Remont drogi gminnej w eustachowie małym  - etap i oraz etap ii (łączna długość 1302 m. I etap wykonano w listopadzie 
2007, etap II w czerwcu 2008 r.)



Inwestycje 5

Remont ul. Polnej w Łopusznie – etap ii (dł. 156 m., data wykonania: listopad-grudzień 2007 r.) 

Remont ul. natalii Żurowskiej – machałowej w Łopusznie (dł. 272 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont ul. Górki Łopuszańskie w Łopusznie – etap ii (dł. 277 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.) 



Inwestycje6

Remont drogi gminnej wielebnów–zasłońce – etap ii (dł. 625 m., data wykonania: czerwiec 2008 r.)

Remont drogi powiatowej od m. Barycz do antonielowa (II etap, dł. 1700 m, data wykonania: czerwiec 2008 r.. oraz etap I (dł. 
1400 m. Jasień - Barycz, wykonano w listopadzie 2007 r. źródła finansowania: powiat 50 %, gmina 50 %) 

Remont drogi powiatowej w Gnieździskach od drogi wojewódzkiej w stronę Mieczyna (dł. 310 m., data wykonania: I połowa 
2007 r., źródło finansowania: powiat 100 %) 



Inwestycje 7

Remont ul. ks. aleksandra Jankowskiego w Łopusznie (dł. 182 m., data wykonania lipiec 2008 r.)

Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości naramów (data wykonania: lipiec 2008 r.)

Renowacja zbiornika wodnego służącego małej retencji w Lasocinie (data wykonania: sierpień 2008 r.)



INWESTYCJE8

Przebudowa drogi gminnej w Józefinie na odcinku od Czałczyna do lasu (data wykonania: listopad 2008, wykonawca: Kiele-
ckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.) 

Widok odnowionej elewacji Gminnego ośrodka zdrowia w Łopusznie

Podnośnik dla niepełnosprawnych na zewnątrz oraz winda wewnątrz budynku Ośrodka.
Po generalny remoncie wymuszonym zmianą przepisów i koniecznością dostosowania ZOZ-u do standardów unijnych obiekt 
zyskał bardzo nowoczesny wygląd i wyposażenie niezbędne do sprawnego, efektywnego obsługiwania i leczenia pacjen-
tów.  Remont zakończono w listopadzie 2008 r. całkowity koszt -  2 167 554,15 zł. brutto (w tym dofinansowanie w kwocie 
1 000 000 zł z Państwowego Funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych).   



Inwestycje 9

Remont drogi gminnej w Lasocinie (Łazy)  (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %  wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w rudnikach (data wykonania: grudzień 2008 r. wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o. )

Remont ulicy Szkolnej w Łopusznie (data wykonania: grudzień 2008 r. źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: Świę-
tokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)



INWESTYCJE10

Remont drogi gminnej wielebnów-Poducie Etap II (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 % , 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi powiatowej Snochowice Sojawa – dobrzeszów (dł. 1720 m. data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finanso-
wania: powiat 50 % oraz gmina 50 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w nowku Górnym (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)



Inwestycje 11

Remont drogi gminnej w Podewsiu (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: Świę-
tokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont ul. natalii Żurowskiej–machałowej w Łopusznie, Etap II (data wykonania: grudzień 2008 r., źródło finansowania: 
gmina 100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”  Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej Piotrowiec- Stara wieś-kleki, Etap II (data wykonania: grudzień 2008 r. źródło finansowania: gmina 
100 % , wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.) 



INWESTYCJE12

Remont drogi powiatowej Sarbice Pierwsze – dobrzeszów Podgóra (odcinek przez las), etap I (długość: 1200 m., data wyko-
nania: maj 2009 r., źródło finansowania: gmina 50 %, powiat 50 %, wykonawca: Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  
Sp. z o.o.)

Remont ul. źródlanej w Łopusznie (długość: 118 m., data wykonania: maj 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wyko-
nawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej na odcinku Snochowice ul. okrajek – orczów – eustachów duży (długość: 2396 m., data wykona-
nia: maj 2009 r., źródło finansowania: gmina 50 % oraz dofinansowanie w wys. 50 % z rządowego narodowego Progra-
mu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. 
z o.o.)



Inwestycje 13

Remont drogi gminnej w olszówce - Borki (dł. 510 m., data wykonania: wrzesień 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w olszówce (w stronę lasu), (dł. 605 m., data wykonania: wrzesień 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w nowku dolnym (dł. 1560 m., data wykonania: wrzesień 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)



INWESTYCJE14

Remont drogi powiatowej Sarbice Pierwsze – dobrzeszów Podgóra (odcinek przez las), etap II (dł. 1000 m, data wykonania: 
wrzesień 2009 r., źródło finansowania: gmina 50 %, powiat 50 %, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” 
Sp. z o.o.).

Remont drogi gminnej Czałczyn – krężołek - etap I (dł. 410 m., data wykonania: wrzesień 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Budowa kompleksu sportowego „moje Boisko - orlik 2012“ przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie. Ogólny koszt 
inwestycji 1.219.487,65 zł. w tym dofinansowanie w wysokości po 333 000 zł. ze strony budżetu państwa oraz Urzędu 
marszałkowskiego. 



Inwestycje 15

inwestycja pod nazwą: Urządzenie centrum wsi poprzez remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń w centrum Ło-
puszna - na skwerze i terenie przyległym. realizowana przy współfinansowaniu ze środków unijnych w ramach działania 
osi 3 (Odnowa i rozwój wsi) Programu rozwoju obszarów wiejskich. Ogólny koszt:  891.079,83 zł., w tym 50 % dofinan-
sowania kosztów netto. 

Remont drogi gminnej w marianowie dużym (dł. 820 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej marianów – kolonia Jedle (dł. 465 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmi-
na 100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)



INWESTYCJE16

Remont drogi gminnej w rudzie zajączkowskiej (dł. 430 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmi-
na 100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp.  z o.o.)

Remont drogi gminnej Fanisławice – Hucisko (dł. 1070 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej Fanisławice – Przymiarki (dł. 775 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp.  z o.o.)



Inwestycje 17

Remont drogi gminnej w Lasocinie (do bloków), (dł. 310 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp.  z o.o.)

Remont drogi gminnej Piotrowiec – Czubacz (dł. 506 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w Skałce Polskiej (dł. 245 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, 
wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)



INWESTYCJE18

Remont drogi gminnej dobrzeszów – Podewsie (dł. 554 m., data wykonania:  październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

antonielów Południowy (dł. 2575 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: 
Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

antonielów Środkowy (dł. 490 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: Świę-
tokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)



Inwestycje 19

antonielów Północny (dł. 560 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wykonawca: Świę-
tokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o.)

Remont drogi gminnej w naramowie (dł. 1540 m., data wykonania: grudzień 2009 r., źródło finansowania: gmina 100 %, wy-
konawca: Zakład Drogowo-Budowlany DUKT Artur Piwowar)

Remont drogi gminnej w Snochowicach ul. Sojawa (dł. 380 m., data wykonania: grudzień 2009 r., źródło finansowania: gmina 
100 %, wykonawca: Zakład Drogowo-Budowlany DUKT Artur Piwowar)



INWESTYCJE20

Remont drogi powiatowej w Lasocinie (dł. 1313 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowania: powiat 50 %  / 
gmina 50 %, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.)

Remont drogi powiatowej Huta Jabłonowa – Przegrody (dł. 710 m., data wykonania: październik 2009 r., źródło finansowa-
nia: powiat 50 %  / gmina 50 %, wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”  Sp. z o.o.) 

Remont drogi powiatowej w Piotrowcu (od drogi wojewódzkiej w stronę Kuźniaków) – dł. 760 m., data wykonania: listopad 
2009 r., źródło finansowania: powiat 100 %, wykonawca: Zakład Drogowo-Budowlany „DUKT” Artur Piwowar.
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Termodernizacja sali gimnastycznej przy zespole Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie (data wykonania: grudzień 2009 r., 
wykonawca: Firma Handlowo – Budowlana ATD)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w dobrzeszowie (data wykonania: listopad 2009 r., wykonawca: PPHU „SKORPION”).

W trakcie realizacji inwestycja pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Antonielów gmina Łopuszno z przy-
łączami domowymi i włączeniem go w istniejący system wodociągowy gminy. Projekt współfinansowany ze środków Unii 
europejskiej - w ramach Prow na lata 2007-2013 (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej). Wykonaw-
ca: ekoPLaST   k. dąbrowska,  T. wydrych   Spółka Jawna. 
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W trakcie realizacji inwestycja pod nazwą: Rozbudowa zaplecza socjalno-świetlicowego z kuchnią i pokojami hotelowymi 
Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie. Projekt współfinansowany ze środków Unii europejskiej w ramach 
regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wykonawca: EKO-INVEST 
Marcin Norbert Kowalski.

Realizacji II etapu termomodernizacji budynku zespołu Szkół im. Jana Pawła ii w Łopusznie. Wykonawca: Firma Budowla-
no – Handlowa ATD Tadeusz Łęcki.

Plac zabaw dla dzieci w Józefinie współfinansowany (30 tyś. zł) przez Urząd marszałkowski w ramach programu odno-
wa wsi Świętokrzyskiej (data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: CROQUET s.c. Szczodre gm. Mirków).  
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Plac zabaw dla dzieci w Lasocinie współfinansowany (30 tyś. zł) przez Urząd marszałkowski w ramach programu odno-
wa wsi Świętokrzyskiej (data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: CROQUET s.c. Szczodre gm. Mirków).  

Remont ul. imielniej w Łopusznie (etap I) (dł. 235 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogowe 
„BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej dobrzeszów (kapliczka) – nowek (dł. 2505 m, data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budow-
nictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny)
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Remont drogi gminnej Czałczyn Łącznik (dł. 370 m., zdjęcie po lewej) oraz Czałczyn zastawie – Bosowa (zdjęcie po prawej), 
dł. 781 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej Czałczyn od drogi wojewódzkiej nr 728 (dł. 910,00 m. data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: 
Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej krężołek – Sarbice Pierwsze (dł. 388 m, data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo 
Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).  
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Remont drogi gminnej olszówka – Borki (ii etap) (długość 990,00 mb, data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budow-
nictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej Barycz – antonielów (dł. 1805 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogo-
we „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej rudniki – krężołek (dł. 770 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogowe 
„BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).
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Remont drogi gminnej Snochowice – komorniki (dł. 660,00 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo 
Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont drogi gminnej Czartoszowy małe (dł. 345  m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogowe 
„BUDAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).

Remont ul. Żwirowej w Łopusznie (dł. 150 m., data wykonania: wrzesień 2010 r., wykonawca: Budownictwo Drogowe „BU-
DAR” Sp. z o.o. Królewiec Poprzeczny).
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Budowa wodociągu w Grabownicy (rosochy)  (dł. 1132 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Łopusznie).

Budowa wodociągu w wielebnowie - zasłońcu (dł. 530 m., data wykonania: sierpień 2010 r., wykonawca: Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Łopusznie).

Do końca paździenika br. planowany jest remont dróg powiatowych na następujących odcinkach: marianów – Grabowni-
ca (dł. 1522 m.), Sarbice drugie (dł. 500 m. od drogi wojewódzkiej w stronę pomnika), Przegrody – Sarbice drugie (ro-
gaczów) (dł. 635 m.) oraz Huta Jabłonowa – mnin (dł. 210 m.). Zdjęcia z tych inwestycji przedstawimy Państwu w grudnio-
wym wydaniu „Wieści Łopuszna”

W zakresie dobudowy i modernizacji oświetlenia drogowego w latach 2006 – 2010 wykonano inwestycje w następujących 
miejscowościach: antonielów, Czartoszowy, marianów, Jedle, Lasocin, Łopuszno, Jasień, Skałka Polska, antonielów 
Północny, Fanisławice, Piotrowiec i Czałczyn.

Ponadto informujemy, że 22 września br. Zarząd Powiatu Kieleckiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwa-
ły Rady Powiatu w Kielcach dotyczącej wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny na rzecz gminy Łopuszno nieru-
chomości stanowiącej własność powiatu kieleckiego. Działka obok zabytkowego internatu zostanie przekazana na budowę 
ogólnodostępnych szaletów. Na przekazanie w/w działki wcześniej musiał wyrazić zgodę Świętokrzyski Wojewódzki Konser-
wator Zabytków. Przeciągające się w czasie konsultacje i ustalenia na linii Starostwo Powiatowe – Konserwator Zabytków były 
bezpośrednią przyczyną opóźnienia możliwości przekazania gruntu. Po przepisie notarialnym działki, gmina Łopuszno przej-
dzie do bezpośredniej realizacji inwestycji budowy szaletów, tak bardzo potrzebnych w centrum Łopuszna.

Fotografia i opis: Jacek Barański




