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Możemy być bardzo zadowoleni z szansy na rozwój, jaką 
mieszkańcy Kielecczyzny dostaną w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki – mówi Wicemarszałek Zdzisław 
Wrzałka, który odpowiada w ramach zarządu województwa 
świętokrzyskiego między innymi za wdrażanie tego Progra-
mu. 

- W mediach coraz częściej pojawiają się doniesienia 
o ogromnych pieniądzach, jakie mają trafić do Polski 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wciąż 
mało jednak mówi się o szczegółach: ile konkretnie do-
staniemy i na co będziemy mogli te unijne dotacje prze-
znaczyć. Jak to będzie wyglądać w naszym regionie?

- Co do kwot, to możemy się wyrażać dość precyzyjnie. 
Wiadomo na pewno, że dla województwa świętokrzyskiego 
przeznaczona została pula 317,5 miliona euro, czyli ponad mi-
liard złotych. To ogromna kwota, nieporównywalna z niczym, 
czym do tej pory mogliśmy dysponować na cele, określone 
w programie Kapitał Ludzki. Te cele, mówiąc najogólniej, to 
inwestowanie w rozwój ludzi, a więc podnoszenie ich kwalifi-
kacji zawodowych, ułatwianie startu na rynku pracy, tworze-
nie nowych możliwości awansu zawodowego, pomoc w „wy-
dobywaniu się” ze środowisk patologicznych i tak dalej. Pla-
nowany jest w związku z tym wieloletni cykl szkoleń i kursów, 
z których mieszkańcy regionu będą mogli korzystać za dar-
mo. Powtórzę: takiej szansy na zainwestowanie w siebie jesz-
cze nie mieliśmy. Były pomysły, były koncepcje, ale wiecznie 
brakowało pieniędzy. Teraz pieniądze są i to naprawdę duże. 
Nic, tylko korzystać. 

- Poproszę więc o czysto użytkową informację: kiedy 
i jakie szkolenia będą się odbywać? Kto je będzie orga-
nizować?

- Jesteśmy na etapie przygotowań do praktycznego uru-
chomienia programu. Będzie to polegać na rozpisaniu kon-
kursów dla potencjalnych organizatorów szkoleń; w ramach 
tej procedury wybierzemy najlepsze propozycje. Wyłonione 
w konkursach instytucje zajmą się z kolei przeprowadzeniem 
naboru na poszczególne kursy. Ma to być proces permanent-
ny, bo realizacja programu Kapitał Ludzki założona jest na lata 
2007-2013. Tak więc na odpowiedź: kto, kiedy i gdzie, jest jesz-
cze trochę za wcześnie. 

- A kto w ogóle może się starać o dotację na przepro-
wadzanie kursów i szkoleń?

- Wachlarz instytucji, organizacji i firm, uprawnionych do 
udziału w konkursach, jest bardzo szeroki. Mogą to być na 
przykład biura pracy, urzędy gmin, firmy profesjonalnie zaj-
mujące się szkoleniami, szkoły i wyższe uczelnie, ośrodki po-
mocy społecznej, związki zawodowe i wiele innych. Idea pro-
gramu jest taka, by zaangażowanych było weń jak najwięcej 
firm, instytucji, no a przede wszystkim - ludzi, którzy skorzy-
stają z ich usług. Unia Europejska, uchwalając tak ogromny 
budżet nie na inwestycje „materialne”, a właśnie w „kapitał 
ludzki” postawiła sobie za cel to, by podnieść kwalifikacje i po-

Inwestujmy w siebie
Rozmowa z wicemarszałkiem województwa świętokrzyskiego - 
Zdzisławem Wrzałką 

móc odnaleźć się w nowoczesnej, zmieniającej się rzeczywi-
stości nie tylko pojedynczym osobom, czy grupom, ale całym 
środowiskom i społecznościom. Na tym właśnie między inny-
mi polega owo sławne unijne wyrównywanie szans. Dla takie-
go społeczeństwa jak nasze, wciąż borykającego się z dużym 
bezrobociem, często ze zbyt niskimi kwalifikacjami, czy końcu 
ze zwyczajnym brakiem wiary w siebie, jest to wielka szansa. 
Trzeba to docenić tym bardziej, że województwo świętokrzy-
skie dostanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca najwię-
cej pieniędzy ze wszystkich regionów w Polsce. 

- Słyszy się jednak czasem opinie, że o ile chętnych do 
wydawania pieniędzy na drogi czy oczyszczalnie ścieków 
jest zawsze pod dostatkiem, a nawet nadmiar, to w przy-
padku Kapitału Ludzkiego możemy mieć problem. Czy 
nie grozi nam tutaj coś w rodzaju „klęski urodzaju”? 

- Nie sądzę, choć oczywiście trzeba dmuchać na zimne i ro-
bić wszystko, by zainteresować udziałem w programie jak naj-
większą liczbę osób i instytucji. Stąd działania Świętokrzyskie-
go Biura Rozwoju Regionalnego, które jest instytucją koordy-
nującą wykonanie programu, nastawione na maksymalne 
rozpropagowanie idei Kapitału Ludzkiego. Zorganizowaliśmy 
już cykl spotkań informacyjnych we wszystkich powiatach na-
szego województwa, a teraz przygotowujemy się do bardziej 
szczegółowych konferencji, poświęconych konkretnym ty-
pom projektów. 

- Konkretnym typom, czyli...
- Program jest podzielony na tak zwane priorytety. Na przy-

kład w ramach priorytetu „Rynek pracy otwarty dla wszyst-
kich” można pomagać zdobywać nowe kwalifikacje osobom 
bezrobotnym i biernym zawodowo. W tym przypadku adre-
satami mogą być zarówno ludzie młodzi, bez doświadcze-
nia zawodowego i wystarczających kwalifikacji, jak i osoby 
starsze, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne. Wszyst-
kim im można pomóc wrócić na rynek pracy i znaleźć na nim 
miejsce dla siebie. Są też takie priorytety jak „regionalne ka-
dry gospodarki” - nastawiony na udzielanie pomocy osobom 
już zatrudnionym, „rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
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W związku z ukazaniem się nowego numeru „Wieści Ło-
puszna” chcielibyśmy Państwu złożyć kolejną relację z naszej 
pracy. Tym razem za miesiące letnie. 

We wrześniu zakończyliśmy racjonalizację sieci szkolnej. 
Dokonaliśmy tego, mimo że wielu w naszej gminie uważało 
to za niemożliwe. Nie chcemy nazywać tego sukcesem, trak-
tujemy po prostu jako racjonalną, mądrą decyzję władz gmin-
nych. 

Trzeciego września rozpoczął się nowy rok szkolny. Ponad 
stu uczniów rozpoczęło go w nowej szkole – w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Łopusznie. Mają oni nieporównywalnie 
lepsze warunki niż poprzednio. Dzieci z filii w Lasocinie tak-
że uczą się w zdecydowanie lepszych (a może nawet najlep-
szych w gminie) warunkach, bowiem świetlica wiejska w tej 
miejscowości udostępnia przed południem szkole swe po-
mieszczenia. Jednak najbardziej cieszy nas fakt, że dzie-
ci bardzo szybko zaakceptowały nową szkołę i czują się 
w niej bardzo dobrze.

Dla polepszenia bazy szkoły w Łopusznie przeprowadzo-
no remont. Stworzono dodatkowe 2 sale lekcyjne, 5 boksów 
szatni, nową rozbieralnię dla dzieci. Przeprowadzono moder-
nizację kuchni, wymieniono 120 m2 parkietu na sali gimna-
stycznej. 

W ostatnich miesiącach poważnym problemem była przy-
szłość zwalnianej kadry nauczycielskiej. Dziś już możemy Pań-
stwa poinformować, że problem został pozytywnie rozwiąza-
ny. Nauczyciele, z wyjątkiem jednego, znaleźli pracę lub prze-
szli na emeryturę. Żaden nauczyciel z naszej gminy nie stra-
cił pracy.

Inną newralgiczną sprawą był dowóz uczniów. Został on zor-
ganizowany na nowych zasadach. Od 1999 r. gmina ma obo-
wiązek zorganizowania opieki nad uczniami w autobusach 
szkolnych. Zrobiliśmy to jednak dopiero my. Z początkiem 
roku szkolnego zatrudniliśmy, zgodnie ze złożonymi obietnica-
mi, 6 osób pracujących w charakterze opiekunów dojeżdżają-
cych uczniów. Nie ukrywam, że to kosztuje, ale bezpieczeństwo 
dzieci jest sprawą nadrzędną. Zmieniliśmy także czas odjazdu 

Szanowni Państwo!
pierwszych autobusów. Zaczynają one wozić uczniów od godz. 
645, dotychczas była to nawet godzina 620. Uczniowie z odle-
głych od Łopuszna sołectw zyskali 25 minut, to dużo. Co więcej, 
w porozumieniu z nami, dyrektor szkoły w Łopusznie wprowa-
dzi na niektórych trasach semestralną zmianowość dojazdów 
tak, aby ci, którzy wyjeżdżają dzisiaj o 645, mogli w drugim se-
mestrze wyjeżdżać do szkoły pół godziny później. Dziś może-
my powiedzieć, że mimo kilkudniowej „gorączki”, dowóz został 
dobrze zorganizowany. Pomijam oczywiście fatalną jakość nie-
których dróg, ale o nich poniżej.

W poprzednich latach Urząd Gminy miał tradycyjnie zale-
głości płatnicze w stosunku do gminnej oświaty. Posłużę się 
przykładem roku ubiegłego: na dzień 31 sierpnia 2006 r. wy-
nosiły one 660 tys. zł. Obecnie Gmina nie ma żadnych za-
ległości płatniczych, nawet tych na fundusz socjalny. Wy-
płaciliśmy w terminie wszystkie odprawy (w tym emerytalne), 
świadczenie urlopowe dla nauczycieli, „wczasy pod gruszą” 
dla pracowników administracji i obsługi oraz dla emerytów. 
Informujemy o tym dlatego, że w poprzednich latach nie było 
tak „różowo”, a niecierpliwe związki zawodowe, inaczej niż 
w przeszłości, wymagają wszystkiego na czas. 

Szanowni Państwo! Mieszkańcy oczekują od nas inwesty-
cji, przede wszystkim dróg, kanalizacji i oczyszczalni. Bilans 
inwestycji po kilku miesiącach tego roku przedstawia 
się dobrze, a nawet bardzo dobrze. Zakończona została 
w połowie roku budowa wodociągu w Sarbicach, Krężołku 
i Przegrodach. Wybudowaliśmy ok. 10 km dróg asfaltowych 
(przypominam, że za drogi wykonane u schyłku ubiegłej ka-
dencji, musieliśmy zapłacić z tegorocznego budżetu). Zrobi-
liśmy prawie 2 km drogi w Snochowicach, ale ciągle czeka-
my na wykonanie prawie 1,5 km drogi powiatowej Łopuszno 
– Barycz finansowanej wspólnie przez powiat i naszą gminę. 
W końcu roku planujemy jeszcze wykonanie ok. 3 km dróg as-
faltowych.

Budowa 13 km dróg asfaltowych to dużo, ale mamy też 
świadomość, że to niewiele w porównaniu z potrzebami. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że wielu mieszkańców jest niezado-

gionach” - obejmujący działania już od etapu edukacji przed-
szkolnej, a na szkoleniach zawodowych kończąc, czy „promo-
cja integracji społecznej” - obliczony na tak zwane środowiska 
trudne, w tym na przykład więźniów, opuszczających zakłady 
karne, także osoby ze środowisk patologicznych. 

- Wspomniał Pan wcześniej o unijnej idei wyrównywa-
nia szans i związanego z tym niwelowania różnic w pozio-
mie rozwoju poszczególnych regionów i krajów Wspólno-
ty. Czy nie sądzi Pan, że ten cel łatwiej byłoby osiągnąć, 
bardziej inwestując na przykład w nowoczesne drogi, czy 
infrastrukturę elektroniczną niż w priorytety, związane 
z programem Kapitał Ludzki? 

- Nie zgadzam się z takim podejściem. Inwestować trzeba 
oczywiście także w drogi, lotnisko, czy centra technologicz-
ne; jest to niezbędne. Ale niewiele to da, jeśli na boku zosta-
wimy rozwój człowieka. Nie bez przyczyny menadżerowie 

najlepszych firm niezmiennie powtarzają, że najcenniejszym 
kapitałem w ich przedsiębiorstwach są nie maszyny i budyn-
ki, a właśnie ludzie - z ich wiedzą, pomysłowością, kreatywno-
ścią, dążeniem do sukcesu. W naszym regionie, tak jak i w ca-
łej Polsce, nie brakuje osób z ambicjami. Zbyt często bywa 
jednak tak, że stoją one przed barierami, których do tej pory 
nie udało im się pokonać. Może to być brak środków na zmia-
nę czy nabycie nowych kwalifikacji, może to być brak wiedzy 
na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, 
może to być poczucie swoistej bezradności i braku perspek-
tyw. To wszystko można pokonać, zwalczyć, właśnie dzięki 
osobistemu rozwojowi. A pieniądze z programu Kapitał Ludz-
ki mają ten rozwój umożliwić.

- Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał: Leszek Michalski
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VIII sesja Rady Gminy odbyła się 10 lipca 2007 roku. 
Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji 

oraz jednogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radne-
go Sławomira Kramarczuka pani Przewodnicząca przedstawi-
ła radnym 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.

Z sesji Rady Gminy w Łopusznie
5. Wystąpienie lekarza Świętokrzyskiego Centrum Onkologii 

w Kielcach z informacją o badaniach profilaktycznych.
6. Wręczenie nominacji oficerskich dla kombatantów.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy w Łopusznie 

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

dzy sesjami.
9. Interpelacje radnych.
10. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na tere-

nie Gminy Łopuszno.

wolonych, trudno jest jednak nadrobić wieloletnie zaległości 
w ciągu jednego roku. Apelujemy więc o cierpliwość. Będzie-
my inwestować w drogi w miarę posiadanych środków.

W tym roku czeka nas pierwszy etap przebudowy Gmin-
nego Ośrodka Zdrowia. To duża i kosztowna inwestycja, któ-
ra musi zostać w najbliższym czasie zrealizowana, gdyż jeśli 
obiekt nie zostanie dostosowany do wymogów, to grozi mu 
zamknięcie. Zwycięzca przetargu na remont GOZ określił jego 
cenę na 2 miliony 167 tysięcy zł. Tak wielkie koszty obecnie to 
efekt braku większych inwestycji w ten obiekt w przeszłości. 
Remont GOZ to olbrzymie wyzwanie dla naszej Gminy, mimo 
pozyskania na tę inwestycję środków z PFRON.

Z niecierpliwością czekamy na decyzję w sprawie naszych 
projektów zgłoszonych do realizacji ze środków unijnych. Je-
steśmy jednak pewni, że ostateczne decyzje zapadną dopiero 
po październikowych wyborach.

Myśląc o przyszłości, planujemy nowe inwestycje. Do koń-
ca roku chcemy zakończyć przygotowanie projektu na wodo-
ciąg w Antonielowie. Złożyliśmy wniosek do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiel-
cach na Termomodernizację obiektów Zespołu Szkół w Łopusz-
nie. Całkowity koszt będzie wynosił około 1100000 zł, z te-
go środki własne będą wynosić 610000 zł a dofinansowanie 
490000 zł.

Kontynuujemy inwestycję w Zespole Szkół w Gnieździ-
skach. Zakończyliśmy roboty budowlane na ciągu komuni-
kacyjnym do sali gimnastycznej. Podłączyliśmy instalację sa-

nitarną sali poprzez przepompownię do zbiornika na ścieki. 
Wykonaliśmy przyłącze energetyczne zasilające cały budynek 
szkolny. Założyliśmy zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową 
w części „A” i „B”, wykonaliśmy elewację od strony zachodniej 
na budynku „B”.

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców ogłosili-
śmy przetarg na rozbudowę oświetlenia drogowego w miej-
scowościach: Fanisławice, Piotrowiec i Czałczyn. Oprócz tego 
zakupimy 30 lamp, aby zainstalować je w innych miejscowo-
ściach.

Szanowni Państwo! Urząd Gminy posiada fachową, często 
aktualizowaną stronę internetową: www.lopuszno.pl. Za-
chęcamy wszystkich do częstego jej odwiedzania. Znajdzie-
cie Państwo na niej wszystkie najważniejsze, bieżące sprawy, 
którymi Urząd się zajmuje. Możecie Państwo drogą elektro-
niczną zadawać pytania (F.A.Q.). Na wszystkie udzielamy wy-
czerpujących odpowiedzi. 

Miło nam poinformować, że w ciągu ostatnich trzech mie-
sięcy odwiedziło naszą stronę przynajmniej jeden raz po-
nad 18400 internautów. Tylko „ściągnięć” „Wieści” nr 13 na 
domowe komputery odnotowaliśmy ponad 670 (drukujemy 
700 szt.). 

Z poważaniem
Zdzisław Oleksiewicz

Wójt Gminy Łopuszno
Danuta Łukasik

Przewodnicząca Rady Gminy

Zachęcamy Państwa do współtworzenia naszego pisma. 
Chętnie opublikujemy ciekawe teksty. Wspomnienia o nietu-
zinkowych postaciach albo interesującą relację z wydarzenia, 
którego byliście Państwo świadkami. A może poetycką pró-
bę? Sięgnijcie Państwo po pióra albo zasiądźcie przy klawia-
turze komputera. 

Drodzy czytelnicy! Jeśli jesteście w posiadaniu starych 
fotografii miejsc i ludzi związanych z gminą Łopuszno, bę-

Szanowni Państwo, czytelnicy Wieści Łopuszna!
dziemy ogromnie wdzięczni za ich wypożyczenie. Prosimy 
o przejrzenie szuflad i albumów. Wzbogacą one galerię naszej 
strony internetowej, coraz chętniej odwiedzaną przez miesz-
kańców gminy.

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 
Redakcja Wieści Łopuszna 
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11. Informacja o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Ło-
puszno.

12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2007 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr II/17/
98 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 18.11.1998 r. w sprawie 
przekazania nieruchomości i majątku Gminnemu Ośrod-
kowi Zdrowia w Łopusznie.

14. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody 
na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środ-
ków z funduszy unijnych oraz zagwarantowania wkładu 
własnego gminy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej 
przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Łopusznie.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do przed-
stawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach 
na ławników sądowych.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gmi-
ny Łopuszno, położonych w obrębie Ewelinowa.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Łopuszno upoważnienia do zawarcia umowy użyczenia 
szkoły w Józefinie na działalność statutową Wiejskiego 
Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Inte-
lektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej na okres 
przekraczający trzy lata.

19. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
20. Sprawy różne:

1) zapoznanie radnych z rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącym uchwały Nr 
VI/35/2007 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 marca 
2007r.,

2) rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Gminy przez:
− pana Tadeusza Królikowskiego,
− panią Sabinę Wilk,
− pana Bogdana Jabłońskiego,
− Radę Sołecką z Łopuszna,
− panią Barbarę Smugowską.

21. Zakończenie obrad Sesji. 
Pani Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie zaproponowa-

nego porządku obrad.
Wójt Gminy poprosił Wysoką Radę o wykreślenie z porząd-

ku obrad punktu 13., ponieważ w wyniku dodatkowych usta-
leń i uzgodnień okazało się, że nie ma potrzeby zmieniania 
uchwały Nr II/17/98 Rady Gminy w Łopusznie.

Kierownik Posterunku Policji w Łopusznie poprosił Wysoką 
Radę, żeby mógł złożyć swoją informację na samym począt-
ku sesji.

Pani Przewodnicząca Łukasik uznała zgłoszone wnioski za 
uzasadnione. Powiedziała, że jeżeli radni nie wniosą sprze-
ciwu, to Kierownik Posterunku Policji złożyłby informację 
w pkt. 6, a punkt 13 zostanie wykreślony z porządku obrad. 
Radni sprzeciwu nie wnieśli. Dokonano wobec tego zmiany 
porządku obrad zgodnie z przedłożonymi propozycjami i pa-
ni Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o przy-
jęcie zmienionego porządku obrad sesji. 

W wyniku jednomyślnego głosowania (13 głosów „za”) 
radni przyjęli zaproponowany porządek obrad. Również jed-

nogłośnie (13 głosów „za”) radni przyjęli bez uwag protokół 
z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Następnie radni wysłuchali:
1) Informacji koordynatora badań przesiewowych z Zakładu 

Diagnostyki Obrazowej Świętokrzyskiego Centrum Onko-
logii w Kielcach na temat:

- Bezpłatnego programu profilaktyki szyjki macicy,
- Programu profilaktyki raka piersi.

2) Sprawozdania Kierownika Posterunku Policji w Łopusznie 
Komisariatu Policji w Strawczynie o stanie bezpieczeń-
stwa publicznego w 2006 roku. 

Po wysłuchaniu tych informacji pani Przewodnicząca 
o godz. 1045 ogłosiła piętnastominutową przerwę w obradach 
sesji.

Po wznowieniu obrad sesji Komendant Wojskowej Komen-
dy Uzupełnień Kielce - Śródmieście wręczył nominacje na sto-
pień porucznika dla kombatantów.

W kolejnych punktach porządku obrad sesji radni wysłu-
chali: 
1) Informacji Przewodniczącej, pani Danuty Łukasik z działal-

ności Przewodniczącego Rady Gminy za okres między se-
sjami.

2) Informacji Wójta Gminy, pana Zdzisława Oleksiewicza 
z pracy za okres między sesjami oraz informacji o stanie 
dróg gminnych.

W interpelacjach głos zabrał radny Jan Witold Ptak, który 
zgłaszał swoje krytyczne uwagi w sprawie:

- uroczystości nadania imienia Jana Pawła II Zespołowi 
Szkół w Łopusznie,

- studni przy ul. Przedborskiej,
- braku informacji dla radnych o konkursach na dyrekto-

rów szkół,
- realizacji zadań inwestycyjnych, w tym modernizacji 

Gminnego Ośrodka Zdrowia w Łopusznie, 
- braku sesji w maju,
- braku informacji o sprawie sądowej z panią dyrektor 

szkoły w Lasocinie.
Odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje pana radnego 

udzielali: Przewodnicząca Rady Gminy i Wójt Gminy. Do wy-
powiedzi pana Ptaka odnieśli się także radni: pan Sławomir 
Staszczyk i pan Józef Kozioł, a dyrektor Zespołu Szkół w Ło-
pusznie podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w uro-
czystości nadania imienia jego szkole.

O godz. 1245 pani Przewodnicząca ogłosiła półgodzinną 
przerwę na posiłek. 

Po wznowieniu obrad radni:
1) Przyjęli do wiadomości i zaaprobowali pisemną „Informa-

cję o sytuacji w rolnictwie na terenie Gminy Łopuszno”.
2) Jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr VIII/

49/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

3) Jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę intencyj-
ną Nr VIII/50/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wy-
rażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego (bu-
dowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 
dla miejscowości Łopuszno, Eustachów, Wielebnów) przy 
udziale środków z funduszy unijnych oraz zagwarantowa-
nia wkładu własnego gminy.
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4) Jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr VIII/
51/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie powoła-
nia Rady Społecznej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia 
w składzie: przewodniczący – pan Zdzisław Oleksiewicz, 
członkowie; pani Barbara Nalepa, pan Grzegorz Janiszew-
ski, pan Józef Kozioł, pan Sławomir Kramarczuk, pani Da-
nuta Łukasik i pan Zbigniew Zimecki.

5) Jednomyślnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr VIII/52/
2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie powołania ze-
społu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o kandyda-
tach zgłoszonych na ławników sądowych w składzie: pan 
Czesław Bujak, pani Barbara Fras, pan Krzysztof Smolar-
czyk, pani Bożena Sochacka i pan Sławomir Staszczyk.

6) Jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr VIII/53/
2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie wyrażenia zgo-
dy na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Łopuszno, położonych w obrębie Ewelinowa. 

7) Większością głosów (12 głosów „za” i 1 radny wstrzymu-
jący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr VIII/54/2007 Rady 
Gminy w Łopusznie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
upoważnienia do zawarcia umowy użyczenia szkoły w Jó-
zefinie na działalność statutową Wiejskiego Stowarzysze-
nia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ru-
chowo w Rudzie Zajączkowskiej na okres przekraczający 
trzy lata.

Obrady sesji zakończyły „sprawy różne”, w których;
1) Zastępca Wójta Gminy, pan Zbigniew Iwanek przedsta-

wił Radzie Gminy rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr NK.I -0911/77/2007 z dnia 26.04.2007 
r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VI/35/2007 Rady 
Gminy w Łopusznie z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegóło-
wych warunków ich przyznawania, a także wysokość, 
szczegółowe warunki przyznawania dodatku mieszka-
niowego – w części określonej w § 1 pkt 2, rozdziale 2, § 6 
ust. 3 i 4, w § 7 ust. 2, w § 8 ust. 1-4, w § 9 ust. 1 i 2, w § 11, 
w § 12, w § 13 ust. 4 i 5 oraz w § 16 załącznika. Odnosząc 
się do zastrzeżeń Wojewody pan Iwanek wyjaśnił, że ge-
neralnie zastrzeżenia dotyczą tego, że w regulaminie sta-
nowiącym załącznik do uchwały niepotrzebnie powielo-
no zapisy prawa wyższego rzędu, ale przygotowując tę 
uchwałę posługiwał się „wzorcowym” regulaminem, któ-
ry był wydrukowany w ogólnopolskim czasopiśmie sa-
morządowym „WSPÓLNOTA”, a którym posłużyły się rów-
nież inne jednostki. Pan Iwanek skonsultował tę sprawę 
z prawnikiem i po tej konsultacji uznano, że od orzecze-
nia nie będziemy się odwoływać, bo wykreślone przepi-
sy były zbędne. W tym momencie głos zabrała pani Wan-
da Nowak, która poruszyła kwestię realizacji tej uchwały 
i potrąceń z wynagrodzenia nauczycieli za miesiące sty-
czeń – marzec. Powiedziała, że Państwowy Inspektor Pra-
cy kontrolował te sprawy i stwierdził, że takie potrącenia 
były niezgodne z prawem. Pani Nowak zaapelowała tak-
że do Wójta, żeby w szkole w Łopusznie zmniejszono licz-
bę uczniów w klasach, bo jest w nich ponad 30, a w salach 
na parterze są zamurowane okna. Prosiła również o przy-
wrócenie funkcji kierownika świetlicy. Zastępca Wójta, pan 
Iwanek wyjaśnił jej, że to nie były potrącenia, a jedynie re-
gulacja płac i w sumie „nauczyciele wyszli na plus”. Pismo 
Państwowego Inspektora Pracy nie jest aktem prawnym, 
a uchwała Rady Gminy takim aktem jest i należy ją realizo-
wać. Pan Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu nadzorczym 
nie zakwestionował zapisu, że regulamin obowiązuje od 
01.01.2007 r. Zatem jest on obowiązujący.

Funkcję kierownika świetlicy zniesiono, by zwiększyć liczbę 
godzin pracy świetlicy (kierownik miał zniżkę 10 godz.). Jeżeli 
natomiast chodzi o okna, to zamurowano je za Wójta Matusz-
czyka. W dalszej części dyskusji dotyczącej oświaty głos zabie-
rał jeszcze Wójt Gminy, pan Zdzisław Oleksiewicz, Przewodni-
czący MKZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty, pan 
Marek Zimny i radni.
2) Wójt Gminy poinformował radnych, że;

- skargę pana Królikowskiego na działalność firmy „WiR” 
przesłano panu Wojewodzie, który jest organem właści-
wym do załatwiania tego rodzaju spraw,

- pani Sabinie Wilk udzielił odpowiedzi odmownej, gdyż 
nie zamierza sprzedawać części budynku stanowiącego 
własność gminy,

- przychyla się do pozytywnego załatwienia pisma pana 
Bogdana Jabłońskiego i na następną sesję przygotuje 
projekt uchwały w tej sprawie,
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- na pismo Rady Sołeckiej z Łopuszna w sprawie studni 
przy ul. Przedborskiej udzielił pisemnej odpowiedzi - ge-
neralnie z zarzutami Rady się nie zgadza,

- droga, o której sprzedaż prosi pani Smugowska nie jest 
potrzebna gminie, ale jego zdaniem nie może być sprze-
dana tylko jednej osobie.

Kolejna IX sesja Rady Gminy odbyła się 20 września 
2007 roku. 

Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności obrad sesji 
oraz jednogłośnym wyborze na sekretarza obrad sesji radne-
go Krzysztofa Smolarczyka pani Przewodnicząca przedstawi-
ła radnym 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 szkol-

nego.
9) Informacja o dowożeniu uczniów do szkół w roku szkol-

nym 2007/2008.
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zakresu i formy in-

formacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łopusz-
no za I półrocze roku budżetowego.

11) Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 
roku.

12) Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 
gminy na 2007 rok.

13) Wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włoszczowie 
na okres 2008-2011.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania propozycji 
planu aglomeracji części Gminy Łopuszno.

15) Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego 
kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego fun-
duszu nagród nauczycielom szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Łopuszno.

16) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/2007 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 marca 2007 r. w spra-
wie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy, Zespołu 
Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół.

17) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/34/2003 
Rady Gminy w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2003r. w spra-
wie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Ło-
puszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholo-
wych.

18) Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
19) Sprawy różne:
− podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/14/2006 

Rady Gminy w Łopusznie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie 
ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upo-
ważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywa-
nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
Wójta.

20) Zakończenie obrad Sesji. 
Przewodnicząca poprosiła o przyjęcie zaproponowanego 

porządku obrad.
W tym momencie głos zabrał radny, Jan Witold Ptak, któ-

ry zgłosił szereg uwag i zastrzeżeń do uchwały w sprawie re-
gulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród nauczycielom szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Łopuszno oraz 
do uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/34/2003 Rady Gminy 
w Łopusznie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia za-
sad usytuowania na terenie Gminy Łopuszno miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych.

Wyjaśnień panu Ptakowi udzielała Przewodnicząca Rady 
Gminy, Wójt Gminy, Z-ca Przewodniczącego, pan Sławomir 
Staszczyk oraz radca prawny Urzędu Gminy.

Po wyjaśnieniach przystąpiono do głosowania. W głoso-
waniu radni jednogłośnie /13 głosów „za”/ przyjęli powyższy 
porządek obrad sesji. Również jednogłośnie i bez uwag radni 
przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Następnie radni wysłuchali informacji:
1) Przewodniczącej Rady Gminy, pani Danuty Łukasik z dzia-

łalności za okres między sesjami,
2) Wójta Gminy, pana Zdzisława Oleksiewicza z pracy za 

okres między sesjami.
Interpelacje składali radni:

1) Pani Zdzisława Zimna, która podziękowała za wykonaniu 
asfaltu na ul. Dużej w Snochowicach, ale jednocześnie po-
prosiła o położenie asfaltu na pozostałych ulicach w tej 
miejscowości. Poinformowała także obecnych, że w Sno-
chowicach założono Koło Gospodyń Wiejskich, które za-
częło prężnie działać. 

2) Pan Stanisław Iwanek interpelował o wykonanie asfaltów 
na ulicach w Łopusznie. Pan radny wyraził również zado-
wolenie z postępu prac organizacyjnych w sprawie oświe-
tlenia ulicznego w Naramowie, ale prosił także o wykona-
nie oświetlenia przy ulicy Żwirowej w Łopusznie. Prosił 
również o postawienie przy drodze powiatowej na Przed-
bórz tabliczki informującej o pomniku w Naramowie.

3) Pan Ptak pytał Wójta, na jakim etapie są rozmowy z Preze-
sem „WIR-u” w sprawie poszerzenia drogi gminnej. Poru-
szył także sprawy GOZ w Łopusznie.

4) Pan Czesław Kolasa interpelował o położenie asfaltu na 
drodze gminnej w Rudzie Zajączkowskiej, bo to pozwo-
liłoby na skrócenie trasy autobusu dowożącego uczniów 
do szkoły, a tym samym na oszczędności w dowozie. Prosił 
również o założenie 6 lamp przy drodze powiatowej po-
między Rudą a Fanisławicami. 

5) Pani Danuta Łukasik poprosiła o remont drogi żwirowej 
w Podewsiu, którą jeździ autobus dowożący uczniów do 
szkół. Prosiła również o wymianę lamp przy drodze powia-
towej w Piotrowcu oraz o założenie lamp na Kleku.

Zastępca Wójta, pan Zbigniew Iwanek przedstawił Wyso-
kiej Radzie: 
− informację o przygotowaniu szkół do nowego roku szkol-

nego,
− informację o dowożeniu uczniów do szkół w roku szkol-

nym 2007/2008.
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Pan Iwanek odpowiadał także na pytania i uwagi radnych 
i sołtysów w sprawie dowozu uczniów do szkół oraz na pyta-
nia dotyczące stypendiów dla uczniów.

W sprawie dowozu uczniów do szkół wyjaśnień udzielał 
także Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie.

Po wyczerpaniu tematyki oświatowej pani Przewodnicząca 
ogłosiła półgodzinną przerwę w obradach. 

Po wznowieniu obrad sesji:
1) Radni jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę 

Nr IX/55/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie ustalenia 
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu 
Gminy Łopuszno za I półrocze roku budżetowego.
2) Skarbnik Gminy, pani Barbara Kluk odczytała Wysokiej Ra-

dzie „Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze 2007 r.

3) Radni jednogłośnie (13 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
IX/56/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie dokonania 
zmian w budżecie gminy na 2007 r. 

4) Radni wysłuchali przedstawionej przez panią Barbarę 
Fras – przewodniczącą powołanego na poprzedniej Se-
sji zespołu – informacji o posiedzeniu tego zespołu oraz 
wypracowanej przez zespół opinii o zgłoszonych kandy-
datach na ławników sądowych. Z informacji wynikało, że 
zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach 
Rada Gminy winna wybrać 1 ławnika do Sądu Rejonowe-
go - Sądu Pracy w Jędrzejowie i 10 ławników do Sądu Rejo-
nowego we Włoszczowie. Tymczasem w ustawowym ter-
minie do Rady Gminy nie zgłoszono żadnych kandydatur 
do Sądu Pracy w Jędrzejowie, a do Sądu Rejonowego we 
Włoszczowie zostały zgłoszone tylko 2 kandydatury. Ze-
spół na swoim posiedzeniu szczegółowo przeanalizował 
zgłoszenia i postanowił jedno zgłoszenie pozostawić bez 
biegu, gdyż kandydat nie spełniał wymogów ustawy (brak 
minimum wykształcenia średniego), a zgłoszenie drugie-
go kandydata na ławnika zaopiniował pozytywnie, gdyż 
spełniał on wymogi ustawowe.

 Ponieważ wybory ławników sądowych odbywają się 
w głosowaniu tajnym, radni powołali czteroosobową Ko-
misję Skrutacyjną, która takie głosowanie przeprowadziła. 

Po zliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sporządziła pro-
tokół, a Przewodniczący Komisji, pan Grzegorz Janiszew-
ski odczytał go Radzie Gminy. Z protokółu wynika, że gło-
sowało 13 radnych, z czego 4 radnych głosowało „za”, a 9 
radnych głosowało „przeciwko”. W wyniku tego głosowa-
nia kandydat nie uzyskał wymaganej większości głosów 
„za” i tym samym nie został wybrany na ławnika.

5) Radni jednogłośnie (9 głosów „za”) podjęli uchwałę Nr IX/
57/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie zaopiniowa-
nia propozycji planu aglomeracji części Gminy Łopuszno.

6) Radni jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwałę Nr 
IX/58/2007 Rady Gminy w Łopusznie w sprawie regulami-
nu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród na-
uczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Łopuszno.

7) Radni większością głosów (11 głosów „za” i 1 wstrzymują-
cy się od głosu) przyjęli uchwałę Nr IX/59/2007 Rady Gmi-
ny w Łopusznie w sprawie zmiany statutu Zespołu Obsługi 
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Łopusznie.

8) Radni jednogłośnie (12 głosów „za”) przyjęli uchwa-
łę Nr IX/60/2007 Rady Gminy w Łopusznie zmieniającą 
uchwałę Nr V/34/2003 Rady Gminy z dnia 29.04.2003 r. 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy 
Łopuszno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoho-
lowych.

9) Odpowiedzi na interpelacje udzielił radnym Wójt Gminy, 
pan Z. Oleksiewicz

10) W „sprawach różnych” radni większością głosów (10 gło-
sów „za” i 1 wstrzymujący się od głosu) przyjęli uchwałę Nr 
IX/61/2007 Rady Gminy w Łopusznie zmieniającą uchwałę 
Nr III/14/2007 Rady Gminy z dnia 28.12.2006 r. w sprawie 
ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy oraz upo-
ważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywa-
nia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec 
Wójta.

M.B.

Odkrycia archeologiczne dokonane w rejonie Łopuszna 
mówią nam, że człowiek pojawił się tutaj już w epoce kamie-
nia zwanej neolitem, a trwającej od 4500 lat p.n.e. do 2300 
r. p.n.e. Są to drobne zabytki krzemienne w postaci wiórów 
i odłupków. Ludność, która pojawiła się wtedy, prowadziła ko-
czowniczy tryb życia, nie zakładała trwałych osad, a na oma-
wianym terenie przebywała krótko. 

Ślady dłuższego pobytu naszych przodków na terenie Ło-
puszna pochodzą dopiero z epoki brązu (800-500 lat p.n.e.) 
i należą do twórców kultury zwanej łużycką. Pozostawili oni 
po sobie ogromne cmentarzysko w Ludwikowie – Łopusz-
nie. Odkrył je i odkopał w 1913 r. archeolog amator Zdzisław 
Lenartowicz. Jest to cmentarzysko składające się z około 60 
grobów, położone w odległości 1 km od centrum Łopusz-

Ludwików – cmentarzysko kultury łużyckiej

na na terenie Ludwikowa, na południowej stronie małego 
wzgórza. Bliższe dane co do miejsca i charakteru znaleziska 
nie zachowały się. Wydobyty materiał został przekazany do
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Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach. 
Ponieważ rozkopywanie cmentarzyska prowadzone było bez 
udziału zawodowego archeologa, omawiany materiał nie ma 
żadnej dokumentacji. Jego wygląd możemy poznać jedynie 
na podstawie olejnego obrazu namalowanego przez same-
go Lenartowicza. Nie wyróżnione zostały również zespoły 
grobowe. Cmentarzysko do tej 
pory nie doczekało się całościo-
wej publikacji. Krótkie wzmian-
ki ukazywały się w pracach po-
święconych ogólnie kulturze łu-
życkiej, gdzie materiał z Łopusz-
na wykorzystywany był jako 
porównawczy. Ze względu na 
ciekawy i dobrze zachowany ze-
spół naczyń glinianych i ozdób z brązu zabytki z tego cmenta-
rzyska są przedmiotem szczegółowego opracowania przygo-
towywanego przez autorkę niniejszego artykułu. 

Cmentarzysko w Łopusznie należy do cmentarzysk pła-
skich, ciałopalnych typu popiel-
nicowego, gdzie spalone szcząt-
ki zmarłych znajdują się w gli-
nianych naczyniach zwanych 
urnami lub popielnicami. Gro-
by zawierały przeważnie jedno 
naczynie pełniące funkcję po-
pielnicy. Niektóre popielnice 
przykryte były misami odwró-

conymi do góry dnem, a obok nich znajdowały się mniejsze 
naczynia pełniące rolę przystawek, zawierających pierwotnie 
prawdopodobnie pożywienie dawane zmarłemu na dalszą 
drogę. Ponadto niektóre pochówki wyposażone były w drob-
ne ozdoby brązowe w postaci bransolet, zawieszek skronio-
wych czy szpil. 

Wśród naczyń odkrytych na 
cmentarzysku w Łopusznie wy-
różniono naczynia dwustożko-
wate o silnie rozchylonych dol-
nych partiach brzuśców prze-
chodzących bezpośrednio 
w wysoką, stożkowatą szyję; na-
czynia wazowate o silnie rozchy-
lonych brzuścach, górą łagodnie 

zaokrąglonych i stożkowatych szyjach 
wyraźnie odgraniczonych od brzuśca. 
Niektóre wazy są zdobione różnego ro-
dzaju kombinacjami ukośnych lub pio-
nowych, płytkich dookolnych żłobków, 
grup żłobków, dołków, nakłuć czy pozio-
mych dolepianych listew i guzków. Kolej-
ną grupę naczyń stanowią amfory o ba-
niastych brzuścach i uchach umieszczo-
nych mniej więcej w połowie wysokości 
naczynia. W dużej liczbie wystąpiły także misy o profilu eso-
watym, silnie rozchylonych na zewnątrz, niekiedy zaopatrzo-
ne w uszka umieszczone na największej wydętości brzuśca. 
W skład wyposażenia grobów wchodziły niewielkie naczyń-
ka półkuliste lub o profilu esowatym, zwane czerpakami lub 
kubkami, które posiadały duże ucho 
wystające ponad krawędź wylewu 

Wewnątrz popielnic, wśród prze-
palonych szczątków znajdowały się 
zabytki wykonane z brązu, przede 
wszystkim ozdoby. Najliczniej wystą-
piły kółeczka różnej wielkości, zwa-
ne zawieszkami skroniowymi, gdyż 
były przymocowywane do przepa-
sek noszonych przez kobiety na gło-
wie. Kolejną grupę ozdób stanowią 
bransolety wykonane z brązowego grubego drutu zwinię-

tego w krąg o końcach zachodzą-
cych na siebie lub stykających się 
oraz zdobionych skośnymi żłobka-
mi lub skręceniem. Na cmentarzy-
sku w Łopusznie znaleziono także 
szpilę z łabędzią szyjką, jedyną do-
tąd znaną z terenu międzyrzecza 
Pilicy i Wisły. 

Niestety, nie odkryto w rejonie 
Łopuszna osady, czyli miejsca, gdzie mieszkała ludność po-
chowana na omawianym cmentarzysku. Na podstawie od-
kryć dokonanych na innych stanowiskach kultury łużyckiej 
możemy jednak dokonać re-
konstrukcji takiej osady. Była to 
krótkotrwała osada nieobronna, 
w obrębie której występowały 
budowle mieszkalne i pomiesz-
czenia gospodarcze, między in-
nymi: jamy – piwniczki zasobo-
we służące do przechowywania 
i magazynowania wszelkiego 
rodzaju produktów i przedmio-
tów codziennego użytku; po-
mieszczenia produkcyjne użyt-
kowane pierwotnie jako wędzar-
nie, suszarnie lub w charakterze 
prymitywnych pieców oraz jamy 
paleniskowe stanowiące pozo-
stałości po paleniskach. Podsta-
wową formą mieszkalną były 
albo prymitywne szałasy, po 
których nie pozostał żaden ślad,

Zdzisław Lenartowicz, Cmentarzysko w Ludwikowie



i pewnej specjalizacji 
były prawdopodob-
nie zajęciami męski-
mi. Natomiast ko-
biety zajmowały się 
prymitywną, kopie-
niaczą uprawą ziemi, 
gospodarstwem do-
mowym, tkactwem 
i produkcją naczyń glinianych. 

Naczynia lepiono ręcznie i w zależności od potrzeb albo 
dokładnie wygładzano i ornamentowano, albo specjalnie 
chropowacono. Lokalni wytwór-
cy produkowali ceramikę głównie 
na swój własny użytek oraz dla 
najbliższego otoczenia. Zapew-
ne kultywowali oni przekazywa-
ne im z pokolenia na pokolenie 
umiejętności i tradycje. Dlatego 
też naczynia gliniane posiadają 
zarówno cechy typowe dla danej 
rodziny lub grupy rodzin jak i wła-
sne pomysły garncarzy. Niektóre naczynia miały też wyraźnie 
określone funkcje, np. czerpaki, które prawdopodobnie służy-

ły do przelewania mleka. 
O tkactwie nie jesteśmy w stanie 

nic konkretnego powiedzieć. O zna-
jomości i uprawianiu tego rękodzieła 
świadczą jedynie pośrednio nieliczne 
znaleziska przęślików glinianych słu-
żących do obciągania krosien. 

Oprócz tego znano obróbkę krze-
mienia, rogu i kości oraz drewna. Na-
tomiast, jeśli chodzi o zabytki z brązu 

to najprawdopodobniej stanowiły 
one przedmiot importu i pocho-
dziły z terenów, gdzie rozwijało się 
odlewnictwo i obróbka brązu. Nie-
wielka liczba przedmiotów z brą-
zu, głównie ozdób, świadczyć może 
o tym, iż odbiorcami tego typu wy-
robów byli bogatsi ludzie, których 
stać było na dokonanie wymiany. 
Miejscowa produkcja przedmiotów 
metalowych nie mogła się rozwijać ze względu na brak pod-

stawowych surowców.
Cmentarzysko w Łopusznie dato-

wane jest na V okres epoki brązu do 
okresu halsztackiego C, czyli na lata 
około 800-500 p.n.e. Ludność, która 
użytkowała to cmentarzysko należała 
do tzw. grupy górnośląsko – małopol-
skiej kultury łużyckiej, która obejmo-
wała zachodnie tereny międzyrzecza 
Pilicy i Wisły. 

Dr Jolanta Gągorowska
Muzeum Narodowe w Kielcach
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albo przenośne namioty wykony-
wane ze skór zwierzęcych. Tego ro-
dzaju konstrukcje były prawdopo-
dobnie uwarunkowane tym, iż ów-
czesna ludność zasiedlała dany ob-
szar przez stosunkowo krótki okres, 
przenosząc się z miejsca na miejsce 
w poszukiwaniu pożywienia i no-
wych terenów pod uprawę po wy-

jałowieniu dotychczas uprawianych. 
Oprócz naziemnych obiektów miesz-
kalnych budowano także ziemianki 
i półziemianki. Prawdopodobnie ko-
rzystano z nich szczególnie często 
w okresach zimowych. 

Na podstawie nielicznych danych 
źródłowych trudno jest obecnie usta-
lić, jakie były podstawowe kierunki go-
spodarczego rozwoju ludności kultury 

łużyckiej, zamieszkującej nasze tereny. W ogólnych zarysach 
można jednak dokonać pewnej rekonstrukcji życia naszych 
przodków. Wiemy na pewno, że ludność ówczesna przenosi-
ła się z miejsca na miejsce. Okresowa zmiana miejsca pobytu 
wiązała się z gospodarką opartą na prymitywnym kopieniac-
twie i hodowli bydła. Szybkie jałowienie gleby na niewielkich 

poletkach zakładanych wokół osad 
było w głównej mierze rezultatem 
ekstensywnej uprawy roli i zmusza-
ło tę ludność do zajmowania coraz 
to nowych miejsc. Znaleziska motyk 
rogowych wskazują na to, iż uprawa 
miała w tym czasie raczej charakter 
kopieniactwa ogrodowego. Upra-
wiano wówczas różne gatunki psze-
nicy, jęczmień oraz proso. Wśród 

zwierząt hodowlanych pierwsze miejsce zajmowała owca-
koza i krowa. Obok nich, na mniejszą jednak skalę, chowano 
także świnie i konie. Pożywienie uzupełniano przy pomocy 
myślistwa, rybołówstwa i zbieractwa. Każda rodzina była sa-
mowystarczalna. Wszystkie niezbędne do życia produkty wy-
twarzano we własnym zakresie, stosując podział pracy mię-
dzy mężczyzną a kobietą. Hodowla, rybołówstwo i niektóre 
rękodzieła, jako prace wymagające większego nakładu pracy 

Na zdjciach: popielnice, przystawki grobowe oraz ozdoby z brązu
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Z ŻYCIA GMINY

18 maja 2007 roku rozpoczął się nowy rozdział w histo-
rii Zespołu Szkół w Łopusznie. Placówka przyjęła imię Jana 
Pawła II. Uroczystość i wywołany przez nią niezwykle przy-
chylny oddźwięk w wielu środowiskach, w tym niezwiąza-
nych bezpośrednio z oświatą, przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Czujemy się głęboko zobowiązani, aby po-
dziękować wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania tego pięknego święta 
naszej szkoły. 

Wyrazy głębokiej wdzięczności kierujemy do Jego Eks-
celencji ks. biskupa Kazimierza Ryczana, księdza dziekana 
Tadeusza Musiała oraz księży wikariuszy. Bez nich uroczy-
stość nie miałaby swego szczególnego wymiaru liturgicz-
nego i duchowego. Pragniemy podziękować Świętokrzy-
skiemu Kuratorowi Oświaty, panu Januszowi Skibińskie-
mu oraz pani dyrektor Wydziału Wychowania Przedszkol-
nego, Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego, Emilii 
Wojdyle za to, że przyjęli zaproszenie do naszej szkoły i nie 
szczędzili wielu miłych słów pod adresem uczniów i na-
uczycieli. Na ręce pana Wójta Zdzisława Oleksiewicza, 
pana Wicewójta Zbigniewa Iwanka oraz Przewodniczącej 
Rady Gminy pani Danuty Łukasik składamy podziękowa-
nia władzom samorządowym za wszelką pomoc i życzliwe 
wsparcie udzielane podczas przygotowań do uroczystości. 
Dziękujemy radnym poprzedniej kadencji Rady Gminy na 
czele z jej przewodniczącym, panem Janem Witoldem 
Ptakiem za podjęcie uchwały, która zainicjowała dzieło 
nadania szkole imienia.

Szanowni Państwo! Widzialnymi znakami naszej przyna-
leżności do coraz liczniejszej rodziny szkół noszących imię 
Jana Pawła II są trwałe symbole: sztandar, tablice pamiąt-
kowe oraz popiersie Patrona. Sztandar powstał w Często-
chowie, w pracowni „Wiarus” pana Janusza Ślęzaka. Ufun-
dowali go rodzice, wykupując specjalne cegiełki. Popiersie 
i tablica wewnątrz budynku to dzieło młodej, obiecującej 
artystki z Krakowa, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych, 
Gabrieli Polewskiej. Pieniądze na wykonanie popier-
sia i tablicy to dochód, jaki uzyskaliśmy z zorganizowanej 
przez nas zabawy sylwestrowej. Cieszymy się, że tak licz-
nie wzięli w niej Państwo udział. Tablicę na zewnątrz bu-
dynku wykonał i ofiarował szkole pan Andrzej Gul z Sece-
mina. Dziękujemy artystom za ich talent, pracę i jej piękne 
owoce.

W okresie przygotowań do uroczystości otrzymaliśmy 
od Państwa wiele dowodów przyjaźni. Serdecznie za nie 
dziękujemy. Szczególnie wdzięczni jesteśmy panu Witol-

A wdzięczność nasza bez granic... 
Postscriptum do nadania Zespołowi Szkół w Łopusznie 
imienia Jana Pawła II

dowi Szprochowi, prezesowi firmy WiR, który, jak przy-
stało na lidera regionu, prowadzi w rankingu sponsorów 
naszej szkoły. Dziękujemy także: Justynie i Mariuszowi 
Petrusom, Krystynie i Romanowi Wódkowskim, Ire-
nie i Krzysztofowi Soboniom, prezes Bankowi Spół-
dzielczemu w Łopusznie, Elżbiecie Węgrzyn, Agniesz-
ce i Tomaszowi Kumańskim, Barbarze i Bogdanowi Ja-
błońskim, Augustynie i Robertowi Kumańskim, Do-
rocie i Bonifacemu Sornatom, Spółdzielni Mieszka-
niowej „Lokator”, Bogumiłowi Dąbkowi, Małgorzacie 
i Zygmuntowi Zbroszczykom, Jolancie i Czesławowi 
Palaczom, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we 
Włoszczowie, Bożenie i Tadeuszowi Sobalom, Wiesła-
wie i Stanisławowi Bober, Bożenie i Wiesławowi Rowiń-
skim, Marcie i Andrzejowi Wódkowskim, Zofii i Grze-
gorzowi Puchałom, Apolonii i Mirosławowi Skrzypczy-
kom, Joannie i Markowi Miśtom, Renacie i Zdzisławowi 
Palaczom, Jadwidze i Aleksandrowi Kozakom, Iwonie 
i Mariuszowi Karendałom, Bogumile i Marianowi Ka-
mińskim, Justynie i Marianowi Banakom, Annie i Mi-
chałowi Perzom, Beacie i Andrzejowi Gadom, Leokadii 
i Zbigniewowi Kaletom, firmie fotograficznej „Agnes”. 

Państwa hojność wzruszyła nas i potwierdziła, że miesz-
kańcy gminy Łopuszno i ludzie w różny sposób z łopuszań-
ską ziemią związani umieją otworzyć swoje serca, by wes-
przeć piękną inicjatywę, która wniosła nową jakość w na-
uczanie i wychowanie uczniów Zespołu Szkół. 

Dziękujemy panu Adamowi Tyszerowi za udostępnie-
nie kolekcji monet, znaczków i kart pocztowych związanych 
z pontyfikatem Jana Pawła II. Słowa wdzięczności kierujemy 
do nauczycieli emerytów, orkiestry strażackiej. Dziękujemy 
pocztom sztandarowym i wszystkim gościom przybyłym na 
uroczystość, w szczególności tym, którzy zaznaczyli swoją 
obecność wbiciem pamiątkowego gwoździa. Wdzięczni je-
steśmy ogromnie za pieniądze, które wrzucili Państwo do 
puszki. 

Drodzy Przyjaciele, wierni wartościom głoszonym przez 
naszego Patrona, wspierani jego nauką, zapewniamy o za-
angażowaniu w dzieło wychowania młodego pokolenia, by 
wyrosło na mądrych i uczciwych Polaków, światłych Euro-
pejczyków. Życzymy za pośrednictwem Jana Pawła II dużo 
zdrowia, pomyślności w życiu zawodowym i wiele osobiste-
go szczęścia.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łopusznie
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Słowo „peregrynacja” pochodzi z języka łacińskiego i ozna-
cza podróż, wielką wędrówkę. Dla katolików wędrówka Mat-
ki Bożej w cudownym Obrazie ma szczególne znaczenie. Za-
zwyczaj bowiem to wierni pielgrzymują przed Jej wizerunek. 
Tym razem Matka Boża nawiedza swoich wyznawców w pa-
rafiach. 

Pierwsza peregrynacja, zainicjowana przez prymasa Stefa-
na Wyszyńskiego, związana była z programem Wielkiej No-
wenny przed obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Stosunki 
państwa z Kościołem były wówczas bardzo zaognione. Ko-
munistyczny rząd stosował coraz bardziej restrykcyjną polity-
kę. Ograniczał zezwolenia na budowę kościołów, w 1961 roku 
usunął ze szkół religię; szykany dotknęły seminaria duchowne 
i szkolnictwo kościelne. W 1963 roku skonfiskowano i znisz-
czono cały nakład dzieł prymasa poświęconych Wielkiej No-
wennie. W takiej atmosferze Obraz Czarnej Madonny wędro-
wał po kraju. Dwukrotnie z powodu ingerencji milicji musiał 
zmieniać trasę przejazdu, rząd próbował też ograniczyć gro-
madzenie wiernych i zamknąć uroczystości w obrębie obiek-
tów sakralnych. 2 września 1966 r. Obraz zatrzymano w dro-
dze do Katowic i siłą odwieziono na Jasną Górę. W katowickiej 
katedrze wierni zgromadzili się przed pustymi ramami.

Obecna peregrynacja odbywa się w zupełnie innych re-
aliach politycznych, przy organizacyjnym wsparciu władz sa-
morządowych i policji. 

17 i 18 sierpnia nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej przeżywała nasza parafia. Ostatnie dni przed 
tym wielkim świętem wspólnoty wierzących wypełnione były 
przygotowaniami, aby godnie uczestniczyć w niezwykle waż-
nych dla katolików chwilach. Sołtysi, radni oraz strażacy za-
dbali, aby trasę przejazdu pięknie przystroić. Parafianie ude-
korowali okna swoich domów chorągiewkami i obrazkami 
Matki Bożej. Świątynia tonęła w białych i różowych kwiatach. 
Na stopniach prezbiterium przygotowano tron dla Obrazu 
z ogromnych sosnowych pni. 

We wtorek 14 sierpnia rozpoczęły się rekolekcje. Słowo 
Boże głosił ojciec Władysław, sercanin. Przygotowywał na-
sze serca i umysły, by spotkanie z Matką Człowieka spełniło 
cele, jakie postawił przed nim Kościół, by doszło do rzeczywi-
stej odnowy moralnej i odkrycia na nowo godności każdego 
człowieka. Codziennie o dwudziestej pierwszej wierni zbierali 
się w łopuszańskiej świątyni, by odśpiewać Apel Jasnogórski. 
W czwartek kapłani odwiedzali chorych.

Obraz „przywędrował” do nas, a właściwie przyjechał 
w specjalnym samochodzie – kaplicy z parafii Dobrzeszów. 
Uroczyste przekazanie nastąpiło na ulicy Kieleckiej. Obraz 
ponieśli przedstawiciele ojców, matek, młodzieży i strażacy. 
Na czele procesji niesiono krzyż, po czym podążała orkiestra 
strażacka oraz poczty sztandarowe OSP Łopuszno i Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II, delegacje witające Czarną Madonnę, 
siostry zakonne, kapłani, ministranci i pozostali wierni. Na uli-
ce Łopuszna wyległy tłumy. Wśród znajomych twarzy wiele 
obcych. To ludzie którzy do naszej miejscowości przyjechali 
specjalnie, by być świadkami tych niezwykłych wydarzeń. 

Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam...

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
W świątyni nastąpiła intronizacja Obrazu oraz powitanie 

przez księdza proboszcza, rodziców, młodzież i dzieci. Uro-
czystej mszy św. przewodniczył duszpasterz diecezji, ks. bi-
skup Kazimierz Ryczan. W homilii mówił między innymi o sil-
nych związkach narodu polskiego z Maryją, o szczególnym 
wymiarze Maryjnego kultu w Polsce. 

Piątkowy Apel Jasnogórski poprowadził ojciec paulin, Mar-
cin Kowalik - Kustosz Obrazu, a o północy odprawiono nie-
zwykłą „pasterkę Maryjną”, koncelebrowaną przez księży - 
rodaków. Kazanie wygłosił ks. Marek Jarząbek. Modlono się 
w intencji nowych powołań do stanu duchownego oraz do 
życia zakonnego. Prośby o dary powołania zanosiły także po-
chodzące z naszej parafii siostry zakonne. 

Maryja nawet na chwilę nie została sama. Przez całą noc 
przy Obrazie czuwali mieszkańcy poszczególnych wiosek pa-
rafii. Modlono się wspólnie, głośno i w ciszy serca, zanosząc 
przed cudowny Obraz swoje troski, zmartwienia i radości, szu-
kając pocieszenia oraz wznosząc dziękczynienia za otrzyma-
ne dobrodziejstwa... 

Czuwanie młodzieży poprowadzili diakoni z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kielcach. Młodzi ludzie modlili 
się pięknie. W kościele tonącym w półmroku rozbrzmiewały 
dźwięki gitary, a Czarna Madonna spoglądała na tych, któ-
rych Jan Paweł II nazwał nadzieją Polski i Kościoła. 

Sobota - dzień pożegnania Maryi był podobnie jak piątek 
słoneczny i ciepły. Na ulicach Łopuszna wyjątkowo gwarnie 
i radośnie. A to z powodu setek zdjęć, którymi zastawione są 
chodniki. Można się na nich odnaleźć i uiszczając dwa złote 
opłaty mieć piękną pamiątkę z nawiedzenia. 

Uroczystości pożegnalne rozpoczęło nabożeństwo różań-
cowe, po czym odprawiono mszę św. dziękczynną za dar na-
wiedzenia. Podobnie jak w piątek przybyły tłumy wiernych. 
Ludzie z trudem pomieścili się w świątyni i na placu wokół 
kościoła. Maryję pożegnali przedstawiciele rodziców, dzieci, 
młodzieży oraz ksiądz dziekan. Procesyjnie, przy dźwiękach 
orkiestry strażackiej odprowadzono obraz do samochodu - 
kaplicy. Maryja wyruszyła do parafii Stojewsko.

Uroczystość o takim charakterze wierni mogą przeżywać 
raz na kilkadziesiąt lat. Łopuszańska była piękna, przygotowa-
na starannie, ze smakiem i dbałością o szczegóły. Postarał się 
o to jej gospodarz, ks. dziekan Tadeusz Musiał, księża prefekci, 
siostry zakonne, katechetki. Jak zawsze wspaniale zaprezen-
towali się strażacy, orkiestra oraz dzieci i młodzież Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II. Dlatego uroczystości peregrynacji na 
pewno długo pozostaną w naszej pamięci. 

A jaki był ich wymiar duchowy? Co dobrego wniosła Mary-
ja w życie łopuszańskich wiernych? Obecnie obraz nawiedza 
nasze domy, „wędrując” po wiosce Piotrowiec i Michala Góra. 
Ksiądz dziekan mówił do wiernych: Najważniejsze, by otwiera-
jąc dla Maryi drzwi swego domu, nie zapomnieć otworzyć dla 
niej swojego serca... 

Agnieszka Palacz



Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
Fot. Krzysztof Zimny
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Konkurs „Strofy o polskim Papieżu” 
zorganizowany został przez nauczycie-
li - polonistów w związku z przygoto-
waniami do nadania Zespołowi Szkół 
w Łopusznie imienia Jana Pawła II. Pole-
gał na napisaniu wiersza inspirowanego 
postacią Patrona. Przeprowadzono go 
w dwu kategoriach: uczniowie klas IV -
VI SP i uczniowie Gimnazjum Nr 2. 

 Dzieci i młodzież ujawniły nie tylko 
swoje poetyckie uzdolnienia, ale także 
autentyczną wiedzę na temat życia Jana 
Pawła II, Jego upodobań i zwyczajów, 
a co najważniejsze i najbardziej budu-
jące pokazały, że rozumieją Jego naukę. 
A to daje nadzieję na przyszłość. Nie ma 
przecież solidniejszego fundamentu, na 
którym można budować osobowość 
młodego człowieka, niż wartości gło-
szone przez naszego Papieża. 

Prezentujemy Państwu nagrodzone 
w konkursie wiersze. 

 a.p.
Zwykły niezwykły człowiek

Z górskiego świata, 
zwyczajny, prosty 
z matki zrodzony 
jak każdy z nas, 
manną karmiony, 
z głodu płaczący – 
stał się Jezusem 
dla wielu z nas.
Latarnią morską 
dla zabłąkanych.
Prawdą największą 
dla wielu kłamstw.
Światłem w ciemności, 
gdy brak nadziei, 
życiem, miłością, 
drogą i wiarą.
Mostem przez rzekę 
z brzegu na brzeg.
Tak zwykły człowiek 
jak ja i ty.
I tak niezwykły 
jak z wielu nikt. 
Paulina Nalepa - klasa IV b SP 
I miejsce

Memento o Janie Pawle II
Jan Paweł II – jak życie śmiercią natchnione,
Wiarą, nadzieją, miłością wypełnione,
Jan Paweł II początek świata końca,
Dzień, co bez słowa zamyka książki rozdział.

Strofy o polskim Papieżu
Jan Paweł II – jak świeca ognista, 
Codziennie nową wiarą tryska,
Następca Piotra – co myślą ulecza,
Wielki, choć mały – słowem pociesza.

Bo wielki uczony nie sprosta w ogóle,
Wiedzy papieża, co czasem żartuje.
A w sercach zostanie żart o kremówkach,
Pamięć o licznych górskich wędrówkach…
Filip Walczak - klasa VI b SP 
II miejsce 

Karol Wojtyła – polski papież
On kochał młodzież…
On kochał dzieci…
On wybaczał…
On rozumiał ludzi…
On potrafił wszystkich wysłuchać…
On miał wielkie serce…
On potrafił się śmiać do ludzi…
On nikogo nie odrzucał…
On Jan Paweł II kochał góry…
On zostanie w nasze pamięci
na zawsze
jako człowiek miłości…
Kinga Filipiak - klasa V b SP
III miejsce 

Niestrudzony pielgrzym
Pielgrzymie wszechczasów, apostole nadziei,
Niestrudzony obrońco, Ojcze ubogich,
Kapłanie- Opoko, pasterzu naszych czasów.
Od kraju do kraju, od miasta do miasta,
Z kontynentu na kontynent z Ewangelią 
w ręku,
Słowem Bożym w ustach, orędziem 
miłości i pokoju.
Aż do ostatnich sił, setki tysięcy 
kilometrów.
Nie bacząc na grożące 
niebezpieczeństwa.
Kształtowałeś nasze charaktery,
Wpływałeś na historię świata.
Nie wstydziłeś się łez i swojej ludzkiej 
słabości.
Niekiedy napominałeś surowo, wszystko 
dla naszego dobra.
2 kwietnia wyruszyłeś w Swą ostatnią 
pielgrzymkę
- do Domu Ojca, na wieczną służbę Bogu.
Przed Twoją trumną świat cały zapłakał
W hołdzie wdzięczności i uznania.
A wiatr otwierał kolejne karty Ewangelii.
Czyżbyś chciał nam jeszcze coś powie-
dzieć?
Anita Ptak - klasa II b Gimnazjum 
I miejsce 

Pielgrzymie nadziei...
W radości, w cierpieniu,
W słońcu i w deszczu...
Nigdy nas nie opuszczałeś,
Zawsze było przy nas Twoje ojcowskie serce.

I choć Ty sam bardzo cierpiałeś,
Nie przestawałeś pielgrzymować.
Niosłeś z pokorą Chrystusowy Krzyż
I głosiłeś światu Bożą Prawdę.

Ty przebaczałeś i prosiłeś o przebaczenie.
Ty dążyłeś do jedności chrześcijan.
Dzięki Tobie odmieniło się oblicze Ziemi,
Naszej, polskiej Ziemi!

Twoje życie było wędrówką
Od Wadowic, Gdzie wszystko się zaczęło
Po Watykan- Piotrową stolicę,
Gdzie byłeś naszym Pasterzem.

A teraz zamieszkałeś na wieki
W Domu Ojca naszego.
I czuwasz nad nami.
Czuwasz nad Ojczyzną.

Pielgrzymie Nadziei!
Pamiętamy,
Ufamy,
Wierzymy...
Magdalena Krawczyńska - klasa 
I a Gimnazjum 
II miejsce 

Wiersz dla papieża
Zgasłeś... na chwilę... by wejść do Nieba
I rozbłysnąłeś potem jak trzeba
Z mocą tak wielką, pełną miłości,
Która nam dała tyle radości
Dumny twój naród tęskni za Tobą
Z niedowierzaniem potrząsa głową,
Bo ty już nigdy nas nie odwiedzisz,
Nie ucałujesz swej polskiej ziemi,
Wszyscy po Tobie płaczą jak dzieci
I nawet słońce coś słabiej świeci.
Deszcz się też schował i wiatr nie wieje
Bez Ciebie, Ojcze nasz świat się chwieje
Kto teraz będzie do nas przemawiał
Czy nowy papież będzie nas lubił?
I o kremówkach tak pięknie mówił
Jedno jest pewne: dałeś nam wiarę
I jak się kocha nam pokazałeś
Niech zstąpi Duch Twój na wszystkich ludzi
Wszystko co dobre niech w nas obudzi...
Dominika Szymkiewicz - klasa 
I a Gimnazjum 
III miejsce 
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O Janie Pawle II
Mówiłeś o tym, 
co ważne, ale nie wszyscy słuchali.
Byłeś Ojcze 
Jak cudowna gwiazda.
Każde Twoje słowo 
Było wielkie.
Tyś uczył przebaczać.
Od kiedy oczy zamknąłeś 
na zawsze 
tak pusto jest bez Ciebie 
Ojcze.
Magdalena Woś - klasa V a SP 
wyróżnienie 

…
Janie Pawle, 
polski Papieżu,
naucz nas dalekich 
wędrówek po to, 
co potrzebne 
jak chleb i woda.

Naucz nas 
patrzeć daleko 
bez dymnych przesłonek 
nieprzezroczystych jak mleko.

Pokaż ławice, 
do których 
można iść.

Janie Pawle, polski 
chrześcijaninie, który 
jesteś u Ojca w Raju, 
wybierz się z nami 
po wielkie kiście bananów.
Michał Kowalczyk - klasa V a SP
wyróżnienie 

Pielgrzym narodów
Największy rodaku nasz umiłowany
Na stolicę apostolską wybrany.
Służyłeś wiernie pontyfikat cały
Nie dla poklasku, lecz dla Boskiej chwały.

Opuszczony w dzieciństwie przez rodzicielkę.
Obrałeś sobie Matkę Bożą za pocieszycielkę.
W jej ręce powierzyłeś życia swojego los
Nawet wtedy, gdy ranę zadał zdradziec-
ki cios.
Nie bałeś się drogi do Domu Ojca.
Oddałeś Mu swe cierpienie do samego 
końca.

Ufałeś do końca
Tylko Jemu
Wierzyłeś do końca
Tylko w Niego
Cierpiałeś do końca
Za nas wszystkich
Uczyłeś po prostu
Każdego człowieka.
Patrycja Macikowska - klasa II a Gim-
nazjum 
wyróżnienie 

Był...
Był na świecie ktoś
Kto kochał wszystkich
Nieważne czy dalekich,
Znajomych, czy bliskich.

Był Stróżem naszym
Życiowym naszym drogowskazem
Nigdy się nie poddawał 
Zawsze z nami razem.

Był jak ocean,
Który nie wysycha
Był światem,
Który oddycha.

Był kochający i kochany
Zawsze młodzieży oddany
Był naszym rodakiem,
Bo przecież papieżem- Polakiem.

Był- dlaczego?
Ależ jest i będzie,
Bo pozostawił po sobie
Mnóstwo miłości wszędzie.
Sylwia Głowala - klasa III c Gimna-
zjum 
wyróżnienie 

Dożynki – to największe w ro-
ku święto rolników będące ukoro-
nowaniem ich całorocznego trudu. 
W dawnej Polsce zwane było rów-
nież wieńcowem (od najważniej-
szego ich symbolu - wieńca ze zbóż 
i kwiatów) lub okrężnem (od sta-
rodawnego obyczaju jesiennego 
obchodzenia lub objeżdżania, czyli 
okrążania pól po sprzęcie zboża).

Dożynki obchodzono w Polsce prawdopodobnie już w XVI 
wieku lub na przełomie XVI i XVII wieku, kiedy na naszych zie-
miach rozwinęła się gospodarka folwarczno-dworska. Urzą-
dzali je dla żniwiarzy, służby folwarcznej, pracowników na-
jemnych właściciele majątków ziemskich. Była to zabawa, po-
częstunek, tańce w nagrodę za dobrze wykonaną pracę przy 
żniwach i zebrane plony. Żniwa były bowiem uwieńczeniem 
wielkiego, gospodarskiego trudu. Od ilości i jakości zbiorów 
zależała ludzka egzystencja.

Dożynki 2007
Zachowane w Polsce do dzisiejszych czasów obchody do-

żynkowe mają więc już kilkuwiekową tradycję, choć przeszły 
ciekawą ewolucję, zmieniając na przestrzeni czasu swój cha-
rakter.

Gminne dożynki w Łopusznie tradycyjnie już połączone są 
z dożynkami dekanalnymi. Obchodziliśmy je 9 września.

Święto plonów rozpoczęło się mszą dziękczynną w ko-
ściele parafialnym w Łopusznie. Przedstawiciele sołectw zło-
żyli przed ołtarzem wieńce dożynkowe, a młodzież szkolna 
zaprezentowała program artystyczny. Podniosły charakter 
uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych, 
orkiestry OSP w Łopusznie, gospodyń i gospodarzy w regio-
nalnych strojach. Mszę celebrował ks. biskup Kazimierz Gur-
da. Wspólnie z wiernymi dziękował Bogu za szczęśliwie za-
kończone żniwa i zebrane plony, poświęcił wieńce dożynko-
we - symbole chleba, dostatku i urodzaju. Niezwykle wzru-
szającym akcentem uroczystości w kościele było rozdzielenie 
wśród wiernych małych chlebów wypieczonych z mąki z te-
gorocznych zbiorów. 
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Na zakończenie ks. dziekan, Tadeusz Musiał podziękował 
wszystkim gościom przybyłym na uroczystość: przedstawi-
cielom władz wojewódzkich, powiatowych, gminnych. Szcze-
gólnie serdeczne zwrócił się do Jego Ekscelencji biskupa, któ-
rego obecność nadała wyjątkowo uroczystego charakteru do-
żynkowemu dziękczynieniu za dar chleba.

Z kolei głos zabrał Wójt Gminy, pan Zdzisław Oleksiewicz, 
który razem z Przewodniczącą Rady Gminy, panią Danutą Łu-
kasik i radnymi podziękował ks. biskupowi i ks. dziekanowi za 
możliwość wspólnego świętowania dożynek, jakże ważnego 
i doniosłego święta wsi i ludzi pracujących w rolnictwie.

Następnie barwny korowód dożynkowy prowadzony przez 
Orkiestrę OSP przeszedł z kościoła na teren Gminnego Ośrod-
ka Sportowo-Wypoczynkowego w Łopusznie. 

Tegoroczne Gminne Dożynki upłynęły, niestety, w stru-
gach deszczu. Mimo to, ze sceny GOSW rozbrzmiewały weso-
łe melodie ludowe.

Starostami Gminnych Dożynek 2007 byli: pani Katarzyna 
Tkacz z Antonielowa i pan Kazimierz Ogonowski z Mariano-
wa, a gospodarzem dożynek Wójt Gminy Łopuszno.

Starostowie wraz z gospodarzem staropolskim zwyczajem 
podzielili się chlebem z publicznością, która mimo deszczu 
wytrwale śledziła to, co dzieje się na scenie. 

Pierwsza część uroczystości dożynkowych składała się 
z obrzędu chleba, tj. ośpiewania wieńców dożynkowych i wi-

dowiska zatytułowanego „Wrzesień już, Panie”. Dalsza część 
to: występy zespołów ludowych, popisy taneczne i wokalne 
młodzieży oraz rozstrzygnięcia konkursów dożynkowych. 
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów miała 
trudne zadanie dokonania wyboru najpiękniejszych spośród 
czternastu wieńców dożynkowych. O wyłonieniu zwycięzców 
(Jasień – I miejsce, Gnieździska – II, Czartoszowy – III) zdecy-
dowały kryteria, według których dokonywano oceny, a były
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to: bogata symbolika, umiejętność artystycznego połącze-
nia poszczególnych elementów w kształtną formę wieńca, 
ogólne wrażenie estetyczne. W konkursie na najlepsze ciasto 
z jabłkami główną nagrodę w postaci obrazu olejnego, wyko-
nanego podczas tegorocznego XXVI Ogólnopolskiego Plene-
ru Plastycznego, zdobyła pani Zofia Młynarska z miejscowości 
Lasocin. W prezentacjach kulinarnych udział wzięły sołectwa 
Piotrowiec i Jasień. Nagrody w konkursie wieńców dożynko-
wych, w konkursie na najlepsze ciasto z jabłkami oraz w pre-
zentacjach kulinarnych sołectw ufundował Wójt Gminy.

Były również nagrody specjalne. Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe p. Krzysztofa Sobonia przekazało kwotę 200 zł jako 
dopłatę do I miejsca w konkursie wieńców, natomiast p. Jaro-
sław Cygan z Lasocina (Transport Ciężarowy) był fundatorem 
nagrody za wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkań-
ców wsi Lasocin. Konkurs przeciągania liny wygrali radni Rady 
Gminy w Łopusznie. Ich przeciwnikami byli sołtysi. Nagrodę 
w tej konkurencji ufundował główny sponsor dożynek, p. Wi-
told Szproch, Prezes Zakładów Mięsnych „WiR” w Łopusznie.

Pieczywo na dożynki gminne przekazali organizatorom ze 
swoich piekarni, panowie: Aleksander Kozak i Zdzisław Palacz. 
Dużą pomoc przy organizacji dożynek okazali: pan Stanisław 
Maciejewski, Prezes Jednostki OSP w Łopusznie i pan Jacek Pa-
lacz, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łopusznie.

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły wystawy pło-
dów rolnych i produktów mleczarskich oraz poplenerowa wy-
stawa prac malarskich.

Wieczorem, mimo deszczu i chłodu nie brakowało mło-
dzieży chętnej do tańca.

Barbara Pawelczyk

Sukcesy wychowanków naszego Zespołu Szkół zawsze cie-
szą, ale przede wszystkim mobilizują pozostałych uczniów 
do podejmowania trudu, bowiem jak się już wielokrotnie 
okazywało, było warto. Z szeregu konkursów, w których nasi 
uczniowie brali udział, chcemy wymienić „Kangura” – mię-
dzynarodowy konkurs dla dzieci i młodzieży uzdolnionej ma-
tematycznie. W ubiegłym roku szkolnym konkur-
sowe zadania udało się bardzo dobrze rozwiązać 
uczniowi klasy VI Cezaremu Dudkowi (opie-
kun p. Aneta Januszek). Uzyskał on wysoką licz-
bę punktów i w konsekwencji nagrodę, o jakiej 
marzy nie tylko nastolatek. Komisja konkurso-
wa Świętokrzyskiego Komitetu Organizacyjnego 
w Dwikozach zabrała bowiem laureatów „Kan-
gura” na fantastyczną wycieczkę do Paryża. Cza-
rek przeżył paryską przygodę na początku sierp-
nia. Świetnie się bawił w Disneylandzie, podziwiał 
panoramę Paryża z wieży Eiffla oraz Łuku Try-
umfalnego, z pokładu statku płynącego po Se-
kwanie sycił się widokiem pięknie oświetlonego 
nocą miasta, miał możliwość pospacerowania po 
Polach Elizejskich oraz spojrzenia prosto w oczy 
słynnej Mona Lizie. Zresztą wszystkie bogactwa 
zgromadzone w Luwrze zrobiły na nim ogrom-
ne wrażenie, a katedra Notre-Dame zachwyciła 
ogromem i kolorowymi witrażami. Czarek z cie-
kawością oglądał także miejsce wiecznego spo-
czynku Fryderyka Szopena. Niestety, wszystko co 

Kolejne sukcesy uczniów z Gnieździsk
dobre, szybko się kończy i te niezwykłe chwile w niezwykłym 
mieście również przeszły do historii.

Kolejnymi sukcesami, tym razem plastycznymi, mogą po-
chwalić się najmłodsi uczniowie szkoły w Gnieździskach. Od-
powiadając na zaproszenie wystosowane przez Miejską Bi-
bliotekę Publiczną i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Czarek Dudek przy Łuku Tryiumfalnym w Paryżu
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Żółkną już liście na drzewach. Babie lato snuje się w odda-
li. Pora zaprosić malarzy… I przyjechali 31 sierpnia 2007 roku. 
Wacek Makocki, Halina Gołąbczak, Mieczysław Pela. Oni są 
w środowisku łopuszańskim już dobrze znani. Przyjeżdżają tu 
od wielu lat. Inni nasi goście to: pani Henia Brych z Kielc i jej 
brat Ryszard Brych, Jadzia Madej z Kudowy Zdroju, Aldona 
Ostatkiewicz z Legnicy, Władysława Szproch z Kielc, Piotr Pa-
welczyk z Zaostrowia, Agnieszka Sztandera ze Słupi i Krzysz-
tof Kurzydlak z Kudowy Zdroju. Rozpoczął się XXVI Ogólnopol-
ski Plener Plastyczny 2007. 

Pogoda nie najlepsza na plenerowe eskapady, ale to nic, że 
plucha i chłód. Oblęgorek, Jaskinia Raj, Tokarnia, ruiny zamku 
Niemojewskich w Lasocinie, okolice Fryszerki. Szkicują, robią 
zdjęcia. Tu piękny mostek, tam krzyczące konary drzew i jęki 
murów: „Nie dajcie nam umrzeć!”. Ogarną to wszystko swoją 
bogatą duszą i zaniosą w Polskę. Nam zostawią cząstkę tego 
na płótnach.

Więc chodź, pomaluj mi świat ...

Mijają dni. W domkach letniskowych Gminnego Ośrodka 
Sportowo-Wypoczynkowego twórcze milczenie. Tylko wie-
czorami rozbrzmiewają dźwięki gitary i melodie dawno za-
pomniane: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Dziś do ciebie 
przyjść nie mogę”.

Kolejny plener za nami. W sobotę po południu, w przeded-
niu gminnych dożynek dzieci przebywające na dwudniowym 
zgrupowaniu sportowym w Łopusznie przyglądają się z za-
ciekawieniem niecodziennemu widokowi. Kręcą się ludzie 
w tę i z powrotem, niosąc ze sobą obrazy, sztalugi, wazony, 
kwiaty. Co to będzie? – pytają. Wernisaż? A czy my możemy 
przyjść? I przyszli razem z opiekunami. I byli dumni, bo opo-
wiedzą o spotkaniu z artystami swoim rodzinom, kolegom 
w szkole. 

W dzień wernisażu, 8 września 2007 r. słońce świeciło wyjąt-
kowo pięknie. Przed godziną 1700 zaczęli przychodzić pierwsi 
goście. Artyści przygotowywali się na to spotkanie wyjątkowo 
starannie. Ale mimo to towarzyszy im trema. Jak zostanie oce-
niona ich twórczość?

Wernisaże prac poplenerowych w Łopusznie odbywają 
się zawsze w przedostatnim dniu pleneru. Następnego dnia 
zorganizowana jest wystawa poplenerowa. Często odbywa 
się ona podczas gminnych dożynek. Tak było również w tym 
roku. Tych, którzy nie mogli wziąć udziału w wernisażu lub nie 
zdążyli obejrzeć prac na wystawie poplenerowej, zapraszamy 
do Galerii GOK, gdzie obrazy te będą prezentowane jeszcze 
do 12 października. 

Barbara Pawelczyk

wzięli udział w konkursie plastycznym „Polscy autorzy dzie-
ciom”. Na konkurs napłynęło 514 prac, z czego 25 nagrodzo-
no. Wśród laureatów znalazła się uczennica kl. „O” Marysia 
Szymkiewicz (wychowawczyni p. Magdalena Szymkiewicz). 
Z kolei 38 prac zostało wyróżnionych. I tu aż troje naszych 
uczniów odniosło sukces, a mianowicie: Dawid Kupczyk 
z klasy I (wychowawczyni p. Mariola Olearczyk) oraz Kinga 

Dudek i Maciej Różycki z klasy III (wychowawczyni p. Aldo-
na Marzec). Prace można podziwiać na wystawie pokonkurso-
wej w Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz na stronie 
internetowej MBP.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Trela
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Ogólnopolski konkurs „Nasze kulinarne dziedzictwo” orga-
nizowany jest przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego w Warszawie od 2000 r.. Jego głównym celem jest 
wyszukiwanie, identyfikacja oraz promocja tradycyjnych i lo-
kalnych produktów charakterystycznych dla poszczególnych 
regionów. Ich producentami mogą być rolnicy, rzemieślnicy 
oraz drobni wytwórcy. 

Regionalny finał VII edycji tegoż konkursu odbył się 22 wrze-
śnia 2007 r. w Sandomierzu. Organizatorem tej imprezy był 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewi-
cach Oddział w Sandomierzu przy współpracy Urzędu Miasta 
w Sandomierzu oraz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Gmina Łopuszno też miała swych reprezentantów w tym 
konkursie, a były to panie z prężnie działającego Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Lasocinie – p. Maria Krajewska, która przygo-
towała wino z jarzębiny oraz p. Eleonora Wertka ze zrobionym 
przez siebie miodkiem z mniszka. 

W finale regionalnym udział wzięło 42 wystawców, których 
wyroby oceniane były w czterech kategoriach:
• produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego,
• produkty regionalne pochodzenia roślinnego,

„Nasze kulinarne dziedzictwo”
• napoje regionalne,
• inne produkty regionalne w szczególności łączące pro-

dukty roślinne ze zwierzęcymi .
Komisja konkursowa podczas degustacji oceniała nie tylko 

walory smakowe produktów, ale także umiejętność ich pre-
zentacji. Z tym większą radością przyjęliśmy wiadomość, że II 
nagrodę w kategorii napoje regionalne zajęło wino z jarzębi-
ny produkcji pani Marii Krajewskiej. Warto wspomnieć, że to 
nie jedyny sukces pani Krajewskiej i KGW w Lasocinie, której 
jest przewodniczącą. To dzięki jej staraniom i ogromnemu za-
angażowaniu KGW odnosi liczne sukcesy w dziedzinie propa-
gowania i podtrzymywania naszych tradycji regionalnych.

Ostatnio podczas Dożynek Gminnych mogliśmy oglądać 
efekty pracy pań z Lasocina, które przygotowały liczne sma-
kołyki kuchni tradycyjnej, a także prezentowały swe zdolno-
ści wokalne na scenie.

Mamy nadzieję, że to nie ostatnie sukcesy pań z KGW w La-
socinie. Liczymy na kolejne i życzymy powodzenia.

Instruktor GOK
Małgorzata Soboń

W 2007 roku w ramach kampanii od-
było się 5 konkursów indywidualnych 
pod hasłem: „Lubię siebie” i „Lubię 
ruch” dla uczniów szkół podstawowych 
oraz „Poznaję siebie i innych”, „Lubię 
sport”, „Napisz do Marka Kamińskiego” 
adresowanych do gimnazjalistów.

Przeprowadzono także dwa konkur-
sy zespołowe:
• „Wiem i umiem” (mapa konkursowa 

dla szkoły podstawowej),
• „Sprawdzam i wybieram” (mapa 

konkursowa dla gimnazjalistów).
Do biura kampanii napłynęły tysią-

ce prac. Wśród laureatów znaleźli się 
uczniowie ze szkół naszej gminy.

W ramach konkursu „Lubię siebie”:
• Aleksandra Szymczyk i Klaudia Szy-

mankiewicz z ZS w Gnieździskach 
otrzymały puzzle, 

• Maciej Polak z ZS w Łopusznie otrzy-
mał odtwarzacz mp3.

W ramach konkursu „Lubię ruch”:
• Kinga Krzeszowska z ZS w Gnieździ-

skach otrzymała puzzle, 
• Czarek Rowiński i Paweł Poddębniak 

z SP w Łopusznie otrzymali puzzle. 
W ramach konkursu „Lubię sport”:

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” 2007
• Patrycja Macikowska i Julita Rowiń-

ska z ZS w Łopusznie otrzymały grę.
W ramach konkursu „Sprawdzam 

i wybieram”: 
• Klasa I „a” z ZS w Gnieździ-

skach otrzymała kronikę,
• Klasa II „a” oraz gimnazjal-

na grupa świetlicowa z ZS 
w Łopusznie otrzymały kro-
niki,

W ramach konkursu „Wiem 
i umiem”
• Grupa świetlicowa z kl. V 

z SP w Łopusznie otrzyma-
ła kronikę,

• Klasa V „a” i klasa V „b” z SP 
w Łopusznie otrzymały 
kroniki.

W tym roku do dzieci trafi-
ły trzy rodzaje nagród przygo-
towanych specjalnie na finał 
kampanii „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł” 2007. Gra „Kraina Zwy-
cięzców”, puzzle oraz kroniki 
klasowe zostały przygotowa-
ne z myślą o założeniach akcji 
i walorach edukacyjnych. Żad-
na z tych pozycji nie jest do-

stępna na rynku; trafiły one tylko do 
dzieci z gmin biorących udział w kam-
panii.

/IZ/
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Letni Festyn Rodzinny
15 sierpnia 2007 r. Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczyn-

kowy w Łopusznie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury zorganizował FESTYN RODZINNY. Przygotowano 
wiele atrakcyjnych propozycji na spędzenie tego letniego po-
południa i wieczoru.

Amatorzy piłki plażowej mieli okazję zagrać o puchar Wój-
ta Gminy. Do turnieju tego zgłosiły się trzy drużyny. Zwycię-
żyli goście z gminy Sitkówka –Nowiny. Dużym powodzeniem, 
zwłaszcza wśród dziewcząt, cieszył się konkurs karaoke. Pro-
wadzący festyn, pan Piotr Węzigowski z Kielc z wielkim za-
ciekawieniem patrzył na niekończący się sznur chętnych do 
popisów wokalnych. Zwyciężyła Klaudia Błaszczyk- uczennica 
SP w Grabownicy. Nagrodę w tym konkursie ufundował p. Wi-
told Szproch – Prezes Zakładów Mięsnych „WiR” w Łopusznie. 
Najmłodsi z radością brali udział w loterii fantowej. Fanty na 
loterię ufundowali: Zakłady Mięsne „WiR”, Firma Usługowo-
Przewozowa p. Krzysztofa Sobonia i Gminny Ośrodek Kultury 
w Łopusznie. 

Miłośnicy piłki nożnej mieli okazję oglądać naprawdę nie-
zły futbol podczas meczu: „Zryw Łopuszno” - Kolporter Koro-
na II Kielce. Pojedynek był bardzo widowiskowy i dostarczył 
kibicom wielu sportowych emocji. Niesieni ogromnym do-
pingiem zawodnicy „Zrywu” grali koncertowo i bez komplek-
sów. Po pierwszej połowie nasza drużyna prowadziła 2:0, co 
było sporą niespodzianką. Jednakże radość nie trwała długo. 
Drużyna Kolportera pokazała, co potrafi i w drugiej połowie 
doprowadziła do remisu. W dogrywce goście uzyskali kolej-
ną bramkę i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 3:2 dla 
Kolportera II Kielce. Rezultat meczu jest ważny, szczególnie 
dla zawodników i kibiców, ale najważniejsza była dobra zaba-
wa, zdrowa rywalizacja i sportowa atmosfera.

Słoneczna pogoda sprzyjała realizacji wielu atrakcji przy-
gotowanych na to popołudnie. Wieczorem, po emocjach, 
jakie towarzyszyły konkursom i rozgrywkom, uczestnicy fe-
stynu chętnie relaksowali się, słuchając muzyki lub tańcząc. 
Przygrywał młodzieżowy zespół muzyczny „Quatro”. Zabawa 
trwała do godz. 2400. 

Barbara Pawelczyk



Termin 1   19 sierpnia 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1700 GKS GRÓD Ćmińsk LEŚNIK Zagnańsk
2 1700 STAR Starachowice ZRYW Łopuszno
3 1700 SKAŁA Tumlin VIKTORIA Mniów
4 1700 TĘCZA Gowarczów KOLEJARZ Skarżysko
5 1700 SAMSON Samsonów VIKTORIA Górki Szczukowskie
6 1700 GÓRNIK Miedzianka GLKS Fałków
7 LKS Bolmin pauzuje

Termin 2   26 sierpnia 2007 r. – niedziela 

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1700 VIKTORIA Górki Szczukowskie GÓRNIK Miedzianka
2 1700 KOLEJARZ Skarżysko SAMSON Samsonów
3 1700 VIKTORIA Mniów TĘCZA Gowarczów
4 1700 ZRYW Łopuszno SKAŁA Tumlin
5 1700 LEŚNIK Zagnańsk STAR Starachowice
6 1700 LKS Bolmin GKS GRÓD Ćmińsk
7 pauzuje GLKS Fałków

Termin 3   2 września 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1600 STAR Starachowice LKS Bolmin
2 1600 SKAŁA Tumlin LEŚNIK Zagnańsk
3 1600 TĘCZA Gowarczów ZRYW Łopuszno
4 1600 SAMSON Samsonów VIKTORIA Mniów
5 1600 GÓRNIK Miedzianka KOLEJARZ Skarżysko
6 1600 GLKS Fałków VIKTORIA Górki Szczukowskie
7 GKS GRÓD Ćmińsk pauzuje

Terminarz rozgrywek o mistrzostwo: Klasa A gr. II 
seniorów w sezonie 2007/2008 (jesień)*

Termin 4   9 września 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1600 KOLEJARZ Skarżysko GLKS Fałków
2 1600 VIKTORIA Mniów GÓRNIK Miedzianka
3 1600 ZRYW Łopuszno SAMSON Samsonów
4 1600 LEŚNIK Zagnańsk TĘCZA Gowarczów
5 1600 LKS Bolmin SKAŁA Tumlin
6 1600 GKS GRÓD Ćmińsk STAR Starachowice
7 pauzuje VIKTORIA Górki Szczukowskie

Termin 5    16 września 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1600 SKAŁA Tumlin GKS GRÓD Ćmińsk
2 1600 TĘCZA Gowarczów LKS Bolmin
3 1600 SAMSON Samsonów LEŚNIK Zagnańsk
4 1600 GÓRNIK Miedzianka ZRYW Łopuszno
5 1600 GLKS Fałków VIKTORIA Mniów
6 1600 VIKTORIA Górki Szczukowskie KOLEJARZ Skarżysko
7 STAR Starachowice pauzuje

Termin 6    23 września 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1500 VIKTORIA Mniów VIKTORIA Górki Szczukowskie
2 1500 ZRYW Łopuszno GLKS Fałków
3 1500 LEŚNIK Zagnańsk GÓRNIK Miedzianka
4 1500 LKS Bolmin SAMSON Samsonów
5 1500 GKS GRÓD Ćmińsk TĘCZA Gowarczów
6 1500 STAR Starachowice SKAŁA Tumlin
7 pauzuje KOLEJARZ Skarżysko
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Od 24 sierpnia  funkcjonuje w Urzędzie Gminy w Strawczy-
nie (II piętro, pokój nr 42, tel. 041/303 87 47) filia Wydziału Ko-
munikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach, 
która obsługiwać będzie mieszkańców gminy Strawczyn oraz 
Łopuszno. 

Zarząd powiatu zdecydował się na uruchomienie punk-
tu zamiejscowego ze względu na  liczne trudności i skargi 
mieszkańców powiatu na zbyt długie kolejki i czas oczekiwa-
nia na rejestrację pojazdów. Uroczyste otwarci filii odbyło się 
24 sierpnia w obecności władz powiatu z Starostą Zenonem 
Janusem na czele oraz wójtami w/w gmin. 

Pojazdy samochodowe rejestrujemy już w Strawczynie
W  filii interesanci mogą załatwiać tylko wszystkie 

formalności związane  z rejestracją pojazdów, natomiast 
pozostałe  czynności dotyczące  uprawnień do kierowa-
nia pojazdami oraz wykonywania transportu drogowego 
w dalszym ciągu należy załatwiać w wydziale Komunikacji 
i Transportu przy ul. Malików 150, tel. 041/3673765, 3673766, 
3661817, 3662396 

Filia w Strawczynie czynna jest codziennie od poniedział-
ku do piątku: 
– poniedziałek  w godz. 8.30 - 15.00,
– wtorek - piątek w godz. 8.00 - 14.30.

/IZ/

Informujemy, że od 1 sierpnia 2007 r. Samodzielny Publicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ło-
pusznie funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 800 
do 1800.

Zmiana godzin pracy GOZ w Łopusznie
Codziennie po godz. 1800 oraz w soboty, święta i w dni 

ustawowo wolne od pracy dyżur pełni Świętokrzyskie Cen-
trum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach pod numerem alarmowym 999.

/AS/

SPORT



Termin 7    30 września 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1500 TĘCZA Gowarczów STAR Starachowice
2 1500 SAMSON Samsonów GKS GRÓD Ćmińsk
3 1500 GÓRNIK Miedzianka LKS Bolmin
4 1500 GLKS Fałków LEŚNIK Zagnańsk
5 1500 VIKTORIA Górki Szczukowskie ZRYW Łopuszno
6 1500 KOLEJARZ Skarżysko VIKTORIA Mniów
7 SKAŁA Tumlin pauzuje

Termin 8    7 października 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1500 ZRYW Łopuszno KOLEJARZ Skarżysko
2 1500 LEŚNIK Zagnańsk VIKTORIA Górki Szczukowskie
3 1500 LKS Bolmin GLKS Fałków
4 1500 GKS GRÓD Ćmińsk GÓRNIK Miedzianka
5 1500 STAR Starachowice SAMSON Samsonów
6 1500 SKAŁA Tumlin TĘCZA Gowarczów
7 pauzuje VIKTORIA Mniów

Termin 9   14 października 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1400 SAMSON Samsonów SKAŁA Tumlin
2 1400 GÓRNIK Miedzianka STAR Starachowice
3 1400 GLKS Fałków GKS GRÓD Ćmińsk
4 1400 VIKTORIA Górki Szczukowskie LKS Bolmin
5 1400 KOLEJARZ Skarżysko LEŚNIK Zagnańsk
6 1400 VIKTORIA Mniów ZRYW Łopuszno
7 TĘCZA Gowarczów pauzuje

Termin 10    21 października 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1400 LEŚNIK Zagnańsk VIKTORIA Mniów
2 1400 LKS Bolmin KOLEJARZ Skarżysko
3 1400 GKS GRÓD Ćmińsk VIKTORIA Górki Szczukowskie
4 1400 STAR Starachowice GLKS Fałków
5 1400 SKAŁA Tumlin GÓRNIK Miedzianka
6 1400 TĘCZA Gowarczów SAMSON Samsonów
7 pauzuje ZRYW Łopuszno

Termin 11    28 października 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1300 GÓRNIK Miedzianka TĘCZA Gowarczów
2 1300 GLKS Fałków SKAŁA Tumlin
3 1300 VIKTORIA Górki Szczukowskie STAR Starachowice
4 1300 KOLEJARZ Skarżysko GKS GRÓD Ćmińsk
5 1300 VIKTORIA Mniów LKS Bolmin
6 1300 ZRYW Łopuszno LEŚNIK Zagnańsk
7 SAMSON Samsonów pauzuje

Termin 12    4 listopada 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1300 LKS Bolmin ZRYW Łopuszno
2 1300 GKS GRÓD Ćmińsk VIKTORIA Mniów
3 1300 STAR Starachowice KOLEJARZ Skarżysko
4 1300 SKAŁA Tumlin VIKTORIA Górki Szczukowskie
5 1300 TĘCZA Gowarczów GLKS Fałków
6 1300 SAMSON Samsonów GÓRNIK Miedzianka
7 pauzuje LEŚNIK Zagnańsk

Termin 13   11 listopada 2007 r. – niedziela

Lp.
Godz. 

spotkania
Gospodarze Goście

1 1300 GLKS Fałków SAMSON Samsonów
2 1300 VIKTORIA Górki Szczukowskie TĘCZA Gowarczów
3 1300 KOLEJARZ Skarżysko SKAŁA Tumlin
4 1300 VIKTORIA Mniów STAR Starachowice
5 1300 ZRYW Łopuszno GKS GRÓD Ćmińsk
6 1300 LEŚNIK Zagnańsk LKS Bolmin
7 GÓRNIK Miedzianka pauzuje

Wykaz zespołów biorących udział w rozgrywkach
Lp. Nr rozstawienia Nazwa zespołu
1. 1 LKS Bolmin
2. 2 GKS GRÓD Ćmińsk
3. 8 GLKS Fałków
4. 5 TĘCZA Gowarczów
5. 9 VICTORIA Górki Szczukowskie
6. 12 ZRYW Łopuszno
7. 7 GÓRNIK Miedzianka
8. 11 VICTORIA Mniów
9. 6 SAMSON Samsonów
10. 10 KOLELAŻ Skarżysko
11. 3 STAR Starachowice
12. 4 SKAŁA Tumlin
13. 13 LEŚNIK Zagnańsk

* Zespół GLKS Fałków wycofał się z rozgrywek
/IZ/
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W dniach 25 -27 lipca b.r. w Szczecinie odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów Młodszych w ramach Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w lekkiej atletyce. W eliminacjach do 
tych Mistrzostw, które miały miejsce 9 czerwca w Łodzi, za-
wodniczki UKS „WiR” Łopuszno uzyskały najlepsze w Polsce 
wyniki w biegu na 2000m z przeszkodami. Wygrała Mario-
la Ślusarczyk wynikiem 7:04,32 przed Lilianą Wódkowską - 7:
16,00. Podczas Mistrzostw Polski zawodniczki te potwierdziły 
prymat w Polsce, ale kolejność na mecie była odwrotna: wy-
grała Liliana Wódkowska wynikiem 7:05,78, a srebrny medal 
zdobyła Mariola Ślusarczyk – 7:08,76. 

Zawodniczki „WIR” najlepsze!
Jest to największy sukces Klubu „WiR”, gdyż pomimo zdo-

bycia w ciągu niespełna 5 lat 12 medali na Mistrzostwach Pol-
ski (5 złotych, 6 srebrnych i brązowy), to dublet mamy po raz 
pierwszy. Na ponad 300 klubów startujących w tych Mistrzo-
stwach tylko „WiR” zdobył w jednej konkurencji złoty i srebr-
ny medal.

Liliana Wódkowska – rocznik 1990, mieszka w Snochowi-
cach – Okrajku, uczy się w II klasie LO w Łopusznie. Dwukrot-
nie zwyciężała na lekkoatletycznych mistrzostwach makro-
regionu na 1000m oraz dwukrotnie w przełajach. Trzy razy 
była Mistrzynią Województwa w lekkoatletyce oraz dwa razy 

SPORT
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w biegach przełajowych. W 2006 roku wygrała w Wolborzu 
Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe oraz XXVII Między-
narodowe Biegi Uliczne w Szydłowie, a na lekkoatletycznych 
Mistrzostwach Polski w biegu na 1500 m z przeszkodami zaję-
ła VIII miejsce, uzyskując II klasę sportową.

W marcu b.r. została Mistrzynią Polski Zrzeszenia LZS w bie-
gu na 2000m (zawody odbyły się w Stargardzie Szczecińskim) 
oraz Mistrzynią Województwa juniorek młodszych na 1500m 
(Kielce).

Mariola Ślusarczyk – rocznik 1990, mieszka w Kępicach, 
w gminie Mniów, uczy się w II klasie Szkoły Mistrzostwa Spor-
towego w Warszawie. Jej największym osiągnięciem było IV 

miejsce na ubiegłorocznych Mistrzostwach Polski na 1500m 
z przeszkodami. Dwukrotnie była Mistrzynią Makroregio-
nu Centralnego na lekkoatletycznych zawodach w biegu na 
600m oraz dwa razy zwyciężyła w biegach przełajowych (na 
3000m i 5000m). W ubiegłym roku zajęła drugie miejsce pod-
czas Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych.

Od ubiegłego roku jest w Kadrze Narodowej Juniorek. 
W 2005 roku dostała Stypendium Andrzeja Radka (1500 zł jed-
norazowo), a w bieżącym roku stypendium Marszałka Woje-
wództwa Świętokrzyskiego - 300 zł miesięcznie. 

Józef Chudy - trener

SPORT

29 września 2007 roku na terenie Gminnego Ośrodka Spor-
towo-Wypoczynkowego w Łopusznie odbyły się Wojewódz-
kie Letnie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe Zrzeszenia LZS. 
Cele igrzysk to:
• popularyzacja sportu i rekreacji w środowisku wiejskim,
• zapewnienie czynnego wypoczynku i współzawodnictwa 

sportowego,
• uaktywnienie samorządów lokalnych na rzecz kultury fi-

zycznej.
Głównym organizatorem Igrzysk było Świętokrzyskie Zrze-

szenie LZS w Kielcach, zaś współorganizatorami:
• Urząd Gminy w Łopusznie,
• GLKS „ZRYW” w Łopusznie,
• ULKS „WIR” w Łopusznie.

Otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący Świętokrzy-
skiego Zrzeszenia LZS w Kielcach p. senator Tadeusz Bartos. 
Igrzyska poprowadził zastępca przewodniczącego Święto-
krzyskiego Zrzeszenia LZS w Kielcach p. Jerzy Kula. Oprawę 
muzyczną imprezy zapewniła Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Łopusznie.

Na Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe przybyli parlamenta-
rzyści regionu świętokrzyskiego, m.in. posłowie Henryk Mil-
carz i Mirosław Pawlak, a także przedstawiciele władz:
• Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
• Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach,
• Starostwa Powiatowego w Kielcach,
• Rady Gminy i Urzędu Gminy w Łopusznie.

W zawodach rywalizowało 463 sportowców w następują-
cych dyscyplinach:
• LA – kobiet i mężczyzn,
• podnoszenie odważnika,
• przeciąganie liny kobiet i mężczyzn,
• piłka ręczna kobiet i mężczyzn,
• piłka siatkowa kobiet i mężczyzn,

Wojewódzkie Igrzyska LZS – Łopuszno 2007
• koszykówka kobiet i mężczyzn,
• trójbój władz samorządowych..

Końcowa klasyfikacja zespołowa ukształtowała się nastę-
pująco:
• w rywalizacji klubów sportowych zrzeszonych w LZS (na 

zgłoszonych 39 drużyn)
1. miejsce – LZS Sichów,
2. miejsce – LZS LO Staszów,
3. miejsce – LZS Lechów,
4. miejsce – LZS Włoszczowa,
5. miejsce – LKS „ŚWIT” Wolica,
6. miejsce – LZS Chmielnik;

• w rywalizacji gmin (na 24 uczestniczące gminy)
1. miejsce – gmina Rytwiany,
2. miejsce – gmina Staszów,
3. miejsce – gmina Łopuszno,
4. miejsce – gmina Skarżysko-Kamienna,
5. miejsce – gmina Bieliny,
6. miejsce – gmina Złota;

• w rywalizacji powiatów (na 9 powiatów)
1. miejsce – powiat Staszów,
2. miejsce – powiat Kielce,
3. miejsce – powiat Skarżysko-Kamienna,
4. miejsce – powiat Włoszczowa,
5. miejsce – powiat Pińczów,
6. miejsce – powiat Końskie.

W rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn, które rozegrane 
zostały w innym terminie wręczono puchary za I i II miejsce. 
Zdobyli je:
• I miejsce LZS „POLWAT” Szwarszowice, gm. Bodzechów,
• II miejsce LZS Radomice, gm. Morawica.
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Sukces Olgi Jedlińskiej
17 września 2007 r. w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Ma-

kroregionu Centralnego Młodzików w lekkiej atletyce (woj. 
łódzkie i świętokrzyskie). W biegu na 600 m brązowy medal 
zdobyła Olga Jedlińska, zawodniczka UKS „WiR” Łopusz-
no, uczennica klasy II Gimnazjum Nr 2 w Łopusznie. Czasem 
1:46,08 ustanowiła swój rekord życiowy i zakwalifikowała się 
na Mistrzostwa Polski Młodzików, które odbędą się w Słubi-
cach (woj. lubuskie) w dniach 29-30 września.

Olga (rocznik 1993) mieszka w Jasieniu. Jej przygotowania 
do Mistrzostw Polski (obozy w Sopocie i Wiśle) sponsorował 
pan Krzysztof Soboń z Łopuszna. 

Zawodniczka ma szanse w nie-
dalekiej przyszłości odnosić suk-
cesy na arenie krajowej na miarę 
starszych o 3 lata koleżanek klubo-
wych.

Jej dotychczasowe osiągnięcia: 
Mistrzyni Województwa Gimnazjali-
stek na 1000 m –czas: 3:16.02, I miej-
sce w Świętokrzyskich Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej, pierwsze miejsce w Ogólnopolskich Ma-
sowych Biegach Przełajowych w Wolborzu na 1500m.

Józef Chudy - trener
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W czasie uroczystego podsumowania Wojewódzkich Let-
nich Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych zawodniczce ULKS 
„WIR” Łopuszno Lilianie Wódkowskiej został wręczony 
przez posła H. Milcarza okolicznościowy puchar za dotych-
czasowe osiągnięcia sportowe, miedzy innymi za dwukrotne 
zdobycie mistrzostwa Polski juniorek w biegu na 2000 m. 

M.J.

Puchar dla Liliany Wódkowskiej




