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Ten kłos zerwany jest z mego pola,
Z którym związana jest moja dola.
Jest  w nim moc wschodów, zachodów słońca
I nocna rosa i żar gorąca,
Zapach bławatków, kąkoli, chleba,
Złoto promieni i błękit nieba,
Parskanie koni orzących rolę,
Czerwień siewników siejących pole,
Chór ptaszków polnych i pszczół muzyka,
I me spojrzenie, które w kłos wnika.

I choć objętość kłosa uboga,
Zmieściła jeszcze Wielkiego Boga,
Który wśród słońca, deszczu, zieleni
Żyje we wszystkich kłosach tej ziemi.
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z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Szanowni Państwo!
Tradycyjnie przedstawiamy Państwu sprawozdanie z ostat-

nich trzech miesięcy działalności Rady i wójta. Dwa z tych 
trzech miesięcy to okres wakacji, czas zasłużonego wypo-
czynku dla uczniów i nauczycieli. Urząd Gminy mimo okresu 
urlopowego pracował normalnie. Przeprowadzono egzami-
ny nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego.  2 na-
uczycieli uzyskało tytuł nauczyciela kontraktowego, 2 nauczy-
cielki zostały nauczycielami mianowanymi, a 6 pedagogów 
uzyskało najwyższy stopień - nauczyciela dyplomowanego. 
W dwóch szkołach: w Piotrowcu i w Sarbicach przeprowadzo-
no konkursy na dyrektora szkoły. W wielu szkołach dokonano 
niezbędnych remontów. W sierpniu odbył się przetarg na do-
wożenie uczniów do szkół, w wyniku którego umowę na trzy-
letni okres podpisano z PKS Jędrzejów. 

Kilka zdań chcielibyśmy poświęcić Stowarzyszeniu, które 
chce prowadzić niepubliczne gimnazjum w miejsce zlikwido-
wanego Gimnazjum nr 1. Inicjatywa ta powstała bez konsul-
tacji z samorządem i wbrew woli samorządu. Nie widzimy po-
trzeby istnienia dwóch gimnazjów w Łopusznie, czemu Rada 
Gminy dała wyraz w głosowaniu za likwidacją Gimnazjum 
nr 1. W budynku ZSP Nr 5, czyli w „pałacu” nie ma warunków 
ani odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia zajęć eduka-
cyjnych i sportowych dla takiej liczby uczniów. Oświadczamy, 
że z chwilą dokonania wpisu do rejestru organem prowadzą-
cym dla tej szkoły jest Stowarzyszenie, a samorząd nie bierze 
żadnej odpowiedzialności za edukację i dowóz 82 uczniów, 
których rodzice zdecydowali się na edukację swoich dzieci w 
niepublicznym gimnazjum. 

realizacja zadań inwestycyjnych
Po majowo-czerwcowym etapie budowy dróg, przygoto-

wywaliśmy się do nowego etapu inwestycji drogowych. Wo-
bec braku perspektywy dofinansowania z RPO /Regionalnego 
Programu Operacyjnego/ postanowiliśmy budować te drogi 
z własnych środków. Bez wątpienia będą zrealizowane w tym 
roku następujące inwestycje:
1. budowa drogi Czałczyn – Józefina,
2. Rudniki – Sarbice,
3. kilometrowy odcinek drogi powiatowej w Hucie Jabłonowej,
4. odcinek drogi powiatowej o długości ponad 2 km od Soja-

wy do Dobrzeszowa.
Na wyszczególnione inwestycje odbyły się już przetargi. 

Gmina ma możliwość wykonania jeszcze dodatkowych za-
dań, konieczne są jednak przesunięcia budżetowe w formie 
uchwał i takowe miały miejsce na ostatniej sesji Rady Gminy. 
Pozwoli to ogłosić przetargi na wykonanie kolejnych odcin-
ków dróg, m.in. Eustachów Duży – Snochowice oraz Górny 
Nowek i kilka innych odcinków. Nie wszyscy radni akceptowa-
li przedstawione zmiany w budżecie i przeznaczenie środków 
na drogi, wieszcząc ich nietrwałość i rychły remont. Nic nie 
jest na zawsze i wszystko wymaga remontów, ciągłej naprawy 
wymagają na przykład wodociągi, czego mieszkańcy ostatnio  
często doświadczają.

Dobiega końca przebudowa Gminnego Ośrodka Zdrowia. 
Już w najbliższych dniach społeczeństwo naszej gminy otrzy-
ma do dyspozycji bardzo nowoczesny obiekt na miarę dwu-
dziestego pierwszego wieku. Jak obiekt będzie funkcjonował 

w przyszłości zależy już tylko od osób w nim zatrudnionych, 
my  ze strony Urzędu Gminy i Rady zrobiliśmy wszystko, co do 
nas należało. 

inne wydarzenia
Dnia 14 września b.r. odbyły się tradycyjnie dekanalno-

gminne dożynki. W uroczystości kościelnej uczestniczył i ka-
zanie wygłosił  ks. Dariusz Gącik z Kurii Diecezjalnej. Mszę zaś 
celebrował  proboszcz  parafii Mniów ks. Henryk Byszewski. 
Szczególnie imponująco prezentowały się wieńce dożynko-
we przyniesione do kościoła przez  przedstawicieli sołectw. 
Starostami dożynek byli sołtys Eustachowa p. Grażyna Dzwo-
nek i sołtys Rudników p. Krzysztof Nyga. Następnie uroczy-
stości dożynkowe przeniosły się na teren Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego, gdzie pomimo niesprzyjającej aury odby-
ły się występy zespołów ludowych, prezentacje plonów miej-
scowych gospodarzy, konkursy na najsmaczniejszą potrawę 
i domowe wypieki.  W uroczystościach dożynkowych wzięli 
udział zaproszeni goście: poseł na Sejm Henryk Milcarz, pre-
zes Powiatowego Zarządu PSL p. Stefan Pacak, przewodniczą-
cy Rady Powiatu p. Tomasz Lato, członek Zarządu Powiatu p. 
Szymon Jarzyna, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Je-
rzy Komorniczak oraz inni goście, sąsiedzi z gmin ościennych.

Wszystkim sponsorom oraz osobom organizującym i 
wspierającym uroczystość składamy serdeczne wyrazy po-
dziękowania.

28 września b.r. na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo-
Wypoczynkowego odbyły się Wojewódzkie Letnie Igrzyska 
Rekreacyjno Sportowe Zrzeszenia LZS.  Wśród licznych za-
proszonych gości byli również : przewodnicząca Rady Gminy, 
radni, wójt gminy Łopuszno. Dla władz samorządowych prze-
widziano również udział w niektórych rozgrywkach. Jednak-
że my, jako gospodarze Igrzysk wykazaliśmy się wielką goś-
cinnością i pozwoliliśmy wygrać gościom, sami zajmując za-
szczytne szóste miejsce.

zmiany kadrowe
Na funkcję zastępcy wójta po odwołaniu p. Zbigniewa Iwan-

ka powołana została p. Małgorzata Barcicka, pracownik UG.
Dnia 26 września pożegnaliśmy p. Barbarę Nygę – kierow-

nika USC oraz p. Stanisława Maciejewskiego - pracownika ob-
sługi, którzy odeszli po długoletniej pracy na emeryturę.

Pracownicy zlikwidowanego Zespołu Obsługi Ekonomicz-
no-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli przeszli do budynku 
UG. Zespół Szkół w Łopusznie zyskał dodatkowe pomiesz-
czenia na szatnie dla uczniów oraz dla pracowników obsłu-
gi szkoły.

Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji składamy wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom oświaty najlepsze życze-
nia zadowolenia z pracy zawodowej oraz pomyślności w ży-
ciu prywatnym. 

Przewodnicząca rady Gminy 
 danuta Łukasik 

wójt Gminy 
 zdzisław oleksiewicz
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Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
24 września 2008 roku odbyła się kolejna XVii sesja 

rady Gminy. 
Po otwarciu i stwierdzeniu na podstawie listy obecności 

radnych prawomocności obrad sesji p. Przewodnicząca Łu-
kasik odczytała proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie qvorum.
2. Wybór sekretarza obrad sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie 

z działalności za okres między sesjami.
6. Informacja Wójta Gminy Łopuszno z pracy za okres mię-

dzy sesjami.
7. Interpelacje radnych.
8. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku 

szkolnego.
9. Informacja o organizacji dowożenia uczniów do szkół 

w roku szkolnym 2008/2009.
10. Informacja z realizacji budżetu Gminy Łopuszno za I pół-

rocze 2008 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budże-

cie gminy na 2008 rok. 
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/100/2008 

Rady Gminy w Łopusznie z dnia 19 czerwca 2008 r. w 
sprawie zaciągnięcia kredytu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Ło-
puszno

14. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
15. Sprawy różne. 
16. Zakończenie obrad sesji.

Następnie Przewodnicząca poprosiła radnych o jego 
przyjęcie. 

Radni powyższy porządek obrad przyjęli jednogłośnie 
(12 głosów „za”) i również jednogłośnie wybrali na sekre-
tarza obrad sesji radnego Andrzeja Hajduka. Następnie 
bez uwag jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli protokół z 
poprzedniej sesji Rady Gminy i wysłuchali informacji Prze-
wodniczącego Rady Gminy p. Danuty Łukasik z działalno-
ści za okres między sesjami oraz informacji Wójta Gminy p. 
Zdzisława Oleksiewicza z pracy za okres między sesjami.

W interpelacjach głos zabierali radni:
Pan Krzysztof Smolarczyk, który poprosił Wójta o wycię-

cie dębów rosnących w drodze w Olszówce oraz o wyraże-
nie zgody na zabieranie przez autobusy starszych dzieci.

Pan Stanisław Iwanek prosił Wójta o ujęcie w planie in-
westycji na przyszły rok drogi przez Naramów oraz o wy-
mianę przed zimą w Łopusznie lamp, które nie świecą. Pro-
sił także o wykonanie chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Łopusznie (po stronie cmentarza).

Pan Jan Witold Ptak zgłosił uwagi do otrzymanej uchwa-
ły dotyczącej zmian w budżecie gminy na 2008 r. Stwier-
dził, że w obecnie otrzymanym projekcie uchwały jest wię-
cej zmian, niż w tym projekcie, który radni otrzymali na po-
siedzeniu Komisji, a przecież wszystkie zmiany powinny 
być uzgodnione z Komisją Finansową i wobec tego w przy-
szłości nie powinno się tak już zdarzyć.

Pan Czesław Bujak pytał, czy jest ujęty w projekcie do 
wykonania w b.r. odcinek drogi Krężołek – Sarbice Pierw-
sze? Prosił, żeby pan Wójt ujął w planie na przyszły rok dro-
gę gminną w Sarbicach Drugich.

Pan Wójt, p. Przewodnicząca i p. Skarbnik Gminy na bie-
żąco odnieśli się do zarzutów radnego Ptaka.

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni wysłu-
chali:
- informacji Wójta Gminy o stanie przygotowania szkół 

do nowego roku szkolnego,
- informacji Wójta Gminy i dyrektorów Zespołów Szkół: 

w Łopusznie i w Gnieździskach o organizacji dowożenia 
uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009,

- informacji Skarbnik Gminy p. Barbary Kluk o realizacji 
budżetu gminy za I półrocze 2008 roku.

Po wysłuchaniu tych informacji p. Przewodnicząca ogło-
siła przerwę w obradach sesji. Po przerwie radni jednogłoś-
nie (13 głosów „za”) przyjęli:
- uchwałę Nr XVII/107/2008 Rady Gminy w Łopusznie 

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2008 
rok,

- uchwałę Nr XVII/108/2008 zmieniającą uchwałę Nr 
XVI/100/2008 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 19 czerw-
ca 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

- uchwałę Nr XVII/109/2008 Rady Gminy w Łopusznie 
w sprawie zmiany statutu Gminy Łopuszno (uchwałą tą 
radni uaktualnili „Wykaz jednostek organizacyjnych po-
zostających w strukturze organizacyjnej gminy”).

Następnie p. Wójt udzielił radnym odpowiedzi na zgło-
szone przez nich interpelacje, a obrady sesji zakończyły 
„sprawy różne” 

(m.B.)



z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Wieści Łopuszna 5

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

Inwestycje gminne w fotoobiektywie – część II

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.)
(J.B.)
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Posterunek Policji w Łopusznie informuje, że w ostatnim 
okresie na terenie woj. świętokrzyskiego nastąpiła eskalacja 
przestępstw przeciwko mieniu oraz oszustw na szkodę osób 
starszych. We wszystkich przypadkach główną przyczyną ich 
zaistnienia było nadmierne zaufanie do osób obcych i brak za-
chowania ostrożności za strony ofiar.

   Najczęściej wykorzystywaną w tego typu przestępstwach 
jest metoda „na wnuczka”. Polega ona na wybraniu numeru 
telefonicznego danego abonenta, a następnie na podstawie 
jego głosu sprawcy uzyskują informację na temat wieku ofia-
ry oraz imienia wnuczka lub kuzyna. W trakcie rozmowy pod-
szywają się pod wskazane osoby i proszą o natychmiastową 
pożyczkę z uwagi na korzystną ofertę zakupu samochodu, 
sprzętu RTV lub AGD. Oznajmiają przy tym, że są w innej miej-
scowości i po pieniądze zgłosi się ich znajomy, któremu należy 
je wydać. Po wyrażeniu zgody na pożyczkę do tej osoby kilka-
krotnie jeszcze wykonywany jest telefon z podziękowaniami 
za pomoc w nagłej sytuacji i z zapewnieniem szybkiego zwro-
tu pożyczki oraz  o ustaleniu terminu odbioru pieniędzy. Po 
pieniądze zgłasza się osoba powołująca się na rozmowę tele-
foniczną z wnuczkiem. 

Apel policji do mieszkańców gminy Łopuszno
Na terenach wiejskich naszego województwa,  w tym na te-

renie gminy Łopuszno odnotowano również szereg oszustw 
dokonywanych przez obywateli narodowości romskiej. Prze-
stępstwo to polega na oferowaniu przez mężczyzn i kobie-
ty do sprzedaży różnego rodzaju asortymentu, świadczeniu 
usług, załatwieniu rent i odszkodowań.

Pretekstem do oszustw jest również możliwość uzdrawia-
nia osób, zapobiegania chorobom i nieszczęściom metodami 
paranormalnymi. Sprawcy będąc w mieszkaniu osoby starszej 
lub samotnej, wykorzystują jej nieuwagę i dokonują kradzie-
ży pieniędzy oraz rzeczy wartościowych. Osoby te poruszają 
się samochodami osobowymi z numerami rejestracyjnymi za-
chodnich państw. Niefrasobliwość ofiar oraz działanie spraw-
ców i użyte środki techniczne nie pozwalają na ustalenie osób 
biorących udział w oszustwie, ich lokalizację i zatrzymanie.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do miesz-
kańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby star-
sze i samotnie mieszkające, by nie stały się ofiarami prze-
stępstw.

kierownik Posterunku Policji w Łopusznie 
komisariatu Policji w Strawczynie 

kmP w kielcach
asp. szt. Jarosław Gunia

W ostatnim numerze naszego pisma donosiliśmy, że Pa-
tryk nowacki, uczeń Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie został zwycięzcą etapu wojewódz-
kiego X edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego orga-
nizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Przebiegał on pod hasłem „112 w trudnej sprawie 
- nie używaj przy zabawie”. Praca Patryka, którą wykonał pod 
kierunkiem plastyczki pani Bogumiły kamiń-
skiej, wzięła także udział w eliminacjach ogól-
nopolskich i w swojej kategorii … zwyciężyła! 

Na eliminacje centralne napłynęło 285 prac 
ze szkół podstawowych i gimnazjów. Komisji 
konkursowej na szczeblu ogólnopolskim prze-
wodniczył starszy kapitan Mariusz Mojek, w 
jury pracowali także: Witold Jakubowski – ma-
gister sztuki, Elżbieta Przyłuska – historyk sztu-
ki i starszy inspektor  Magdalena Korczak. 

1 września 2008 roku, w dzień inauguracji no-
wego roku szkolnego do naszej placówki przy-
jechał  brygadier krzysztof Janicki z Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w 
Kielcach, by pogratulować Patrykowi sukcesu, 
wręczyć mu dyplom i nagrodę. Gratulacje od-
bierali także obecni na uroczystości państwo 
Nowaccy - rodzice naszego ucznia. Wszyscy byli 
bardzo ciekawi, jaką nagrodę otrzymuje się w 
konkursie ogólnopolskim, a pan dyrektor chy-

Kolejny artystyczny sukces
ba najbardziej, bo on właśnie o to zapytał.  „Kamerę cyfrową” 
– padła odpowiedź, a wtedy po sali przeszedł szmer podziwu, 
może nieco zmieszany z nutką zazdrości, a następnie bardzo 
długo klaskaliśmy, ciesząc się z sukcesu naszego ucznia i jego 
nauczycielki. 

agnieszka Palacz
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26 lipca łopuszańska  wspólnota parafialna przeżywała 
uroczystości odpustowe ku czci św. Anny. Sumę odprawił po-
chodzący z Marianowa ks. Józef Dzwonek – poeta, podróżnik, 
wirtuoz kilku instrumentów. Wielokrotnie na naszych łamach 
publikowaliśmy jego poetycką twórczość.  Ksiądz Dzwonek 
spotkał się po mszy z czytelnikami, rozdawał swoje książki, 
rozmawiał z krajanami.  Z pobytu wśród nas, w krainie  dzie-
ciństwa, z przeżywania z nami parafialnego święta narodził 
się wiersz ks. Dzwonka. Przesłania, jakie wyłania się z lirycz-
nych linijek tłumaczyć nikomu nie trzeba. Zapraszamy do lek-
tury i refleksji.

a.p. 

Św. Anna – Łopuszańska Pani

Ks. Józef Dzwonek 

wiersz – modlitwa
Święta Anno!
Łopuszańska Pani
Patronko nasza!
Nieustannie patrzysz na nas
Z tej świątyni parafialnej
I przenikasz nasze myśli i dążenia
Nasze smutki i cierpienia
Śpieszysz z pomocą w niebezpieczeństwach
W zagrożeniach i nieszczęściach
Koisz nasz płacz
Smutki i bóle
I patrzysz czule
Na każdego z nas
Usuwasz cienie naszej teraźniejszości
Traumę naszej codzienności
Z którą idziemy na ślepo przez świat
Nie mając świadomości swej grzeszności
Brniemy przez życie
Do kresu swego istnienia
W czasie wędrówki nic się nie zmienia
Na lepsze
Zostają tylko wspomnienia
Tęsknota i westchnienia
Za utraconym rajem
Święta Anno!
Twój wzrok nas przenika
I wzywa do walki ze złem
Do walki o sprawiedliwość i miłość
O poszanowanie życia w rodzinie
O religijne wychowanie dzieci i młodzieży
O zachowanie zasad wiary świętej
I przekazanie jej młodym pokoleniom
Święta Anno!
Dopomóż nam wypełnić chrześcijańskie zadania
Naszą misję i posłannictwo ewangeliczne
W tym świecie
Byśmy mogli kiedyś stanąć przed Bogiem
Z naręczem pełnych kłosów i kwiatów
Zebranych na niwie naszego życia
I radować się wiecznym szczęściem
Z Tobą i Najświętszą Maryją Panną. Amen

Łopuszno, dn. 26 lipca 2008
Uroczystość odpustowa św. anny
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Tradycyjnie jak co roku podsumowaniem trudu pracy rol-
nika były dożynki dekanalno -gminne, połączone z uroczy-
stościami odpustowymi w kościele parafialnym w Łopusznie. 
O godz. 12.00 rozpoczęła się uroczysta msza św. Kazanie wy-
głosił  ks. Dariusz Gącik z Kurii Diecezjalnej. Mszę zaś celebro-
wał  proboszcz  parafii Mniów ks. Henryk Byszewski. Po mszy 
korowód dożynkowy poprowadził Zespół Pieśni i Tańca „Wier-
na Rzeka” na teren Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczyn-
kowego, gdzie już od godziny 9.00 trwały przygotowania or-
ganizatorów i wystawców do rozpoczęcia obchodów. 

Dożynki gminne zaszczycili swoją obecnością: poseł Hen-
ryk Milcarz, prezes Powiatowego Zarządu PSL p. Stefan Pacak, 
przewodniczący Rady Powiatu p. Tomasz Lato, członek Zarzą-
du Powiatu p. Szymon Jarzyna, dyrektor Powiatowego Zarzą-
du Dróg p. Jerzy Komorniczak oraz inni goście, sąsiedzi z gmin 
ościennych.

Gospodarz dożynek, wójt gminy Zdzisław Oleksiewicz po-
witał wszystkich gości, podkreślając trud i ciężką pracę rolni-
ka, życząc uczestnikom dożynek wspaniałej zabawy. Staro-
stami dożynek byli: Grażyna Dzwonek z  Eustachowa Dużego 
i Krzysztof Nyga z Rudnik. Przekazali oni bochen chleba z te-
gorocznych zbiorów gospodarzowi dożynek, prosząc jedno-
cześnie wójta o jego sprawiedliwe dzielenie. 

Po przemówieniach nastąpiło tradycyjne ośpiewanie wień-
ców dożynkowych, a dokonali tego: Koło Gospodyń Wiejskich 
ze Snochowic i młodzież z Dobrzeszowa, a na zakończenie 
swoich przyśpiewek porwali do tańca gospodarza i gości za-
proszonych. Po obrzędzie chleba wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca “Wierna Rzeka” z Piekoszowa. Świętowaniu dożynkowemu 
towarzyszyły atrakcje dla dzieci, wystawa płodów rolnych, 
wystawa malarska prac poplenerowych, wystawa rękodzieła. 
Był również ogródek piwny. 

Dożynki Gminne 2008
Na scenę od czasu do czasu wpadał zbój Madej z czarow-

nicą, rozbawiając publiczność. To pan Czesław Zaporowski – 
przewodnik świętokrzyski w stroju zbója Madeja prezentował 
gry i konkursy dla dzieci; uczestnicy dożynek chętnie pozowa-
li  z nim do zdjęć. 

Podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy. Konkurs ten wygrał wieniec wykona-
ny przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Snochowic. Pozostałe 
wieńce uhonorowano jednakowymi wyróżnieniami pienięż-
nymi. 

Przed sceną odbył się konkurs przeciągania liny: radni-kon-
tra sołtysi, zwycięzcami zostali radni. Ogłoszony wcześniej 
konkurs na potrawę rozstrzygnięto również w dniu dożynek, 
a po werdykcie komisji goście dożynkowi zaproszeni zostali 
do degustacji potraw konkursowych. Do tego konkursu przy-
stąpiły reprezentacje z Eustachowa, Piotrowca i Koło Gospo-
dyń Wiejskich ze Snochowic. 

Wynik konkurencji przedstawiał się następująco:
I m. zdobyło sołectwo Eustachów, 
II m. zdobyło sołectwo Piotrowiec, 
III m. zdobyło sołectwo Snochowice.

Wszystkie konkursy oceniała komisja powołana przez orga-
nizatorów w składzie:
1. p. Alicja Kuropatwa,
2. p. Irena Marcisz,
3. p. Bogumiła Kamińska, 
4. p. Zuzanna Woś,
5. p. Czesław Bujak.

Werdykt komisji był ostateczny. Mimo zachmurzonego nie-
ba i chłodnego dnia na dyskotekę licznie jak zwykle przybyła 
młodzież,  bawiąc się od godz. 19.30 do 24.00.

Jacek Barański



z życia gminy

Wieści Łopuszna 9



Wieści Łopuszna10

z działalności Rady gminy i URzędU gminy

Internet szerokopasmowy na wsi

W związku z powyższym pismem informujemy, że na stronie internetowej: www.bsa.uke.gov.pl/ankieta/ankieta2.php jest 
formularz w formie elektronicznej, za pomocą którego można natychmiast zgłosić miejscowość, która pozbawiona jest na 
dzień 03.10.2008 r. możliwości dostępu do Internetu szerokopasmowego. 

michał nyga
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Obchodząc jubileusz 50 – lecia szkoły, nie możemy pomi-
nąć w ocenie jej dorobku tak istotnych elementów w kształce-
niu młodzieży i jej wychowaniu, jakimi są wychowanie fizyczne 
i sport. Obie te dziedziny powinny się przecież uzupełniać w 
sposób harmonijny. A więc – nie tylko sucha wiedza, ale i kształ-
towanie ogólnej sprawności i kondycji fizycznej.

Aby sport i kultura fizyczna mogły się prawidłowo rozwijać, 
muszą zaistnieć zarówno odpowiednie warunki potrzebne do 
ich rozwoju, jak i sprzyjająca temu atmosfera i zaangażowanie 
wielu ludzi.

Łopuszno, a więc i szkoła na początku jej zaistnienia, były 
„białą plamą” na sportowej mapie województwa. Spowodo-
wane to było brakiem jakiegokolwiek obiektu sportowego, 
sali gimnastycznej, podstawowego sprzętu sportowego (do 
roku 1953 szkoła posiadała tylko 2 piłki, podbijak do palanta 
i 1 stoper), a przede wszystkim kogoś, kto pokierowałby życiem 
sportowym młodzieży w szkole i środowisku. Zarówno w szko-
le podstawowej, jak i w liceum nie było nauczyciela wychowa-
nia fizycznego. Dopiero początek roku szkolnego 1953/54 przy-
niósł zmianę pod tym względem. W roku tym podjął pracę na-
uczycielską w Łopusznie młody, niespełna 20- letni kielczanin, 
absolwent WKN WF we Wrocławiu – kazimierz kowal, zapalo-
ny sportowiec, który od razu potrafił zarazić tym bakcylem za-
równo młodzież liceum, jak i starszą – pozaszkolną. Już na wios-
nę 1954 r. założył on Ludowy Zespół Sportowy w Łopusznie. 

Jak więc wyglądały zajęcia wychowania fizycznego w tych 
trudnych warunkach? Nie były oczywiście łatwo sprostać ocze-
kiwaniom środowiska. Trzeba było zakasać rękawy, a zajęcia 
poprowadzić w taki sposób, na jaki pozwalały istniejące wa-
runki i stopniowo je zmieniać. Podstawowymi zajęciami były: 
gimnastyka na powietrzu, marsze, biegi przełajowe w parku 
wokół pałacu i gry terenowe. W masowych imprezach brało 
udział prawie 100% uczniów (oprócz nielicznych, którzy mieli 
przeciwwskazania od lekarza) i grono nauczycielskie – jako ko-
misja sędziowska. Były to w latach pięćdziesiątych „marsze je-
sienne” na trasie : Łopuszno – Jasień – Rudniki Mnin – Łopusz-
no i „wiosenne biegi przełajowe” na Kościółku i w Ludwikowie. 
Prowadzona była również klasyfikacja międzyklasowa. A z gier 
sportowych – chłopcy grali wtedy… w palanta, a dziewczęta 
w  „dwa ognie”. Dziś wydaje się to nawet śmieszne, ale od cze-
goś trzeba było zacząć. Liczył się tu przede wszystkim ruch na 
wolnym powietrzu, możliwość ćwiczenia sprawności i kondycji 
fizycznej oraz elementy współzawodnictwa sportowego. 

Pierwszym prawdziwym pozaszkolnym kontaktem sporto-
wym były rozegrane wiosną 1954 roku mecze piłki siatkowej 
o mistrzostwo szkół średnich rejonu Włoszczowa, w których 
siatkarze w składzie: edward włodarczyk, zdzisław kwaś-
niewski, daniel kozieł, Józef Bartosiński, Czesław Tobera, 
Bronisław Barcicki i marian dzwonek zmierzyli się z repre-
zentacją LO Włoszczowa, ulegając po zażartej walce minimal-
nie 1:2. Ciekawostką tego spotkania był fakt, że nasi reprezen-
tanci musieli udać się na to spotkanie… na własnych rowerach, 
gdyż w tym czasie nie było żadnego innego środka lokomocji 

do Włoszczowy, a na odpoczynek przed meczem mieli zaledwie 
10 minut. Ale już w następnym spotkaniu pokonali LO Szczeko-
ciny 2:0. To był początek i pierwszy sukces, który zmobilizował 
nas do większego wysiłku. Młodzież pod kierunkiem prof. Ko-
wala i przy udziale całego grona nauczycielskiego i Komitetu 
Rodzicielskiego w krótkim okresie zbudowała 2 boiska do piłki 
siatkowej, boisko do koszykówki, prowizoryczne boisko do pił-
ki nożnej na łące spółdzielni produkcyjnej, skocznię do skoków 
w dal i wzwyż, 60- metrową bieżnię, zorganizowano zastępczą 
salkę gimnastyczną z drabinkami i drążkiem gimnastycznym, 
a zimą lodowisko na stawie spółdzielni produkcyjnej i terenie 
dzisiejszego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego, co po-
zwalało na uprawianie łyżwiarstwa, a nawet grano (czasami do 
późnego wieczora) w hokeja na lodzie. Staraniem dyrekcji i Ko-
mitetu Rodzicielskiego zakupiono większą liczbę piłek, łyżwy, 

Drużyna piłki siatkowej ze swoim trenerem (pierwszy z lewej 
najlepszy sportowiec szkoły minionego 50 - lecia - Leszek Baliński

Drużyna piłki siatkowej

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka w okresie  
50- lecia Liceum Ogólnokształcącego w Łopusznie  

(w latach 1949 – 1999) – Część I
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narty i inny sprzęt sportowy. Teraz nie trzeba było długo czekać 
na efekty i nawet spore sukcesy sportowe, zwłaszcza z chwilą 
objęcia wychowania fizycznego dziewcząt przez absolwentkę 
SN WF Teresę Czub (Supernat). Utworzony kilka lat wcześniej 
LZS działał już z dużym rozmachem przy wydatnej pomocy fi-
nansowej RP I RW LZS. Rozwijały się i uzyskiwały dobre wyniki 
sekcje: siatkówka, piłka ręczna, tenis stołowy, piłka nożna, lekka 
atletyka, a nawet szachy i kolarstwo (wszystkie te sekcje prowa-
dził Kazimierz Kowal – nauczyciel w- f, a zarazem przewodni-
czący LZS). Pani Teresa Czub włączyła się do współpracy, a po-
nieważ brakowało jej do „kompletu” wyszkolonej grupy akro-
batek gimnastycznych, jesienią 1956 r. rozpoczęła z uczenni-
cami klas młodszych systematyczne treningi. Część dziewcząt 
mniej odpornych i wytrwałych odpadła, ale pozostała dość licz-
na, bo 24 – osobowa grupa dziewcząt, z której utworzyła sekcję 
gimnastyki akrobatycznej i zarejestrowała ją w PZAS. Oprócz 
licznych pokazów miejscowych i zamiejscowych z efektowny-
mi piramidami dwójkowymi i trójkowymi, sekcja odniosła spo-
re sukcesy w zawodach wojewódzkich LZS- I miejsce indywidu-
alnie Jola klimczak, która uzyskała rzadko spotykaną w gim-
nastyce maksymalną ocenę 10,0 punktów, a duet Lucyna my-
kietyn i Teresa Chatys drugie miejsce w dwójkach. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się również pokazy gimnastyki zbioro-
wej (120 – 150 – osobowe) z podkładem muzycznym. Były one 
okrasą imprez pierwszomajowych i dożynkowych. Szczególnie 
efektownie wypadł starannie przygotowany przez oboje na-
uczycieli wychowania fizycznego półtoragodzinny pokaz zbio-
rowy i grupy akrobatycznej w roku 1966 na 1000 – lecie pań-
stwa polskiego. Pokaz zakończył piękny i barwny polonez. Wy-
stęp akrobatek i zespołu tanecznego pokazywany był w kilku 
miejscowościach województwa kieleckiego. Z tej okazji gościła 
też u nas po raz pierwszy TVP, a następnie naszych sportowców 
oglądaliśmy w telewizji ogólnopolskiej.

Do sportowych sukcesów szkoły zaliczyć trzeba bardzo do-
bre wyniki lekkoatletek i lekkoatletów w zawodach o „Puchar 
Przeglądu Sportowego” na szczeblu wojewódzkim w latach 
1968 – 69. Zawody, w których wzięły udział reprezentacje 72 
szkół średnich województwa kieleckiego, odbyły się korespon-
dencyjnie (uzyskane wyniki przeliczano na punkty), a finał wo-
jewódzki - na stadionie „Błękitnych” w Kielcach. Nasi lekkoatleci 
zdobyli łącznie 1488 pkt. (808 dziewczęta i 620 chłopcy), zajmu-
jąc wysokie 17 miejsce i pokonując wiele kieleckich, radomskich 
i ostrowieckich szkół. I miejsce w klasyfikacji dziewcząt zdoby-
ło Liceum Wychowawczyń Przedszkoli w Ostrowcu Świętokrzy-
skim (970 punktów), a wśród chłopców Technikum Chemiczne 
w Pionkach (1303 punkty). Indywidualnie Łucja rajtar w biegu 
na 60m (8,1 sek.), Leszek Baliński w biegu na 100m (11,0) i sko-

ku w dal (6,420) zajęli pierwsze miejsca, zofia Barwińska w 
pchnięciu kulą (11,40m), marek Bajer w biegu na 400m (1:02,4 
sek.) i Tomasz Baliński w trójskoku (13,50m) – drugie miejsce 
oraz w sztafecie 4x100m – 3 miejsce. Skład sztafety: Leszek Ba-
liński, Tomasz Baliński, Stanisław Świderski i marek Bajer. 
Wyniki uzyskane przez naszych sportowców były jak na tamte 
czasy bardzo dobre!

W latach 60-tych sukcesy odnosili również siatkarze. Kilka-
krotnie zdobywali oni, mimo braku sali gimnastycznej, a zawo-
dy zawsze odbywały się na sali, mistrzostwo powiatu, pokonu-
jąc reprezentantów szkół mających własne sale gimnastycz-
ne: LO Bodzentyn, LO i LP Bliżyn, LO i Technikum Mechaniczne 
Chęciny czy Technikum Leśne Zagnańsk. Siatkarze występowa-
li w składzie: Leszek Baliński, Cyryl Laskowski, marek Jedy-
nak, roman Jarząbek, Tomasz Baliński, Józef kozioł, ry-
szard Stachura, wacław kozak, Tadeusz klimczak. Nie go-
rzej spisywały się dziewczęta w piłce ręcznej. Drużyna w skła-
dzie: maria Biała – kapitan drużyny, maria Cholewa – bram-
karka, Lucyna zielińska, Barbara maroń, zofia Barwińska, 
zofia Syrkiewicz, Henryka Bednarek, Barbara zimna, kry-
styna Jarząbek , krystyna iwańska, Bogusława wolak, zo-
fia Siewczyńska, Lucyna Janowska, Jadwiga wolak, Tere-
sa Żołowicz i Barbara molasy, trenowana przez kazimierza 
kowala, największy sukces odniosła w roku szkolnym 1963/64 
w rozgrywkach o mistrzostwo województwa kieleckiego szkół 
średnich, pokonując w eliminacjach: LO Włoszczowa 6:0 i LO 
Szczekociny 4:0, w zawodach międzyrejonowych – MKS „Nep-
tun” Końskie 5:0 i w półfinale mistrza rejonu Kielce – LO Hanki 
Sawickiej 1:0 (wynik piłkarski!). Na skutek nieporozumienia w fi-
nale LP w Jędrzejowie wystąpiła drużyna przez nas pokonana – 
Hanki Sawickiej. Do podkreślenia jest fakt niespotykany w piłce 
ręcznej: nasza bramkarka Marysia Cholewa nie wpuściła w ca-
łym cyklu rozgrywek ani jednej bramki! 

Drużyna ta, pod nazwą LZS Łopuszno ze względu na finan-
sowanie udziału przez RP LZS w Kielcach, uczestniczyła w la-
tach 1964 – 65 w rozgrywkach ligi okręgowej w piłce ręcznej 
kobiet. W rozgrywkach tych brała udział również drużyna MKS 
„Żak” – Kielce – ówczesny mistrz Polski juniorek.

Również siatkarki, trenowane przez panią Teresę Supernat, 
osiągały niezłe wyniki w rozgrywkach szkół średnich rejonu 
Kielce i w zawodach wojewódzkich LZS, odbywających się tra-
dycyjnie w Jędrzejowie. Mogą się one pochwalić zwycięstwem 
w Pucharze Polski w piłce siatkowej na szczeblu okręgowym 
z mistrzem Kielc, drużyną żeńską KS „Tęcza”, trenowaną przez 
znanego kieleckiego szkoleniowca pana Ksela.

Fragment zbiorowego pokazu gimnastycznego w 1966 roku na 
1000 -lecie państwa polskiego

Karta zgłoszeniowa do Polskiego Związku Piłki Ręcznej naszej 
najlepszej bramkarki
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Nasi reprezentanci SKS LO w Łopusznie startowali również 
w rozgrywkach międzyszkolnych w koszykówce, ale bez więk-
szych sukcesów (znowu zadecydował tu chyba brak sali gimna-
stycznej do treningów, a rozgrywki w tej dyscyplinie odbywają 
się zazwyczaj w okresie zimowym).

Uczniowie i absolwenci LO uczestniczyli w indywidualnych 
mistrzostwach powiatu i województwa kieleckiego oraz druży-
nowych o „Złotą Wieżę” w szachach. W drużynie LKS „Zryw” Ło-
puszno w rozgrywkach o mistrzostwo klasy „A” województwa 
kieleckiego występowali: daniel kozieł, wojciech Golański, 
maria Golańska, elżbieta Pawelec, radosław węgłowski, 
Grzegorz rowiński. Nasi szachiści rywalizowali z drużynami: 
AZS Kielce (1:7), WDK Jędrzejów (3:5), Kordian Bliżyn (3,5:4,5), 
Start AKS Busko (4:4), Ponidzie Pińczów (4,5:3,5), ZDK Buko-
wa (5:3), Orlęta Dąbrowa (6:2) i Technikum Mechaniczne Kiel-
ce (5:3), zajmując w klasyfikacji końcowej V miejsce. Najlepsze 
wyniki osiągał ich opiekun i kierownik drużyny – Kazimierz Ko-
wal, który kilkakrotnie uczestniczył w finale Mistrzostw Polski 
Nauczycieli w szachach. W indywidualnych i drużynowych mi-
strzostwach Polski nauczycieli startował również nasz absol-
went z roku 1975 – Józef Bujak, który uzyskał kategorię sza-
chową kandydata i aktualnie występuje w barwach „Cracovii” 
– Kraków. Drużyna szachowa LKS „Zryw” Łopuszno w składzie: 
kazimierz kowal, daniel kozieł, Grzegorz rowiński i elżbie-
ta Pawelec zajęła w XXIX wojewódzkim turnieju szachowym o 
„Złotą Wieżę” I miejsce i reprezentowała województwo kiele-
ckie w zawodach strefowych w Słomnikach ( woj. krakowskie). 

Wielu uczniów i absolwentów szkoły, między innymi ry-
szard (i jego brat mieczysław) klimczyk, Tadeusz Góral 
z mieczyna, Czesław Barański, Józef Sobczyk i marian ko-
zioł z Grabownicy, Leszek Fras z Łopuszna, Henryk kapała 
z antonielowa, adam karliński z marianowa i Jerzy mular-
czyk z  Czartoszów byli doskonałymi kolarzami. Pierwsi trzej 
trafili do CWKS Legia Warszawa i startowali nawet w Wyścigu 
Dookoła Polski. W roku 1979 Kazimierz Kowal, przy współudzia-
le miejscowych działaczy: Józefa Jarząbka, kazimierza ku-
mańskiego, zdzisława kozła, Tadeusza nowaka i posterun-
ku MO, wykorzystując duże zainteresowanie i entuzjazm towa-
rzyszący Wyścigowi Pokoju Praga – Berlin - Warszawa, zorga-
nizował imprezę – wyścig kolarski, zwany „Małym Wyścigiem 
Pokoju” i odtąd już corocznie w maju, w dniach trwania Wyści-
gu Pokoju odbywała się ona i cieszyła się niebywałym zaintere-
sowaniem nie tylko mieszkańców Łopuszna, ale i wielu oddalo-
nych nawet o kilkanaście kilometrów miejscowości. Szczegól-
nie okazale wypadła ona 16 maja 1964 roku, kiedy to impreza 
ta obchodziła mały jubileusz pięciolecia. Już sama liczba startu-
jących była imponująca – 52 zawodników na trzech dystansach 

Panorama Gmin 1984

( dla młodszych 8km, dla „średniaków” – 12km, a dla zaawanso-
wanych – 25km). Zwycięzcami tych wyścigów byli najczęściej 
wyżej wymienieni kolarze. 

Jednym z uczestników „Małego Wyścigu Pokoju” był również 
ówczesny uczeń kl. VI SP w Józefinie – zbigniew Piątek. Zajął 
on 1. miejsce w jednym z wyścigów w kategorii uczniów szkół 
podstawowych, co niewątpliwie spowodowało jego zaintere-
sowanie kolarstwem i wejście na drogę sukcesów w tej dyscy-
plinie sportowej na arenie ogólnopolskiej i światowej (uczest-
niczył kilkakrotnie w Wyścigu Dookoła Polski – raz zwyciężając 
w nim, w Wyścigu Pokoju, był Mistrzem Polski, uczestniczył w 
olimpiadzie w Sydney jako kapitan drużyny kolarskiej)

Bardzo dobrymi wynikami mogliśmy się pochwalić w bie-
gach przełajowych w latach 1977-85. W rejonowych sztafe-
towych biegach przełajowych w dniu 22 września 1977r. we 
Włoszczowe reprezentacja szkoły zajęła I miejsce. Również 
I miejsce zdobyliśmy w zawodach międzyrejonowych 5 paź-
dziernika w Książu Wielkim, a w finale wojewódzkim 30 paź-
dziernika w Baryczy koło Końskich - IX miejsce – chłopcy i III 
miejsce – dziewczęta (a. mędrecka, z.wojda, m. Jedlińska, 
e. mróz, G. Podgórska, e. Łukasik, a. Łuszczyńska, e. za-
chariasz, d. robak, B. robak). W miedzyrejonowych biegach 
przełajowych 10 października 1979 r. w Sędziszowie reprezen-
tacja szkoły dziewcząt w składzie: B. Gad, d. wilczkowska, n. 
misztal, d. Gąsior, e. Pięta, T. Podgajniak, a. zachariasz, a. 
Łuszczyńska, e. Snoch, m. kozieł i B. Jarząbek, zajęła II miej-
sce, a w finale wojewódzkim 29 października w Suchedniowie 
– IX miejsce.

W roku 1984 w indywidualnych rejonowych biegach prze-
łajowych na dystansie 1000m renata wertka zajęła I miejsce, 
wiesława rowińska II miejsce i anna mazur III miejsce! Na dy-
stansie 800m I miejsce zajęła renata Szymkiewicz, II – anna 
Pawłowska, a III izabela rowińska.

W Wojewódzkich Zimowych Igrzyskach LZS w Bliżynie (26 
lutego 1984r.) na dystansie 1500m zwyciężyła renata wert-
ka, również I miejsce zajęła wiesława rowińska na dystan-
sie 3000m i renata Szymkiewicz na 1000m. Czołowe miejsca 
zajęli również chłopcy: Stanisław Sobczyk na 2000m, marek 
Szustak na 3000m i radosław węgłowski na 4000m.

10 października 1984r. Sabina Ciszek zwyciężyła w Wo-
jewódzkiej Spartakiadzie Wsi w Pińczowie w biegu na 400m, 
a renata wertka zdobyła brązowy medal na dystansie 800m. 
Sabina Ciszek, renata wertka, renata Bernat i marzena

Ścieżka zdrowia 1979
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O AUTORZE
Zaprezentowaliśmy Państwu pierwszą część pracy poświę-

conej wychowaniu fizycznemu, sportowi oraz turystyce w Lice-
um Ogólnokształcącym w Łopusznie w okresie  pięćdziesięcio-
lecia szkoły, czyli od 1949 do 1999 roku. Autorem pracy jest pan 
Kazimierz Kowal. Cieszę się, że publikację rozpoczynamy od 
październikowego numeru, w tym wszak miesiącu obchodzi-
my Dzień Nauczyciela i wiele towarzyszy nam refleksji na temat 
pedagogicznej profesji, nauczycielskiego powołania, blasków 
i cieni zawodu. Przygotowując materiał do druku byłam pod 
wrażeniem skrupulatności, z jaką pan Kowal odtwarzał pionier-
skie czasy sportu w Łopusznie. Nie sposób było nie wyczytać 
między wierszami obszernej pracy umiłowania swego zawodu, 
oddania pracy z młodzieżą. Wyposażona w komputer, Internet 
i ksero z podziwem myślałam o tych moich poprzednikach, któ-
rzy rozpoczynali uprawianie zawodu, mając za warsztat pracy 
kredę, tablicę i jedną piłkę. Zaimponował mi bogaty życiorys 
pana Kowala, którym można by z powodzeniem obdzielić kilka 
nauczycielskich biografii.  A wycieczki z panem Kowalem pa-
miętam do dzisiaj.

mgr kazimierz kowal urodził się 24 listopada 1933 roku 
w Kielcach. Maturę zdał w 1951 roku w I Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W tym samym 
roku ukończył Państwowy Kurs Nauczycielski, po czym rozpo-
czął pracę pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Bukównie 
w powiecie radomskim. W 1953 roku po ukończeniu Wyższe-
go Kursu Nauczycielskiego  w zakresie wychowania fizyczne-
go we Wrocławiu przybył do Łopuszna i rozpoczął pracę  w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Łopusznie jako nauczyciel wycho-
wania fizycznego i języka niemieckiego. W 1977 roku ukończył 
filologię germańską na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1978 
roku otrzymał mianowanie na profesora szkoły średniej. Zdobył 
uprawnienia instruktora i sędziego szachowego oraz sędziego 

sportowego w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa, pił-
ka nożna, tenis stołowy. W latach 1971-84 pełnij funkcję zastęp-
cy dyrektora LO. 1 września 1984 roku przeszedł na emerytu-
rę, ale nie pożegnał się z zawodem nauczyciela. Po wyjeździe 
do Częstochowy, gdzie mieszka dotychczas, pracował tam na 
pół etatu jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół 
Samochodowo – Budowlanych i Zespole Szkół Mechaniczno – 
Elektrycznych, aż do roku 2001. W zawodzie nauczyciela prze-
pracował więc 50 lat! 

Posiadając uprawnienia organizatora turystyki i kierownika 
krajowych wycieczek oraz pilota wycieczek zagranicznych zor-
ganizował 12 dwutygodniowych obozów wędrownych na tere-
nie całego kraju oraz 120 wycieczek i rajdów turystyczno – kra-
joznawczych dla młodzieży i nauczycieli.

Pan Kazimierz Kowal od początku swej pedagogicznej pracy 
aktywnie działał w Związku Nauczycielskiego Polskiego. W la-
tach 1954 – 84 był kolejno sekretarzem, prezesem ogniska i pre-
zesem Rady Zakładowej ZNP w Łopusznie. W latach 1964 – 74 
był członkiem Prezydium Oddziału Powiatowego ZNP w Kiel-
cach, w latach 1972-73 członkiem Zarządu Okręgu ZNP w Kiel-
cach, a w latach 1972 -79 członkiem Krajowej Rady Sportu i Tu-
rystyki przy ZG ZNP w Warszawie, od roku 1985 do chwili obec-
nej pełni funkcję kierownika sekcji szachowej przy Klubie Na-
uczyciele ZNP w Częstochowie. 

Praca pedagogiczna i działalność związkowa pana Kowala 
wielokrotnie była zauważana w środowisku, stąd wiele odzna-
czeń i wyróżnień, między innymi: Brązowy i Złoty Krzyż Zasłu-
gi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka PTTK, 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrna i  Złota Od-
znaka LZS, Złota Odznaka Honorowa PZSzach, odznaczenie „50 
lat w ZNP”.

agnieszka Palacz

Nowi dyrektorzy Szkół Podstawowych w Piotrowcu oraz Sarbicach 
W dniu 13 sierpnia br. odbyły się konkursy na dyrektorów Szkół Podstawowych w Piotrowcu oraz w Sarbicach. W wyniku po-

stępowania konkursowego dyrektorem SP w Piotrowcu została pani Bożena Wróbel, a dyrektorem Szkoły Podstawowej w Sar-
bicach została pani Małgorzata Najmrodzka.

Jacek Barański

Szymkiewicz zajęły I miejsce, zdobywając złoty medal w szta-
fecie 4x100m. 

W Wojewódzkich Biegach przełajowych w Kielcach 18 marca 
1985r. anna Pawłowska zajęła III miejsce, a danuta Picheta IV.

W latach 1976 – 80 nasza szkoła uczestniczyła w 4 – letniej 
akcji sportowej pod nazwą „Sztafeta Olimpijska – Moskwa’80”. 
Z okazji jej rozpoczęcia 5 września 1976 roku zorganizowaliśmy 
inaugurację sportowego roku szkolnego, na którą złożyły się 
uroczysty apel sportowy dla ogółu uczniów szkoły oraz wrę-
czenie znaczków i legitymacji MOSF.

Rok szkolny 1976/77 przebiegał pod hasłem „Olimpijski 
start”, 1977/78 pod hasłem „Bieg to zdrowie”, 1978/79 – „Bijemy 
rekordy życiowe”, 1979/80 – „Meta – Moskwa – stolica igrzysk”.

Zakończenie imprezy odbyło się 6 czerwca w Kuratorium 
Oświaty i Wychowania w Kielcach. Wojewódzki Komitet Orga-
nizacyjny podsumował czteroletnią akcję. Otrzymaliśmy wyróż-

nienie za całokształt działalności i prowadzenie kroniki sporto-
wej.

SKS organizował okazjonalnie spotkania młodzieży ze zna-
nymi sportowcami i działaczami. Do najciekawszych należa-
ły niewątpliwie spotkania z redaktorką działu sportowego 
„Dziennika Ludowego” – B. Bielecką, z Leszkiem drogoszem 
(urodził się w okolicy Łopuszna) – wielokrotnym mistrzem Pol-
ski i Europy w boksie, zwanym „czarodziejem ringu”, uczestni-
kiem olimpiady w Rzymie, z reporterem Polskiego Radia Kielce 
– mieczysławem kaletą, który opowiadał barwnie o mistrzo-
stwach świata w piłce nożnej w Hiszpanii i o kulisach sportu, 
z trenerem i działaczem lekkiej atletyki w Kielcach – adamem 
Jóźwikiem oraz ze wspomnianym już zawodowym kolarzem, 
zbigniewem Piątkiem. To ostatnie spotkanie odbyło się 8  
grudnia 1992 roku. 

kazimierz kowal
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 W poprzednim numerze Wieści Łopuszna przedstawiliśmy 
Państwu prace literackie ucznia Zespołu Szkół  w Łopusznie 
Macieja Polaka poświęcone postaci kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Innym bohaterem, który zainteresował Maćka 
jest major Henryk Dobrzański, pseudonim Hubal.  O związ-
kach majora z naszą okolicą tak czytamy w książce „Gmina Ło-
puszno dawniej i dziś”:    Przybywszy w Góry Świętokrzyskie ma-
jor Hubal stale zmieniał miejsce zakwaterowania, był więc nie-
uchwytny dla Niemców. Na początku kwietnia 1940 roku poja-
wił się niedaleko Łopuszna, w Węgrzynowie. Jego oddział konny 
prowadzony przez przewodnika Stanisława Nowaka przechodził 
później przez Sarbice – Rogaczów i Krężołek, gdzie zatrzymał się 
na odpoczynek. Następnie oddział ruszył dalej i dotarł do leśni-

Major Hubal – bohater niezapomniany
czówki „Wysoka Góra” niedaleko Lasocina. W tej leśniczówce za-
uważył oddział volksdeutsch Both, który powiadomił dowódcę 
Selbstschutzu Otto Sufina. Ten w dniu 8 kwietnia powiadomił ge-
stapo w Kielcach. W meldunku podał, że wokół leśniczówki za-
obserwowano 18 koni oraz żołnierzy noszących polskie mundu-
ry. Jeszcze tego samego dnia oddział majora Hubala ruszył dalej. 
Niestety, kilkadziesiąt dni później, ku rozpaczy Polaków, oddział 
zostaje rozbity, a sam major Hubal ginie.

Zapraszamy do lektury kalendarium życia majora Hubala w 
opracowaniu naszego młodego autora oraz do przeczytania 
wywiadu, jaki przeprowadził Maciek z mieszkańcem Lasocina, 
panem Mieczysławem Matuszczykiem.

a.p.

22 czerwca 1897 
W Jaśle urodził się 
Henryk Dobrzań-
ski - syn Henryka 
seniora i Marii z Lu-
bienieckich.
1912
Wstąpienie do 
Drużyn Strzele-
ckich.

1918
Wstąpienie do II Brygady Legionów Pol-
skich im. gen. Józefa Hallera.
1919 - 1921
Udział w wojnie polsko - bolszewickiej.
1924
Zajęcie I miejsca w zawodach konnych 
w Bielsku, Piotrkowie i Nowej Wsi.
1925
Sukcesy w zawodach jeździeckich w Ni-
cei (dwukrotnie VI i VII miejsce).
Zdobycie Nagrody indywidualnej dla najlep-
szego jeźdźca na zawodach w Londynie.
1927
Służba w 18. Pułku Ułanów Pomorskich 
w Grudziądzu.

Najważniejsze wydarzenia z życia Hubala
Awans na stopień majora.
1928
Zdobycie I miejsca w konkursie lekkim na 
zawodach jeździeckich w Warszawie.
Udział w Igrzyskach Olimpijskich w Am-
sterdamie.
1930
Przeniesienie z jednostki w Grudziądzu 
do 20. Pułku Ułanów w Rzeszowie.
1934
Odznaczenie krzyżem Virtuti Militari.
Przeniesienie do 2. Pułku Strzelców Kon-
nych w Hrubieszowie.
Sierpień 1939
Mianowanie na zastępcę dowódcy 110. 
Pułku Rezerwowego Ułanów.
27 września 1939 
Wymarsz spod Warszawy w kierunku 
Gór Świętokrzyskich.
1 października 1939
Przeprawa przez Wisłę w miejscowości 
Kraski i przybycie oddziału Hubala do 
wsi Kłoda.
2 października 1939
Zwycięska potyczka z Niemcami pod 
Chodowem.

1 listopada 1939
Walka oddziału Hubala z Niemcami w 
Cisowniku koło Miedzierzy.
Styczeń 1940 
Pobyt w Anielinie.
Luty - marzec 1940
Kilkutygodniowy pobyt oddziału we 
wsi Gałki.
Powstanie Oddziału Wydzielonego Woj-
ska Polskiego pod dowództwem majo-
ra Hubala.
Przekazanie rozkazu Komendy Głównej 
Związku Walki Zbrojnej o demobilizacji 
oddziału.
30 marca 1940
Bitwa pod Huciskiem koło Ruskiego 
Brodu.
31 marca 1940
Potyczka we wsi Szałas Stary.
29 kwietnia 1940
Przybycie do Anielina. 
30 kwietnia 1940
Ostatnia bitwa z Niemcami. Śmierć Hu-
bala.

maciej Polak

maciej Polak: zacznijmy od tego, że podobno na po-
czątku nic pan nie wiedział o pobycie Hubala w okolicach 
Lasocina. Czy to prawda? Jak to się zaczęło?

mieczysław matuszczyk: To było późną jesienią. W tym 
czasie jak Hubal przyszedł na Wysoką Górę. Ja, taki łebek - 11 
lat miałem, ani się do szkoły nie chodziło, no bo i szkoły nie

Wywiad z panem Mieczysławem Matuszczykiem  
80-letnim mieszkańcem wsi Lasocin, którą mjr Hubal 

odwiedzał jesienią i zimą 1939 roku
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W ramach  Usług Integracji Społecznej Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Łopusznie pozyskał środki na organizację wy-
poczynku weekendowego dla dzieci i młodzieży. 

Uczniowie z klas I- III Szkoły Podstawowej w Łopusznie 
wzięli udział w dwóch wycieczkach krajoznawczo – rekreacyj-
nych, do Bałtowa i Chorzowa. 

W dniu 20.09 2008r. 35 uczniów naszej szkoły zwiedzi-
ło Bałtowski Park Jurajski. Dzieci przenosiły się w kolej-
ne epoki geologiczne Ziemi, od kambru do momentu poja-
wienia się człowieka. Około 200 milionów lat temu na Ziemi 
żyły dinozaury. W Bałtowskim Parku Jurajskim zachwyciły 
dzieci makiety dinozaurów w naturalnych rozmiarach. Naj-
większy z nich to mierzący około 26 metrów długości di-
plodok. Dzieci z zainteresowaniem słuchały legendy zwią-
zanej z tropem drapieżnego allozaura, znajdującego się na 
szczycie skały zwanej Czarcią Stopką. Mali turyści zwiedzi-
li również Bałtowski Zwierzyniec, podróżując specjalnie do 
tego zaadoptowanym „schoolbusem”, co gwarantowało 
bezpieczeństwo obcowania z pięknymi, ale wciąż dzikimi 
zwierzętami. Majestatyczne jelenie, pełne gracji i wdzię-
ku daniele, ciekawskie i energiczne muflony, dostojne sta-
do bydła szkockiego, alpejskie i górskie kozice śruborogie, 
alpaki, lamy, jaki, wielbłądy, owce, koniki polskie oraz za-

Weekendowy wypoczynek z funduszy unijnych
bawne osły dzieci obserwowały w naturalnym środowisku, 
niemal na wyciągnięcie ręki. Miejscowość Bałtów zwiedza-
ły jeżdżąc kolejką. Niezbyt sprzyjającą pogodę zrekompen-
sowały liczne wrażenia, harce na placu zabaw i gorące po-
trawy z grilla.  

Ostatni wrześniowy weekend uczniowie spędzili w Ślą-
skim Parku kultury i wypoczynku w Chorzowie. Wiele 
atrakcji czekało na dzieci w wesołym miasteczku. Na samym 
początku o szybsze bicie serca przyprawił naszych uczniów 
Pałac Sensacji. Niezapomniane przeżycia i wiele emocji do-
starczyły urządzenia, z których mogły skorzystać: karuzela ła-
będzia, tor samochodowy, kolejka górska, Smocza Jama, wie-
le śmiechu było w Gabinecie Krzywych Luster. 

Po wspaniałej zabawie dzieci zwiedziły Śląski ogród zoo-
logiczny. Ogród posiada największą kolekcję zwierząt afry-
kańskich. Dzieci podziwiały: żyrafy, słonie afrykańskie, noso-
rożce, niedźwiedzie brunatne i himalajskie, tygrysy syberyj-
skie, gepardy, niale grzywiaste, lwy, gerezy abisyńskie, man-
dryle, lemury, antylopy i zebry.  Nieco strachu wzbudziła ko-
lekcja gadów pytonów i boa, różnorodne gatunki jaszczurek, 
takich jak kameleony, legwany, biczogony, agamy oraz kilka 
gatunków krokodyli. Interesujące okazały się ptaki: puchacze, 
żurawie, kormorany, strusie afrykańskie, emu, nandu, pelika-

było. A miałem takiego psa mądrego, to sobie z nim często 
chodziłem na pole. No i poszedłem na Glinki (to takie pole 
w okolicach Lasocina). A nad tymi polami były kultury (leśne 
– dopisek M. Polak), przed wojną wsadzone, a już były takie… 
Chłopa nie było widać! I jak szedłem - tak prosto przez ten za-
gajnik to zauważyłem, że tam było coś kopane, ale krzaki stoją 
- wszystko w porządku. No - nie wiem co tam jest. I jak szed-
łem w tych naszych krzakach, tam od strony lasu państwowe-
go, tam było kilka koni znać - zdeptane i to niedawno musia-
ło być, bo jeszcze łajno było takie świeżawe. No, ale cóż… Co 
tam taki łebek, o czym mógł wtenczas myśleć! Bo dzisiaj to już 
jest co innego, już dzieci trochę inaczej myślą… No i poszed-
łem. I przyszedłem tam raz następny: Wtedy to z sześć krza-
ków było suche, w takim kwadracie, no trochę większym jak 
ten stół (czyli ok. 1,5m – dop. M.P.). No, ale  - uschły! I znowu 
tam poszedłem - bo ja z tym psem chodziłem. Patrzę - kurde! 
Świeży dół wykopany! Dół wykopany, duży, skrzynie wyjęte, 
dwie ścieżki są wydeptane, dwie furmanki po parze koni znać, 
bo konie tam siano jadły - tam musiała być zakopana broń! I to 
niczyja inna robota nie była, tylko Hubala! Ci partyzanci, jak 
przyszli tutaj, to oni byli dobrze uzbrojeni! A bo i w tych cza-
sach to karabin można było za wódkę, za chleb zdobyć!

m.P.: a jak wyglądał taki partyzant? Jaką miał broń? 
m.m.: A no cóż. Na koniu byli. Rzadko chodzili pieszo, chy-

ba, że raport nieśli. Mieli szable, karabiny. Krótkiej broni nie 
używali, kawalerzysta takiej nie używał. Karabin pięciostrzało-
wy… No, może mieli jakiś rkm albo coś takiego… no na pew-
no musieli mieć…

m.P.: Czyli samego Hubala pan nie widział?
m.m.: Nie. Jego niełatwo było zobaczyć, ale… Opowiada-

li mi moi rodzice. Tylko, że nie wiadomo na pewno czy to był 
on… W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1939 r, wieczo-
rem, moi rodzice szli do Wólki. To taka wieś w pobliżu. I spot-
kali na drodze jakiegoś partyzanta - szedł w zielonym płasz-
czu, czapka - jakaś taka, no nie wojskowa - torbę miał na boku 
- pewnie raportówkę, kołnierz taki barankowy, i z bródką był… 
no jak Hubal. Ino się zapytał, czy we wsi nie ma Niemców. Ano 
nie ma - powiedzieli moi rodzice i tyle go widzieli.

m.P: więc jednak Hubal był w samym Lasocinie? 
m.m.: No pewnie! Był we dworze (w Lasocinie znajduje się 

XIX-wieczny dwór – dop. M.P.). No, bo on z tym Zaborowskim, 
zarządcą dworu, trzymał. On był ich informatorem.

m.P: a czy ludność pomagała Hubalowi?
m.m.: Nie. Tu nikt nie wiedział! To była tajemnica i o tym 

nikt nie wiedział. Zresztą, ludzie się partyzantów bali, bo jakby 
to się Niemcom wydało, to wieś by spalili!  Chociaż ja Hubalo-
wi pomogłem. Zanosiłem im podkowy. Kowal był w Lasocinie 
i robił im te podkowy. A my - takie łebki byliśmy - to myśmy te 
podkowy przenosili tym partyzantom. No i jak kowal narobił 
tych podków, to żeśmy zanosili je do dworu. 

m.P.: a czy wiedział pan, komu te podkowy pan niesie?
m.m.: (śmiech) A skąd! Wujowi Pawłowi zanieś i już! Gdzie 

by mi tam powiedzieli! A pewno i nawet kowal nie wiedział, że 
podkowy robi dla partyzantów. To była wielka - jak już powie-
działem - tajemnica.

m.P.: dziękuję bardzo za wywiad!



KUltURa i oświata 

ny, ary i wiele innych. Wiele radości dostarczyły fikające mał-
py. Popularnością cieszyła się także Kotlina Dinozaurów.  

Wspaniała pogoda, liczne atrakcje, pyszny obiad i słodkie 
niespodzianki sprawiły, że pomimo zmęczenia dzieci z  uśmie-
chami i piosenką na ustach wracały do domów. „Było super! 
Kiedy będzie następna wycieczka?” - pytają dzieci. Właśnie to 
utwierdza nas w przekonaniu, że warto się trochę potrudzić, 
aby pozyskać środki na zorganizowanie dla dzieci atrakcyjne-
go przedsięwzięcia.

opiekunowie wycieczek: 
ilona Picheta 
Teresa mazur 

Beata Jasikowska
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11 września 2008 r. uczniowie kl. VI a Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Łopusznie wraz z wychowawczynią p. Agnieszką 
Palacz i nauczycielką przyrody p. Grażyną Bednarską wybrali 
się na wycieczkę dydaktyczną do Lasocina. Dzięki zaangażo-
waniu i pomocy pana leśniczego Sławomira Staszczyka prze-
szliśmy wybrane przystanki ścieżki historyczno -przyrodni-
czej, zwiedzając ciekawe zakątki i poznając piękno fauny i flo-
ry okolicy.

Piękna nasza gmina cała i… ciekawa
Pierwszym obiektem, który odwiedziliśmy były ruiny pała-

cu Niemojewskich. Nasi koledzy z Lasocina chętnie opowie-
dzieli nam o pałacu i jego właścicielach. Następnie przeszli-
śmy na kolejny przystanek usytuowany w lesie - zbiorową mo-
giłę powstańców styczniowych w Ewelinowie. Pan Staszczyk 
opowiedział nam o walkach, które toczyły się tutaj w 1863 
roku. Po uczczeniu minutą ciszy pamięci powstańców udali-
śmy się na Fryszerkę . 
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Tam mogliśmy zaobserwować wszelkiego rodzaju ptactwo 
wodne. Dowiedzieliśmy się, jakie rośliny i jakie ryby żyją w sta-
wach. Wróciliśmy do autokaru i przejechaliśmy do leśniczówki 
w Lasocinie, a następnie udaliśmy się do Rezerwatu Przyrody 
w Ewelinowie.

Po drodze mijaliśmy olbrzymich rozmiarów mrowiska. Po-
dziwialiśmy piękny i zadbany las, a towarzyszyły temu cieka-
wostki o życiu zwierząt i roślin opowiadane przez leśniczego. 
Udało nam się nawet spotkać nory borsuków. Dowiedzieliśmy 
się, że zwierzęta te nazywane są „czyścioszkami”.

Po zakończeniu wędrówki posililiśmy się pieczonymi kieł-
baskami z ogniska, a pan Staszczyk zorganizował dla nas kon-
kurs przyrodniczy z nagrodami. 

Wróciliśmy do domu zadowoleni i szczęśliwi. Wiadomości, 
które wynieśliśmy z tej niezwykłej lekcji pozostaną nam na 
długo w pamięci.

katarzyna Gwóźdź 
uczennica klasy Via zespołu Szkół im. Jana Pawła ii
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z życia gminy

26 lipca 2008 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sporto-
wo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyła się Biesiada Łopu-
szańska. Organizatorzy festynu tj. GOK i GOSW przygotowali 
dla licznie przybyłych mieszkańców gminy wyjątkowe atrakcje.

O godzinie 16.00 na scenie pojawiła się pierwsza gwiaz-
da: Majka Jeżowska, która zaśpiewała swoje najbardziej zna-
ne przeboje, między innymi Kolorowe dzieci i Najpiękniejsza 
w klasie. Po zakończeniu koncertu wokalistka rozdawała auto-
grafy i pozowała do zdjęć ze swoimi fanami. Istniała również 
możliwość zakupienia najnowszej  płyty pani Majki ,,Marzenia 
się spełniają”

Biesiada Łopuszańska

Koncert Majki Jeżowskiej zgromadził pod sceną głównie 
najmłodszych, ci nieco starsi mieli możliwość zabawić się przy 
dźwiękach muzyki cygańskiej w wykonaniu zespołu Wasyl Ju-
nior i Cygańskie Gwiazdy. Wspomniany zespół dał niezwykle 
żywiołowy i barwny koncert, w który włączona została cała 
publiczność. Po koncercie można było dostać autograf i zro-
bić sobie zdjęcie z artystami w pięknych kolorowych strojach.

W przerwie pomiędzy koncertami wystąpił Cezary Kmie-
cik, który zaprezentował na akordeonie wiązankę melodii lu-
dowych.

Występom na scenie towarzyszyły wystawy malarstwa, 
garncarstwa i rękodzieła, a dla łasuchów KGW ze Snochowic 
przygotowało pyszne słodkości.

Imprezę zakończyła dyskoteka, z której dochód przezna-
czony został na zakup krzesełek dla kibiców przy boisku pił-
karskim.

Barbara Pawelczyk

W dniach od 29.08.2008 r. do 07.09.2008 r. w Łopusznie od-
był się XXVII Ogólnopolski Plener Plastyczny. W tegorocznym 
plenerze uczestniczyło 15 artystów: 13 malarzy oraz 2 rzeź-
biarzy. W trakcie dziesięciodniowego pobytu powstało wie-
le interesujących prac, które można było podziwiać podczas 
wystawy poplenerowej. Wernisaż prac poplenerowych miał 
miejsce 6 września w GALERII GOK  przy ul. Włoszczowskiej 3. 
Organizatorzy pleneru to Gminny Ośrodek Kultury i Gminny 
Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy.

m.S.

XXVII Ogólnopolski Plener 
Plastyczny

Uczestnicy XXVII Ogólnopolskiego Pleneru Plastycznego
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W dniach 1-3 sierpnia 2008 r. w Toruniu odbyły się Mistrzo-
stwa  Polski w LA. Województwo świętokrzyskie reprezento-
wało 12 zawodników, w tym 3 panie z naszego klubu: Mariola 
Ślusarczyk na 2 km z przeszkodami i 1500m, Anna Waligórska 
na 400m ppłk i Liliana Wódkowska na 2 km z przeszkodami.

Wszystkie zawodniczki UKS „ WiR” Łopuszno na tak ważnej 
imprezie biły rekordy życiowe i zajmowały czołowe miejsca.

Liliana jako reprezentantka kraju była faworytką na 2km z 
przeszkodami, jednak już w pierwszym dniu Mistrzostw pra-
wie połowa reprezentantów Polski na MŚ nie wygrała Mi-
strzostw Polski. Okazało się, że ciężkie treningi, utrzymywa-
nie najwyższej formy sportowej prawie przez 5 miesięcy było 
dla wielu ponad siły. Na szczęście nie dotyczyło to naszej za-

Historyczna Lilianna
Liliana Wódkowska zawodniczka UKS „WiR” Łopuszno mi-

nimum IAAF, czyli  Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycz-
nej, na 3km z przeszkodami uzyskała na zawodach I ligi senio-
rów w Białej Podlaskiej 31 maja b.r. 

Mistrzostwa Świata Juniorów w Bydgoszczy rozpoczynały 
się 8 lipca  od tego biegu, Lilianie przypadł więc w udziale za-
szczyt zainaugurowania występów biało-czerwonych, co wią-
zało się z dodatkowym stresem. Mimo to pobiegła odważnie i 
ambitnie, o czym może świadczyć nowy rekord życiowy. W tej 
konkurencji reprezentowała nasz kraj jako jedyna Polka.  

Po Mistrzostwach statystycy Okręgowego Związku Lekkiej 
Atletyki stwierdzili, że nasza zawodniczka była pierwszą kobie-
tą w historii województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kiele-
ckiego, która uzyskała minimum i występowała w letnich Mi-
strzostwach Świata w LA. Do tej pory z naszego województwa 
tego zaszczytu dostąpiło 7 mężczyzn, ale  ani jedna kobieta. 

Józef Chudy - trener

Szczęśliwy Toruń
wodniczki, która wygrała w pięknym stylu uzyskując czas 
6;47,61min (o ponad 2 sek. lepszy od minimum na przyszło-
roczne Mistrzostwa Europy). Mariola uzyskała 6;53,31 min - 
zdobyła brązowy medal (do minimum ME zabrakło niecałe 
4 sek.) Jest więc duża szansa, że w przyszłorocznych ME wy-
startują dwie nasze zawodniczki.

 Ania Waligórska na  400m  ppłk z  rekordem życiowym 
61,19 sek. zajęła 5 miejsce, podobnie jak Mariola na 1500m – 
4;35,46 min  (o prawie 10 sek. poprawiła rekord życiowy).

 W punktacji klubowej UKS „WiR” z 41 punktami zajął bar-
dzo wysokie 27 miejsce w Polsce.

Józef Chudy - trener

W dniu 17.09.07 w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Makrore-
gionu Centralnego Młodzików w lekkiej atletyce (woj. łódzkie 
i świętokrzyskie). W biegu na 600m. brązowy medal zdobyła 
Olga Jedlińska, zawodniczka UKS „WiR” Łopuszno, uczennica 
klasy III A Gimnazjum nr 2 w Łopusznie. Uzyskała czas 1;46,08, 
tym samym ustanowiła rekord życiowy i zakwalifikowała się 
na Mistrzostwa Polski  Młodzików, które odbędą się 29 – 30 
września w Słubicach ( woj. lubuskie).  

Olga (ur. w 1993 r.) mieszka w Jasieniu. Jej przygotowania 
do Mistrzostw Polski sponsorował pan Krzysztof Soboń z Ło-

Kolejny sukces Olgi Jedlińskiej
puszna (obozy w Sopocie i Wiśle). Zawodniczka ma szanse 
w niedalekiej przyszłości odnosić sukcesy na arenie krajowej 
na miarę starszych o 3 lata koleżanek klubowych.

Jej dotychczasowe osiągnięcia: 
· Mistrzyni Województwa Gimnazjalistek na 1000 m-3;16.02, 
· I miejsce w Świętokrzyskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 
· I miejsce w Ogólnopolskich Masowych Biegach Przełajo-

wych w Wolborzu na 1500m.
Józef Chudy - trener
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25 września 2008r. w Końskich odbyły się XI Wojewódzkie 
Masowe Biegi Przełajowe  LZS o Memoriał Zdzisława Stawiarza. 
Zawodnicy z różnych szkół i klubów sportowych z całego woje-
wództwa świętokrzyskiego rywalizowali na trasach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Końskich. Bardzo dobrze zaprezen-
towali się uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Łopusznie, którzy w punktacji drużynowej zajęli I miejsce, zdo-
bywając puchar i dyplom, a indywidualnie medale.

Bezkonkurencyjne okazały się nasze dziewczęta w biegu na 
1000m, stając dwa razy na podium. I miejsce zajęła agniesz-
ka Barańska, III miejsce milena Sobala, czwarta była olga ko-
zieł, a szósta magdalena Bujak. W biegu na 1500m IV miejsce 
zajęła Justyna Sobczyk, a V miejsce marta Bernat.

Uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie Mistrzami Województwa 
Świętokrzyskiego w Masowych Biegach Przełajowych

W biegu na 1500m chłopców piąty był karol Łapot, a szó-
sty dawid kaleta. Bieg na 2000m nasz zawodnik Tomasz So-
boń ukończył na III miejscu. 

Na dystansie 1000m dzielnie walczyły także dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej, zajmując w klasyfikacji drużynowej 
IV miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie: anna Paczkowska, 
marta macander, martyna Będkowska, Patrycja Parz, ka-
rolina kowalczyk, magda kowalska, Paulina Czupryńska, 
Barbara Palacz, kinga Przywała, Sylwia wawrzoła, karo-
lan rudzińska, klaudia Bąk, Justyna Cieślicka. 

wioletta Supernat, małgorzata Gwóźdź
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wydawca: Urząd Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12; 26-070 łopuszno
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Dziewczęta z SP oraz ich terenerka, Małgorzata Gwóźdź Drużyna gimnazjalistów z trenerami Wiolettą Supernat  
i Piotrem  Wilkiem

Agnieszka Barańska na najwyższym podium Zwycięzcy biegu na 2000m
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W dniu 28 września 2008 roku na obiektach Gminnego 
ośrodka Sportowego w Łopusznie odbyły się wojewódz-
kie Letnie igrzyska rekreacyjno-Sportowe zrzeszenia Lu-
dowych zespołów Sportowych. Zawody miały na celu:
· popularyzację sportu i rekreacji w środowisku wiejskim,
· zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa 

sportowego,
· uaktywnienie samorządów lokalnych na rzecz kultury fi-

zycznej.
Ponadto celem Igrzysk było zacieśnienie więzi międzyludz-

kich oraz wymiana poglądów służących wspieraniu inicjatyw 
zmierzających do przemian w świadomości społecznej w za-
kresie aktywnych form spędzania czasu wolnego, szczególnie 
przez dzieci i młodzież.

Organizatorem zawodów sportowo-rekreacyjnych było 
Świętokrzyskie zrzeszenie Ludowe zespoły Sportowe w 
kielcach, natomiast współorganizatorami:
· Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
· Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 
· Urząd Gminy w Łopusznie, 
· Gminny Ludowy Klub Sportowy – „ZRYW” w Łopusznie, 
· Uczniowski Klub Sportowy –„WIR” w Łopusznie. 

W programie zawodów przewidziano konkurencje lekkoat-
letyczne, gry zespołowe (piłka ręczna, piłka siatkowa, koszy-
kówka) oraz dyscypliny sprawnościowe. Konkurencje prze-
widziane programem Igrzysk rozgrywano w kategoriach ko-
biet i mężczyzn w nieograniczonym przedziale wiekowym. W 
Igrzyskach uczestniczyło ponad 530 zawodników profesjonal-
nych oraz amatorów zrzeszonych w Ludowych Klubach Spor-
towych województwa świętokrzyskiego.

Igrzyska rozpoczęły się przemarszem uczestników zawo-
dów oraz zaproszonych gości na stadion sportowy ZRYW w 
Łopusznie przy dźwiękach orkiestry dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łopusznie. 

Uroczystego otwarcia Igrzysk dokonał honorowy Przewod-
niczący Świętokrzyskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Spor-
towe - Tadeusz Bartos. Następnie Przewodniczący Rady Wo-
jewódzkiej Zrzeszenia LZS Jerzy Kula powitał uczestników 
Igrzysk, zaproszonych gości i licznie zgromadzonych sympa-
tyków sportu, zapraszając do sportowej rywalizacji i gorącego 
dopingu zawodników. 

Na Igrzyskach obecni byli:
· Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Henryk Milcarz, 
· Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Marek 

Gos, 
· Skarbnik Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego - Zdzi-

sław Wojciechowski, 
· Doradca Wojewody Świętokrzyskiego - Jan Mazur, 
· Przewodniczący Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej 

- Arkadiusz Piecyk, 
· Przewodnicząca Rady Gminy Łopuszno - Danuta Łukasik, 
· Wójt Gminy Łopuszno - Zdzisław Oleksiewicz, 
· Radny Powiatu Kieleckiego - Jacek Barański. 

Igrzyska LZS
Do zawodów sportowo-rekreacyjnych zagrzewała wiązan-

ka melodii w wykonaniu orkiestry dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łopusznie, po czym rozpoczęła się sportowa ry-
walizacja przybyłych na igrzyska zawodników z klubów spor-
towych Zrzeszenia LZS. Rywalizujących zawodników dopin-
gowali sympatycy sportu, którzy przybyli na obiekty sporto-
we Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego w Ło-
pusznie, aby w ten sposób zagospodarować niedzielny czas 
wolny.

W posumowaniu rywalizacji sportowej najlepszymi okaza-
li się zawodnicy reprezentujący klub Sportowy Lo Chmiel-
nik, następne miejsca w klasyfikacji klubów sportowych od-
powiednio zajęli:
2. LZS Sichów,
3. LZS Skarżysko-Kościelne,
4. LZS Lechów,
5. ULKS Czajków,
6. LZS Połaniec.

Kluby sportowe reprezentowały gminy, na terenie których 
prowadzą działalność sportowo-rekreacyjną. W tej klasyfikacji 
najlepszą okazała się gmina Staszów, a dalsze miejsca przy-
padły:
2. Gmina Rytwiany,
3. Gmina Skarżysko-Kościelne,
4. Gmina Chmielnik,
5. Gmina Bieliny,
6. Gmina Złota.

W oparciu o liczbę punktów, jaką zdobyły gminy, przypi-
sano punkty do powiatów, na terenie których swoje siedziby 
mają gminy. W klasyfikacji powiatów najlepszym okazał się 
powiat kielecki ziemski, a na dalszych miejscach sklasyfiko-
wano:
2. Powiat Staszów,
3. Powiat Skarżysko-Kamienna,
4. Powiat Włoszczowa,
5. Powiat Pińczów,
6. Kazimierza Wielka.

Oprócz rywalizacji sportowo-rekreacyjnej odbyły się zawo-
dy sprawnościowe przedstawicieli samorządów lokalnych, w 
których udział mogli brać pracownicy jednostek samorządów 
gminnych oraz radni. Naszą gminę reprezentowali:
· Zdzisław Oleksiewicz,
· Grzegorz Janiszewski,
· Jacek Barański.

Zawody zostały podsumowane wręczeniem medali, pu-
charów oraz dyplomów dla czołowych zawodników w po-
szczególnych konkurencjach lekkoatletycznych, grach zespo-
łowych i dyscyplinach zręcznościowych. Wręczono również 
okolicznościowe puchary i dyplomy w rywalizacji klubów 
sportowych, gmin i powiatów.

Oprawę muzyczną Igrzysk przygotował i prowadził Piotr 
Wędzigowski, co pozwoliło w miłej i przyjemnej atmosferze 
spędzić niedzielny słoneczny dzień. 

w. krzesimowski



igrzyska LzS




