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Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością przedstawiamy Państwu folder promocyjno-informacyjny Gminy Łopiennik Górny, 
w którym pragniemy wszechstronnie zaprezentować naszą gminę. Będziecie Państwo mogli poznać bogatą w wy-
darzenia historię gminy oraz dzień dzisiejszy naszej „małej ojczyzny”. Życzę Państwu pełnej satysfakcji z lektury 
folderu i jednocześnie zapraszam do odwiedzenia gminy – gościnnej i otwartej dla wszystkich, którzy chcieliby 
tu inwestować i mieszkać oraz wszystkich, którzy zechcą ją poznać.

Zapraszamy do gminy Łopiennik Górny, gwarantując miłe i serdeczne przyjęcie.

Wójt Gminy Łopiennik Górny
Jan Kuchta
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Charakterystyka gminy

Gmina Łopiennik Górny położona jest w środkowej 
części województwa lubelskiego i w północnej części 
powiatu krasnostawskiego. Graniczy z gminami: Traw-
niki i Rybczewice (powiat Świdnik), Rejowiec i Rejowiec 
Fabryczny (powiat chełmski), Krasnystaw, Gorzków 
i Fajsławice (powiat krasnostawski).

Teren gminy leży w dwóch makroregionach; część 
zachodnia w makroregionie Wyżyna Lubelska, część 
wschodnia w makroregionie Polesie Wołyńskie. Z za-
chodu na południe przez teren gminy przebiega droga 
krajowa nr 17 relacji: Lublin – Krasnystaw – Zamość – 
Hrebenne (granica państwa). Pozostałe drogi to drogi 
powiatowe i gminne zapewniające właściwą obsługę 
komunikacyjną mieszkańcom gminy zarówno w powią-
zaniach wewnętrznych jak i z obszarami sąsiednich gmin 
i miejscowości. Obsługę komunikacyjną uzupełnia linia 
kolejowa relacji: Rejowiec Fabryczny – Zawada – Hreben-
ne przebiegająca w północno – wschodniej części gminy.

Gmina Łopiennik Górny, przez którą przepływa rzeka 
Wieprz wraz z dorzeczami (Łopa i Białka), ma znakomi-
te warunki do uprawiania turystyki i rekreacji. Na tere-
nie gminy przy licznych zespołach dworsko-pałacowych 
wytrawni turyści mogą podziwiać przepiękne parki 
z zachowanym starodrzewiem i cennymi obiektami 
przyrodniczymi. We wsi Borowica otoczonej lasami 
bierze początek Kanał Wieprz – Krzna. Rzeka Wieprz 
płynąc szeroką doliną tworzy zakola i starorzecza. 
Wieprz czystością swoich wód przyciąga wielu wędka-
rzy, a lasy – myśliwych. Dolina Wieprza jest też świet-
nym miejscem lęgowym dla ptaków i innych zwierząt 
oraz miejscem przystankowym dla przelotnych ptaków. 
W krajobrazie gminy zaznaczają się liczne wzniesienia 

i obniżenia dolin rzecznych oraz głębokie wąwozy 
o stromych zboczach. Konfiguracja terenu gminy Ło-
piennik Górny waha się od 170 do 250 m npm. Tak 
znaczne zróżnicowanie wysokości terenu na stosunko-
wo niewielkim obszarze – 106 km2, przy tym bogata 
sieć rzeczna i dość uporządkowany charakter zabudo-
wy czynią gminę malowniczą krajobrazowo i atrakcyjną 
turystycznie.

Odległości z miejscowości Łopiennik Górny do 
najbliższych miast wynoszą: Lublina i Chełma – 50 km, 
Krasnegostawu – 15 km, Piask – 15 km, Zamościa – 30 
km, przejścia granicznego w Hrebennym – 100 km.

Sieć osadniczą gminy tworzy 15 miejscowości, stano-
wiących jednocześnie sołectwa, w których zamieszkuje 
ok. 4 200 mieszkańców. Miejscowość Łopiennik Górny 
jest największą miejscowością oraz siedzibą Urzędu 
Gminy. W Łopienniku Górnym zlokalizowane są po-
nadto: Biblioteka Publiczna Gminy, Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Urząd Pocztowy. Część funkcji gminnego 
ośrodka usługowego pełni sąsiednia miejscowość Ło-
piennik Nadrzeczny. W miejscowości tej zlokalizowane 
są następujące obiekty: zabytkowy kościół rzymsko – 
katolicki, cmentarz, ośrodek zdrowia, apteka, bank 
spółdzielczy, Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Szkół, 
punkt weterynaryjny.

Lista miejscowości:
Borowica, Dobryniów, Dobryniów-Kolonia, Gliniska, 

Krzywe, Łopiennik Dolny, Łopiennik Dolny-Kolonia, 
Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny, Łopiennik 
Podleśny, Majdan Krzywski, Nowiny, Olszanka, Wola 
Żulińska, Żulin.
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Zarys historii gminy

Na terenie dzisiejszej gminy Łopiennik Górny naj-
liczniej udokumentowane ślady osadnictwa pochodzą 
z epoki brązu. Występują również nieliczne ślady osad-
nictwa z epoki kamienia aż do późnego średniowiecza. 
Najstarsze ślady osadnictwa (epoka brązu) odnotowa-
no w miejscowościach: Dobryniów, Łopiennik Dolny, 
Łopiennik Podleśny, Borowica, Żulin. Najwcześniej, bo 
już w XII i XIII wieku pojawiają się wzmianki o miejsco-
wościach: Borowica i Łopiennik Górny. W XVI wieku 
Łopiennik Górny odnotowany jest jako wieś królew-
ska. Wzmianki o pozostałych miejscowościach gminy 
pojawiają się dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Zachowana zabudowa mieszkaniowa, usługowa, sakral-
na w poszczególnych miejscowościach pochodzi z koń-
ca XVIII w i XIX wieku. Wyraźny rozwój gminy nastąpił 
w okresie międzywojennym. Rozwój ten przerwała II 
wojna światowa. Po wojnie gmina Łopiennik Górny ad-
ministracyjnie podlegała powiatowi krasnostawskiemu 
w województwie lubelskim. Od czerwca 1975 r. gmina 
została objęta granicami województwa chełmskiego. Po 
kolejnej reformie administracyjnej od stycznia 1999 r. 
gmina Łopiennik Górny należy administracyjnie do po-
wiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim.

Chronologia udokumentowanych dziejów gminy się-
ga wieku XII: 

Wiek XII
Nazwa Łopiennik pojawiła się w kronikach przy okazji 

zwycięstwa Leszka Czarnego nad Jaćwingami. 

Wiek XIV w. 
Przepływająca przez Łopiennik rzeka Łopa stanowi-

ła granicę pomiędzy ziemią lubelską w województwie 
sandomierskim a ziemią chełmską w województwie ru-
skim. W wyniku podziału administracyjnego powstały 
dwie odrębne miejscowości: Łopiennik Ruski (obecnie 
Dolny i część Podleśnego) i Łopiennik Lacki (obecnie 
Górny i część Nadrzecznego).

Wiek XV w. 
Wkrótce po lokacji wsi na prawie niemieckim 

(wzmiankowana w źródłach z 1455 r.), w Łopienniku 
powstała po 1426 r. parafia katolicka.

Wiek XVI w. 
Łopiennik jako wieś królewska administrowany był 

przez Andrzeja Owadowskiego, który jednocześnie 
zarządzał starostwem kamienieckim, lwowskim i prze-
myskim.

Wiek XVII w. 
Około 1635 r. w Łopienniku był kościół drewniany 

fundacji Jana Mikołaja Daniłowicza podskarbiego wiel-
kiego koronnego. Parafia wchodziła w skład staropol-
skiego powiatu krasnostawskiego.

Wiek XVIII w. 
W latach 1779 - 1799 wzniesiono w Borowicy kościół 

drewniany pw. Przemienienia Pańskiego. Projektantem 
kościoła był Jakub Kubicki – architekt króla Stanisława 
Augusta. Jest to obiekt klasyczny konstrukcji zrębowej, 
centralny, na planie kwadratu o ściętych narożach 
z wpisanym wewnątrz krzyżem greckim. Wewnątrz 
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uwagę zwracają kolumny doryckie wykonane z jedne-
go pnia modrzewiowego.

Wiek XIX w. 
Łopiennik Lacki i Łopiennik Ruski stanowiły własność 

prywatną. W 1809 r. Łopiennik stał się siedzibą władz 
gminy związanej nadal z powiatem krasnostawskim. 
W latach 1827 - 32 wzniesiono kościół murowany. 
W połowie XIX w. Łopiennik przechodzi do zarządu 
gminy i należy do sądu gminy okręgu III w Fajsławi-
cach.

W latach 1834 - 35 przez środek Łopiennika została 
przeprowadzona droga z Lublina do Zamościa, którą pro-
jektował inżynier Józef Szołpe, kierownikiem robót był 
Maciej Bayer. Na pamiątkę ukończenia budowy, w pobli-
skim lesie usypano stożkowy nasyp ziemny, na którym 
umieszczono czworoboczny słup kamienny z brązowym 
zegarem słonecznym i napisem pamiątkowym.

Po III rozbiorze Polski Łopiennik znalazł się w zaborze 
austriackim. Z chwilą utworzenia guberni w roku 1837 
wszedł w skład guberni lubelskiej i należał do powiatu 
krasnostawskiego. W 1867 r. w gminie były dwie szkoły 
początkowe i dwa młyny wodne. W skład gminy weszły 
miejscowości: Dobrzyniew, Kienadły, Krzywe, Krzywski 
Majdan, Łopiennik Lacki, Łopiennik Ruski, Nowa Wieś, 
Nowina, Olszanka, Stężyca i Ziemiany. 
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Wiek XX w. 
Obecny kościół w Łopienniku wybudowano w latach 

1909 - 13 na miejsce poprzedniego. Wojna polsko - so-
wiecka w 1920 r. ominęła te tereny, docierając jedynie 
do Zamościa. Lata międzywojenne były dla mieszkań-
ców Łopiennika czasem wytężonej pracy i odbudowy 
miejscowości. Rozwijała się spółdzielczość wiejska, po-
wstawały partie chłopskie. 

Wszystko to zostało przerwane w 1939 r., w poło-
wie września Łopiennik został zajęty przez wojska 
niemieckie. Koniec niemieckiej okupacji nastąpił 
w lipcu 1944 r. Po wojnie Łopiennik został admini-
stracyjnie przydzielony do województwa lubelskie-
go i powiatu krasnostawskiego. W 1975 r., w wyniku 
podziału administracyjnego kraju na 49 województw, 
Łopiennik wszedł w skład województwa chełmskiego. 
Po ostatniej reformie samorządowej w 1998 r. Gmi-
na Łopiennik Górny weszła w skład powiatu kras-
nostawskiego i powróciła do dużego województwa 
lubelskiego. 
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Warto zobaczyć 

1 Wizytówką gminy jest neogotycki kościół pod wezwa-
niem św. Bartłomieja w Łopienniku Nadrzecznym. 

Parafia powstała po 1426 roku. O początkach naszej 
parafii mało wiemy, gdyż wszystkie dokumenty zaginę-
ły w czasie buntów kozackich w XVII wieku. W księdze 
chrztów z 1648 roku zanotowano, że aktu konsekra-
cji kościoła dokonał ksiądz biskup Świecicki. Jest to 
jedyna wzmianka z której wiemy że, nowa świątynia 
znajduje się na miejscu dawno zniszczonej, którą po-
budował miejscowy proboszcz ks. Pianiewski. Kościół 
ten przetrwał blisko półtora wieku i dopiero w roku 
1827 wzniesiono kościół murowany z białego kamienia, 
który istniał 80 lat.

W latach 1909 – 1913 wybudowano obecny kościół 
w miejsce poprzedniego według projektu architekta 
Józefa Dziekońskiego. Kościół wybudowano w stylu 
neogotyckim, trzynawowy, na planie krzyża łacińskiego, 
obszerny mieszczący w środku 500 osób. Został wybu-
dowany z ofiar parafian, staraniem księdza proboszcza 
Feliksa Szeleźniaka z cegły wypalanej w miejscowej 
cegielni.

W kościele znajdują się między innymi:
Ołtarz główny wykonano z drzewa dębowego w 1925 

roku. Figury i inne rzeźby znajdujące się w ołtarzu wy-

konał rzeźbiarz Bogaczyk z Warszawy. W ołtarzu znaj-
duje się figura Matki Bożej oraz ruchome obrazy św. 
Józefa, św. Bartłomiej Apostoła – patrona naszej pa-
rafii, św. Antoniego, Najświętszego Serca Jezusowego 
po bokach figury św. Bartłomieja Apostoła i Łukasza 
Ewangelisty, na zwieńczeniu scena ukrzyżowania.

Ołtarz w kaplicy bocznej z obrazem św. Franciszka 
z Asyżu i Matki Bożej Anielskiej zastał wykonany razem 
z amboną w roku 1926. Rzeźby św. Stanisława Kostki 
i św. Kazimierza z drzewa lipowego do ołtarza wykonał 
rzeźbiarz Lisowski z Lublina. W roku 2012 w ołtarzu 
umieszczono obraz bł. Jana Pawła II i relikwie.

Ołtarz św. Jana Chrzciciela zbudowany w 1936 roku. 
Rzeźby św. Jana i św. Piotra wykonał rzeźbiarz Franciszek 
Stanuch ze wsi Janówek koło Zamościa. W ołtarzu znajduje 
się obraz Św Walentego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Stacje drogi krzyżowej wykonał Franciszek Stanuch 
w 1932 roku. W roku 1938 staraniem ks. proboszcza 
Jan Kosiora z ofiar parafian sprowadzono do Kościoła 
organy 20 głosowe, konstrukcji pneumatycznej. Wy-
konała je firma Wacława Biernackiego z Warszawy. 
W roku 1929 z ofiary parafian i staraniem ks. probosz-
cza Piotra Kwoczyńskiego wybudowano parkan ota-
czający kościół.
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2 Borowica – kościół drewniany pw. Przemienia 
Pańskiego – zbudowany w 1799 roku, wznoszony 

w latach 1779-1799. Jego projektantem był architekt 
króla Stanisława Augusta – Jakub Kubicki (projektant 
Belwederu Warszawskiego). Jest to obiekt klasyczny 

konstrukcji zrębowej, centralny, na planie kwadratu 
o ściętych narożach z wpisanym wewnątrz krzyżem 
greckim. Wewnątrz uwagę zwracają kolumny doryckie 
wykonane z jednego pnia modrzewiowego. Wpisany 
do rejestru zabytków.
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W XVIII w. pieczę duszpasterską nad kościołem w Bo-
rowicy sprawowali do 1864 r. augustianie z Krasnego-
stawu. Od 1864 r. do 1920 posługiwali tu kapłani z Pa-
włowa, po czym jeden z księży zamieszkał w Borowicy 
na stałe. w 1926 r. bp Fulman utworzył tu ekspozyturę 
parafii obejmującą Borowicę i Toruń. Po II wojnie świa-
towej, w 1947 r. siedzibę parafii przeniesiono do Żuli-
na, a kościół w Borowicy stał się kaplicą filialną, przy 
której od 1957 r. rezydował ksiądz. W 1961 r. utwo-
rzono tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Parafię 
w Borowicy ponownie erygował bp B. Pylak dekretem 
z 9.04.1988 r. Jej teren wyłączono z parafii Żulin. Pierw-
szym proboszczem został ks. Stanisław Pacek. Plebanię 
wybudowano w 1975 r.
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3 Kaplica pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 
w Dobryniowie.

4 Kaplica pod wezwaniem św. Floriana w Majdanie 
Krzywskim.
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5 Kościół drewniany, wybudowano w latch 1900-06 
pw. MB Królowej Polski. Ufundowała go dziedziczka 

wyznania prawosławnego. Do 1875 r. była tu świątynia 
grekokatolicka zamieniona później na cerkiew. Znajdo-
wała się ona na innym miejscu niż dzisiejsza. Była drew-
niana, została rozebrana w 1911 r., tj. po wybudowaniu, 
nowej cerkwi. W 1945 r. oddano ją katolikom. Kościół 
poświęcił proboszcz z Borowicy. W 1946 r. nastąpiła 
reperacja dachu, naprawa świątyni uszkodzonej w cza-
sie wojny i adaptacja wnętrza 
do potrzeb kultu katolickiego. 
W 1962 r. oszalowano kościół od 
zewnątrz i pomalowano wnętrza, 
w 1970 – wymieniono zniszczo-
ne podwaliny, usunięto pęknię-
cia kościoła oraz odgrzybiono. 
W 1975 r. przeprowadzono re-
perację dachu i pomalowano 
z zewnątrz. Kościół drewniany, 
jednonawowy, wybudowa-
no na planie krzyża greckiego, 
przy prezbiterium 2 zakrystie, 
na frontonie wieża z kruchtą 
w przyziemiu, wewnątrz 3 ołta-
rze drewniane. W latach 2001 

– 2006 r. odnowiono 2 boczne 
ołtarze, a w 2007 roku zainsta-
lowano dzwony elektroniczne. 
Natomiast w 2008 roku odno-
wiono dach, wymieniono rynny 
i rury spustowe, pomalowano 

dach i kościół z zewnątrz. W ołtarzu głównym 2 obra-
zy: MB Królowej Polski (M. Dąbrowski z Lublina, 1946 r.) 
i św. Teresy z 1962 r. W ołtarzu bocznym po lewej – obraz 
Madonny Greckiej, przeniesiony z dawnego kościoła 
grekokatolickiego, po prawej – obraz Zmartwychwsta-
nia. Chrzcielnica drewniana z 1960 r. Na wieży kościelnej 

– 2 dzwony z Przemyśla z 1963 r., poświęcone przez bpa 
Piotra Kałwę. Na terenie parafii w Józefowie i Elżbiecinie 
kapliczki murowane z 1973 r.
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6 Park w Kol. Łopiennik Dolny – zespół dworsko – 
parkowy z II poł. XIX w. Na terenie parku rośnie 

wiele okazów drzew zasługujących na uwagę. Są to 
lipy (o obw. pnia 1,2 – 3,3 m), graby pospolite (o obw. 
pnia 1,2 – 2,3 m), modrzew europejski (o obw. pnia 1,8 
m), świerk pospolity (o obw. pnia 2,5 m), klon pospo-
lity (2,5 m obwodu) oraz grab pospolity (15 pniowy) 
układający się w piękną rozetę. Ponadto rosną tu licz-
nie: kasztanowce białe, brzozy brodawkowate, klony 
pospolite, robinie akacjowe, wiąz pospolity, graby po-
spolite i lipy drobnolistne. W południowej części parku 
zlokalizowany jest budynek dawnego dworu. Wpisany 
jest do rejestru zabytków -A 148/54.

7 Olszanka – zespół dworsko-parkowy – pałac klasy-
cystyczny z pierwszej połowy XIX wieku, murowa-

ny, dwupiętrowy. Całość otoczona jest parkiem o niere-
gularnym układzie alejek z zachowaniem starodrzewia 
i cennych obiektów przyrodniczych (m.in. kauczuko-

wiec amurski, jodła kalifornijska, lipa drobnolistna). 
Szkielet kompozycji parku krajobrazowego (o pow. 7 ha) 
stanowi dawna aleja dojazdowa od strony wschodniej 
z potężnymi modrzewiami i świerkami oraz doskonale 
zachowana aleja lipowa o kierunku płn. – zach. z wylo-
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tem na stawy. Zespół dworsko-parkowy (o pow. ok. 12,5 
ha) składa się z neoklasycystycznego pałacu, stajni cu-
gowej, magazynu oraz parku. Wpisany jest do rejestru 
zabytków -A 60/402. Integralną częścią są stawy. 

8 Park w Nowinach – zespół dworsko – parkowy 
(dawny folwark z 1860 r. na gruntach dóbr Krzy-

we) usytuowany na niewielkim wzniesieniu. Zachował 
się dwór murowany z pocz. XX w., magazyn zbożowy 
oraz park krajobrazowy (o pow. 3,85 ha) z czytelnymi 

elementami kompozycji, regularny (aleja lipowa, pod-
jazd). Występuje liczny starodrzew. Wpisany jest do 
rejestru zabytków -A 168/74.

9 Park w Żulinie – pozostałości parku dworskiego 
z pocz. XIX w. z zabudowaniami folwarcznymi 

(owczarnia). Park (o pow. 2 ha) o charakterze krajo-
brazowym z resztkami szpalerów drzew, przez środek 
biegnie aleja jesionowa. Wpisany jest do rejestru za-
bytków -A /2.
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10 Łopiennik Górny – Kopiec usypany w latach 
1834-1835 przy szosie jako pamiątka ukończe-

nia budowy szosy z Lublina do Zamościa. Na stożkowa-
tym nasypie ziemnym umieszczony jest czworoboczny 

słup kamienny z zegarem słonecznym z brązu. Kopiec 
jest również znakiem połowy drogi pomiędzy Warsza-
wą i Lwowem oraz pomiędzy Lublinem a Zamościem

11 Kanał Wieprz – Krzna. Kanał melioracyjny wybu-
dowany w latach 1954-1961 o długości 140 km. 

Łączy rzekę Wieprz w miejscowości Borowica z Krzną. 
Jest to najdłuższy kanał w Polsce. W tym miejscu obo-
wiązuje całkowity zakaz wędkowania i kąpieli. Jego zale-
tą jest ustronne położenie i cisza, którą przerywa jedynie 

śpiew ptaków. Możemy tu spędzić mile czas z rodziną 
lub polecamy jako miejsce na rajd rowerowy. 

12 Cmentarz prawosławny w Łopienniku Podleś-
nym. Cmentarz w Łopienniku Podleśnym zało-

żony został w 1855 roku, jako cmentarz parafii unickiej. 
Po kasacji unitów od roku 1872 funkcjonował jako 
cmentarz parafii prawosławnej. Po I wojnie światowej 
zostały tylko zgliszcza i ich ślady: cmentarz i spalona 
cerkiew. Cerkwi nigdy nie odbudowano, a cmentarz 
zamknięto około roku 1919.
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13 Starorzecze rzeki Wieprz w miejscowości Boro-
wica. We wschodniej części gminy z południa 

na północ przebiega rzeka, Wieprz dzieląc ją na część 
wschodnią i zachodnią. W miejscowości Borowica bie-
rze początek kanał Wieprz – Krzna. Dopływami Wie-
prza są rzeki: Łopa i Rejka (Białka). Region ten odznacza 

się bogatą rzeźbą terenu i malowniczym krajobrazem, 
co stwarza znakomite warunki do uprawiania turystyki 
i rekreacji. Wieprz płynąc szeroką doliną tworzy zakola 
i starorzecza. Dolina Wieprza jest też świetnym miej-
scem lęgowym dla ptaków i innych zwierząt oraz miej-
scem przystankowym dla przelotnych ptaków.



25Gmina Łopiennik Górny

13 Starorzecze rzeki Wieprz w miejscowości Boro-
wica. We wschodniej części gminy z południa 

na północ przebiega rzeka, Wieprz dzieląc ją na część 
wschodnią i zachodnią. W miejscowości Borowica bie-
rze początek kanał Wieprz – Krzna. Dopływami Wie-
prza są rzeki: Łopa i Rejka (Białka). Region ten odznacza 

się bogatą rzeźbą terenu i malowniczym krajobrazem, 
co stwarza znakomite warunki do uprawiania turystyki 
i rekreacji. Wieprz płynąc szeroką doliną tworzy zakola 
i starorzecza. Dolina Wieprza jest też świetnym miej-
scem lęgowym dla ptaków i innych zwierząt oraz miej-
scem przystankowym dla przelotnych ptaków.



26 Warto zobaczyć 27Gmina Łopiennik Górny

Oświata i rekreacja 

Gmina zapewnia naukę dzieci i młodzieży w Szkole 
Podstawowej w Łopienniku Dolnym i Zespole Szkół 
w Łopienniku Nadrzecznym (Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum). Na terenie gminy funkcjonuje również Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa w Żulinie.

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym
Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym powstał w 2013 

roku. W skład zespołu wchodzą oddziały przedszkolne, 
szkoła podstawowa i gimnazjum, co umożliwia kontynuo-
wanie nauki w jednym miejscu. Obiekt szkoły oddano do 
użytku w 1998 r. Początkowo mieściły się w nim Publiczna 
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.

Nasza szkoła jest przyjazna dziecku. Stwarza warunki do 
wszechstronnego rozwoju psychofizycznego i zapewnia 
wysoki poziom kształcenia. Inspiruje i daje możliwość do-
skonalenia się na płaszczyźnie intelektualnej, społecznej, 
kulturalnej. Jest otwarta na potrzeby i oczekiwania społecz-
ności uczniowskiej, rodziców oraz środowiska lokalnego. 

W roku 2005 r. przy budynku wybudowano pełnowy-
miarową halę sportową, a w 2012 r. oddano do użytko-
wania kompleks boisk sportowych ORLIK 2012.

Na terenie szkoły znajduje się również nowoczesny 
plac zabaw.

Szkoła zapewnia:
•  Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
•  Dowóz dzieci do szkoły i do domu
•  Opiekę świetlicową w czasie przebywania dziecka 

w szkole
•  Nauczanie dwóch języków obcych: języka angiel-

skiego przez wszystkie etapy kształcenia oraz języka 
niemieckiego w gimnazjum 

•  Edukację informatyczną od klasy I szkoły podsta-
wowej 

•  Partnerską współpracę z rodzicami 
•  Specjalistyczną pomoc w przypadku szczególnych 

potrzeb edukacyjnych dziecka: psychologiczno-pe-
dagogiczną, logopedyczną, oligofrenopedagogiczną, 
terapię pedagogiczną. 

•  Wspieranie pracy edukacyjnej zajęciami wyrów-
nawczymi

•  Dbałość o bezpieczeństwo ucznia, o czym świad-
czy uzyskany certyfikat „Bezpiecznej szkoły”. Cały 
obiekt szkoły jest objęty monitoringiem. 
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Baza szkoły jest systematycznie wzbogacana i mo-
dernizowana. Szkoła dysponuje wieloma przestron-
nymi salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny 
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wystrój pomieszczeń 
jest bogaty i estetyczny. W klasopracowniach znajdują 
się tablice interaktywne, projektory, sprzęt audio i vi-
deo oraz specjalistyczne pomoce edukacyjne. 

Nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalają w spo-
sób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami, 
a także realizować projekty edukacyjne rozwijające 
kompetencje społeczne i twórcze uczniów. 

W budynku znajdują się:
Sale przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej, po-

lonistyczna, matematyczna, historyczno – geograficz-
na, artystyczna, języka angielskiego, języków obcych, 
fizyczno – chemiczna, matematyczno – przyrodnicza.

Pracownia komputerowa z 24 stanowiskami kompu-
terowymi z dostępem do Internetu. W całej szkole jest 
bezprzewodowy dostęp do Internetu – Wi-Fi.

Biblioteka szkolna zapewnia uczniom naszej szkoły 
swobodny dostęp do księgozbioru. Uczniowie mogą 
korzystać z biblioteki we wszystkie dni nauki szkolnej. 
Księgozbiór jest dostosowany do potrzeb każdego czy-
telnika, jest uzupełniany systematycznie. W bibliotece 

uczniowie mogą wypożyczać nie tylko lektury, książki 
przygodowe, bajki czy baśnie, ale także pięknie ilustro-
wane książki popularnonaukowe i albumy.

Szkoła posiada Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej. Centrum dysponuje obecnie 8 kom-
puterami wraz z edukacyjnym oprogramowaniem 
multimedialnym. Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edu-
kacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w interne-
cie lub w encyklopediach multimedialnych informacji 
potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. 
Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje 
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oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów 
edukacyjnych. 

Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwa-
la na wszechstronny rozwój fizyczny uczniów, a także 
umożliwia organizowanie w naszej szkole zawodów 
sportowych.

Pełnowymiarowa hala sportowa jest wyposażona 
w urządzenia do wszystkich gier zespołowych, gimna-
styki i lekkoatletyki. Na hali znajduje się kurtyna, któ-
radzieli ją na dwie mniejsze sale.

Kompleks boisk sportowych ORLIK, w skład które-
go wchodzą: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej 
i ręcznej z nawierzchnią ze sztucznej trawy oraz boisko 
do siatkówki, koszykówki i kort do tenisa ziemnego 
o nawierzchni tartanowej.

W szkole znajduje się również siłownia wyposażona 
w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń siłowych.

Dzięki takiej bazie prężnie rozwija się w naszej szko-
le sport, o czym świadczą zdobywane przez naszych 
uczniów wysokie miejsca w zawodach sportowych. 
Szczególnymi osiągnięciami możemy pochwalić się 
w badmintonie, tenisie stołowym, piłce siatkowej 
i ręcznej.

W szkole funkcjonują trzy oddziały przedszkolne dla 
dzieci w wieku 3 – 6 lat. Odziały są bogato wyposażo-
ne w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dzięki 
funduszom pozyskanym w ramach projektów unijnych. 
Do dyspozycji przedszkolaków przeznaczona jest rów-
nież sala do zabaw ruchowych i duży, bezpieczny plac 
zabaw.

Oddziały przedszkolne zapewniają dzieciom:
- opiekę w godzinach od 7.00 do 16.00,
- interesujące i różnorodne zajęcia edukacyjne zgodne 

z wiekiem i możliwościami dziecka,
- bezpłatną naukę języka angielskiego,
- opiekę logopedy i psychologa,
- nowoczesne i sprawdzone metody pracy z dziećmi,
- ciekawe wyjazdy edukacyjne
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edukacyjnych. 

Szkoła posiada bogatą bazę sportową, która pozwa-
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Szkoła bierze udział w ogólnopolskich programach 
„Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”, 
które mają na celu kształtowanie dobrych nawyków 
żywieniowych.

Włącza się również w akcje i programy edukacyjno 
- profilaktyczne takie jak: „Śniadanie daje moc”, „5 por-
cji warzyw i owoców”, „Profilaktyka, a Ty”, „Sprzątanie 
świata”, przygotowując scenki, prezentacje multime-
dialne oraz wystawy prac.

31Gmina Łopiennik Górny

Angażuje się w różne-
go rodzaju akcje charyta-
tywne m. in: „Góra gro-
sza”, „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Po-
mocy”.

Oprócz nauki szkoła 
oferuje także doskona-
łą rozrywkę organizując 
i uczestnicząc w różnego 
rodzaju przedsięwzię-
ciach.

W szkole odbywają się uroczyste apele, występy, 
spotkania z ciekawymi ludźmi, krajoznawcze i eduka-
cyjne wycieczki.

Uczniowie mają możliwość zabawy na szkolnych dy-
skotekach, piknikach plenerowych, wycieczkach rowe-
rowych, barwnych przemarszach na powitanie wiosny.

Szkoła organizuje przeglądy piosenek, konkursy re-
cytatorskie, pięknego czytania, wiedzy o Unii Europej-
skiej, wystawy prac plastycznych oraz warsztaty.

Uczniowie biorą również udział w licznych konkursach 
i olimpiadach na etapach szkolnych, gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich, odnosząc liczne sukcesy.
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Szkoła chętnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym 
biorąc udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych 
przez instytucje gminne.

Tradycją już w naszej szkole stały się takie uroczy-
stości i wydarzenia jak:

Festyn rodzinny podczas którego dzieci mogą za-
prezentować przed szerszą publicznością swoje umie-
jętności. Biorą w nim udział nie tylko uczniowie i ich 
rodzice, lecz także wszyscy mieszkańcy gminy.

Na uwagę zasługuje aktywnie działający szkolny te-
atr „Paczka”, który skupia osobowości niezwykłe i kre-

atywne. Młodzież z gimnazjum ma tutaj okazje wy-
kazać się aktorsko, tanecznie, wokalnie oraz twórczo, 
przygotowując scenariusze przedstawień.

W szkole działają również zespoły wokalno – instru-
mentalne oraz taneczne, które uświetniają wszystkie 
uroczystości i wydarzenia.

Uczniowie z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecz-
nym chętnie prezentują swoje zdolności artystyczne 
nie tylko dla społeczności lokalnej.

33Gmina Łopiennik Górny

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym
Najstarsze wzmianki o szkole w Łopienniku Dolnym 

sięgają 1876 r. Była to szkółka parafialna założona 
i utrzymywana przez rząd zaboru rosyjski. Dzieci uczęsz-

Zajęcia w oddziale przedszkolnym Sala edukacji wczesnoszkolnej

Na placu zabaw

Uczniowie w świetlicy szkolnej

Na zajęciach komputerowych

Na placu zabaw

Obecnie szkoła mieści się w tym samym budynku, syste-
matycznie remontowanym i odnawianym

Uczniowie klasy I i II Szkoły Podstawowej w Łopienniku 
Dolnym z roku 1938

Zjazd najstarszych absolwentów szkoły zorganizowany 
w 2012 r.
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czały do szkoły w porze zimowej - przez sześć lub siedem 
miesięcy. Nauka odbywała się tylko w języku rosyjskim. 

Budynek szkolny uległ zniszczeniu w czasie I wojny 
światowej. Wtedy nauka odbywała się w kilku oko-
licznych budynkach. Jesienią 1928 r. został powołany 
komitet budowy szkoły, a już 15 grudnia 1929 r. szkoła 
została przeniesiona do nowego budynku, który w całej 
okazałości stoi do dziś. 

W roku 2012 dyrektor szkoły wraz z gronem pedago-
gicznym zorganizował zjazd najstarszych absolwentów 
szkoły, a dokładnie uczniów klas I i II z roku 1938. 

Szkoła w Łopienniku Dolnym jest sześcioklasową szkołą 
podstawową z oddziałem przedszkolnym. Do jej obwodu 
należą miejscowości: Łopiennik Dolny, Łopiennik Podleśny, 
Borowica, Dobryniów, Dobryniów – Kolonia, Żulin, Wola 
Żulińska. Budynek szkolny mieści 7 sal lekcyjnych, pracow-
nię komputerową, świetlicę, stołówkę i szatnię. Wszystkie 
pomieszczenia są nowocześnie umeblowane ze stolikami 
i krzesełkami dostosowanymi do wzrostu uczniów. Pla-
cówka jest bardzo dobrze wyposażona w pomoce dydak-
tyczne oraz sprzęt. Posiada tablice interaktywne, kom-
putery stacjonarne, laptopy, projektory multimedialne, 
drukarki i kserokopiarki, telewizory, odtwarzacze DVD i CD.

Roztańczone i rozśpiewane „ Słowiańskie nutki”- zespół 
taneczny

Młodsza grupa taneczna „Czerwone Jagódki”

Taniec sportowy w wykonaniu zespołu tanecznego

O naszych sukcesach informowała prasa lokalna

Medaliści na podium

Uczestnicy III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angiel-
skiej -klasy I-III 

35Gmina Łopiennik Górny

Festyn rodzinny 2011 pod hasłem „Postaw na rodzinę”

Festyn rodzinny 2014 „Zdrowo i bezpiecznie z rodziną” Wycieczka do Warszawy z projektu „Akademia wielkich 
możliwości”

Spotkanie z policjantem

Festyn rodzinny 2012 „W szkole jak w rodzinie”

Wycieczka do Sandomierza
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Dużym atutem szkoły jest rozległy teren zielony, na 
którym znajduje się boisko do piłki nożnej, nowoczesny 
plac zabaw i dużo miejsca do ćwiczeń rekreacyjnych na 
świeżym powietrzu.

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym jest ot-
warta na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowi-
ska lokalnego. Oferuje naukę jednozmianową w nie-
licznych klasach, pod opieką wykwalifikowanej kadry 
nauczycielskiej. Umożliwia naukę języka angielskiego 
i zajęć komputerowych oraz rozwój indywidualnych 
zdolności i zainteresowań poprzez szeroką ofer-
tę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie mogą skorzy-
stać z kół przedmiotowych, kół zainteresowań, zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensa-
cyjnych. Oferta edukacyjna szkoły zmienia się każdego 
roku w zależności od potrzeb uczniów i ich rodziców. 
Placówka zapewnia swoim podopiecznym pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną i logopedyczną. Uczniowie 
korzystają ze świetlicy i dożywiania w formie cateringu.

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym może po-
chwalić się licznymi sukcesami dydaktycznymi, sporto-
wymi i artystycznymi. Potwierdzeniem tego są wyniki 
sprawdzianów zewnętrznych - „Sprawdzian szóstokla-
sisty”, „Test kompetencji w klasie III” oraz konkursów 
i zawodów sportowych.

Placówka ściśle współpracuje z instytucjami wspo-
magającymi pracę dydaktyczno-wychowawczą szkoły 
działającymi na terenie gminy i powiatu. 

Tradycją szkoły są cyklicznie organizowane uroczysto-
ści integrujące społeczność lokalną, takie jak: Festyn 
Rodzinny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Choinka 
noworoczna, Wigilia szkolna, Piknik pieczonego ziem-
niaka.

Szkoła przystępuje do projektów unijnych i pro-
gramów, które przyczyniają się do jej rozwoju. Tylko 
w ostatnich latach uczestniczyła w następujących pro-
jektach: „Wyrównywanie uczniowskich szans eduka-
cyjnych w powiecie krasnostawskim, „Przyspieszenie 
edukacyjne w szkole wiejskiej”, „Program integracji 
społecznej”, „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I –III szkół podstawowych 
w Gminie Łopiennik Górny” oraz „Akademia wielkich 
możliwości”.

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym stawia so-
bie za cel wyedukowanie i wychowanie młodego czło-
wieka wszechstronnie wykształconego, przygotowane-
go do dalszego kontynuowania nauki, tolerancyjnego, 
otwartego na świat oraz wrażliwego na jego problemy. 
Szkoła zapewnia miłą atmosferę oraz życzliwy stosunek 
do ucznia i jego rodziców.

37Gmina Łopiennik Górny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie, szkoła, 
która powstała z marzenia, rozpoczęła swoją pracę 
1 września 2012r.

Nasi uczniowie są przygotowani do dalszej nauki i ży-
cia oraz otwarci na świat.

Mają poczucie własnej wartości. Są samodzielni i od-
powiedzialni, tolerancyjni i kulturalni.

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. 
Prezentuje wysoki poziom nauczania i wychowania. 
Stanowi ośrodek życia kulturalnego najbliższej okolicy.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą na potrzeby 
i zainteresowania naszych wychowanków.

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną. Nasi uczniowie 
uczą się w pięknie wyposażonych salach lekcyjnych. Szko-
ła jest także organizatorem wyjazdów edukacyjnych.

●  Nasza szkoła na początku roku szkolnego 2012/2013 
przystąpiła do projektu: „Młodzież w działaniu” - pro-
gram Unii Europejskiej, który pozwolił uzyskać dofi-
nansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi 
ludzie w wieku 13 - 30 lat mogli realizować swoje pa-
sje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświad-
czenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowa-
ny był również do osób pracujących z młodzieżą oraz 
organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy 
nawiązać współpracę międzynarodową.

●  Program „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzię-
cia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych 
ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. 
Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa 
Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę 
pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Oddział przedszkolny

Klasa l

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie

Wycieczka do Warszawy



37Gmina Łopiennik Górny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie, szkoła, 
która powstała z marzenia, rozpoczęła swoją pracę 
1 września 2012r.

Nasi uczniowie są przygotowani do dalszej nauki i ży-
cia oraz otwarci na świat.

Mają poczucie własnej wartości. Są samodzielni i od-
powiedzialni, tolerancyjni i kulturalni.

Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. 
Prezentuje wysoki poziom nauczania i wychowania. 
Stanowi ośrodek życia kulturalnego najbliższej okolicy.

Jesteśmy szkołą bezpieczną, otwartą na potrzeby 
i zainteresowania naszych wychowanków.

Posiadamy bogatą bazę dydaktyczną. Nasi uczniowie 
uczą się w pięknie wyposażonych salach lekcyjnych. Szko-
ła jest także organizatorem wyjazdów edukacyjnych.

●  Nasza szkoła na początku roku szkolnego 2012/2013 
przystąpiła do projektu: „Młodzież w działaniu” - pro-
gram Unii Europejskiej, który pozwolił uzyskać dofi-
nansowanie na realizację projektu. Dzięki temu młodzi 
ludzie w wieku 13 - 30 lat mogli realizować swoje pa-
sje, rozwijać umiejętności i zdobywać nowe doświad-
czenia w czasie wolnym od nauki. Program adresowa-
ny był również do osób pracujących z młodzieżą oraz 
organizacji działających na rzecz młodzieży, które chcą 
podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć działalność czy 
nawiązać współpracę międzynarodową.

●  Program „Młodzież w działaniu” wspiera przedsięwzię-
cia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych 
ludzi oraz sprzyjać nabywaniu nowych umiejętności. 
Za realizację programu w Polsce odpowiada Narodowa 
Agencja Programu „Młodzież w działaniu”, której rolę 
pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Oddział przedszkolny

Klasa l

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie

Wycieczka do Warszawy



38 Oświata i rekreacja

●  W ramach projektu realizowane były warsztaty:
–  Warsztaty zdrowego odżywiania
–  Warsztaty Outdoor
–  Warsztaty na basenie
–  Warsztaty rozwoju osobistego
–  Warsztaty tworzenia pomocy dydaktycznych

●  Dnia 06.07.2014 r. o godzinie 14.00 odbyło się uro-
czyste otwarcie placu zabaw i zmodernizowanego 
oddziału przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Żulinie. Wśród zaproszonych gości 
byli m.in.: Wójt Gminy Łopiennik Górny Jan Kuchta, 
Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Żuli-
nie Ewa Fyk, ks. Andrzej Serafińczuk, który poświęcił 
plac zabaw.

●  Otwarcie odbyło się w ramach projektu „Moderniza-
cja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych”, realizowanego przez Stowarzyszenie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.1
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnia-

nia edukacji przedszkolnej. Projekt współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

W ramach edukacji ekologicznej wśród uczniów
naszej szkoły, prowadzone są cyklicznie zajęcia środo-

wiskowe w terenie. Odbywają się także turnieje wiedzy 
i konkursy o tematyce przyrodniczej m.in.: „Sprzątanie 
Świata”, „Dzień Ziemi”, czy „Spotkania z przyrodą”.

Zajęcia projektu „Zdrowo na sportowo”.

Otwarcie placu zabaw.

39Gmina Łopiennik Górny

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Łopienniku Nad-
rzecznym

Place zabaw w Łopienniku Nadrzecznym i Łopienniku 
Dolnym
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Kompleks boisk ORLIK przy Zespole Szkół w Łopienniku 
Nadrzecznym

Amfiteatr w Łopienniku Nadrzecznym

Skwer gminny w Łopienniku Nadrzecznym

41Gmina Łopiennik Górny

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWy AMICUS
Na terenie gminy działa Uczniowski Klub Sportowy 

AMICUS, który prowadzi szkolenia w ramach 4 sekcji: 
tenis stołowy, badminton, teakwondo oraz bilard. 

Uczniowski Klub Sportowy „AMICUS” powstał 
w 2001 roku na bazie założonego w 1986 roku Ludo-
wego Zespołu Sportowego (działał przy Szkole Podsta-
wowej w Łopienniku Dolnym). 

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego 
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
w tym promuje i prowadzi szkolenia młodzieży i do-
rosłych mieszkańców gminy, organizuje i bierze udział 
w zawodach i imprezach sportowych, świadczy usługi 
instruktorskie. Zajęcia sportowe prowadzone są co-
dziennie z wykorzystaniem szkolnych obiektów spor-
towych. Treningi cieszą się dużym zainteresowaniem 
ze strony dzieci i młodzieży. Obecnie wszystkie sekcje 
liczą ok. 60 osób.
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UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWy AMICUS
Na terenie gminy działa Uczniowski Klub Sportowy 

AMICUS, który prowadzi szkolenia w ramach 4 sekcji: 
tenis stołowy, badminton, teakwondo oraz bilard. 

Uczniowski Klub Sportowy „AMICUS” powstał 
w 2001 roku na bazie założonego w 1986 roku Ludo-
wego Zespołu Sportowego (działał przy Szkole Podsta-
wowej w Łopienniku Dolnym). 
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Zawodnicy klubu z sukcesami uczestniczą w zawo-
dach wojewódzkich i ogólnopolskich zdobywając wiele 
medali i wyróżnień: 

- Mistrzostwa Polski Taekwondo w Zamościu: brązo-
we medale zdobyli Robert Kowalik i Dariusz Zawada,

- Mistrzostwa Polski Młodzików w Taekwondo 1995 r.: 
Antoni Górny I miejsce, następnie uczestnictwo w Mi-
strzostwach Świata w Turcji,

- Mistrzostwa Polski Juniorów: Patrycja Warchulska 
I miejsce,

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży: II miejsce Ire-
neusz Chemicz,

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie: 
Wicemistrzowie Województwa Łukasz Chomczyński 
i Eryk Trojanowski,

- Mistrzostwa Województwa Skrzatów w Badminto-
nie: Jakub Zawada I miejsce,

- Awans do Mistrzostw Polski Juniorów w Badminto-
nie: Mateusz Chemicz, Kamil Zawada,

- VI Międzynarodowy Turniej Uczniowskich Klubów 
Sportowych w Badmintonie: III miejsce Patrycja Sysa, 
I miejsce w klasyfikacji drużynowej,

- Mistrzostwa Świata TangSooDo Puławy w 2009 r., 
medale zdobyli: Łukasz Chomczyński (srebro), Anna Za-
wada (brąz), Emil Sawa (srebro, brąz), Amanda Sawa 
(złoto, brąz), Michał Frącek (złoto),

- Mistrzostwa Województwa Żaków w tenisie stoło-
wym: Weronika Szewczak III miejsce.

UKS Amicus organizuje różne imprezy sportowe: Mi-
strzostwa Powiatu i Mistrzostwa Województwa w Bad-
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mintonie, Grand Prix LZS w Tenisie Stołowym, turnieje 
bilardowe oraz piłki nożnej halowej. Jedną z najwięk-
szych imprez sportowych jest cyklicznie organizowany 
Mikołajkowy Puchar Łopiennika w Taekwondo, w któ-
rym startuje ok. 150 zawodników reprezentujących 
kluby sportowe z kilku województw. W 2011 roku 
w Łopienniku odbyły się dni Kultury Koreańskiej orga-
nizowane przy pomocy Okręgowego Związku Taekwon-
do w Lublinie i Ambasady Koreańskiej. 
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Kultura 

Działania kulturalne na terenie gminy organizuje 
i koordynuje Gminny Ośrodek Kultury w Łopienniku 
Górnym we współpracy z Biblioteką Publiczną Gminy. 
W ofercie kulturalnej GOK znajdują się propozycje zago-
spodarowania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W GOK prowadzone są różnego rodzaju zajęcia: 
plastyczne, zajęcia zespołów wokalno – instrumental-
nych, nauka tańca nowoczesnego, zajęcia fotograficzne. 

Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Biblio-
teką Publiczną Gminy w Łopienniku Górnym orga-
nizuje cyklicznie imprezy kulturalne tj.: Regionalny 
Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej, Dożynki Gminne, 
Przegląd Zespołów Kolędniczych, konkursy bożonaro-
dzeniowe, konkursy na Palmę Wielkanocną, konkursy 
sportowe.
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ZeSPOŁy
KAPeLA LUDOWA „ŁOPIeŃCZACy”
Najpopularniejszy zespół działający na terenie gmi-

ny Łopiennik Górny. Kapela „Łopieńczacy” została 
utworzona z inicjatywy Gminnego Ośrodka Kultury 
w Łopienniku Górnym w 1995 roku. Kapela grała i kon-
certowała na różnych imprezach m.in.: Festiwal Kapel 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, Dni Otwartych Drzwi 
w Rejowcu, Chmielaki Krasnostawskie. „Łopieńczacy” 
nagrali 2 płyty z muzyką i słowami ludowymi. W 2015 
roku kapela będzie obchodzić swoje 20-lecie. Kierow-
nikiem kapeli jest pan Edward Bubicz, natomiast in-
struktorem muzycznym pan Roman Kolano.

ZeSPÓŁ „POLeSIe” Z BOROWICy
Zespół POLESIE kontynuuje wieloletnią tradycję wsi 

Borowica. W jego repertuarze są pieśni i piosenki lu-
dowe, patriotyczne, biesiadne i religijne. Zespół bierze 
udział w konkursach o różnej tematyce. Występuje na 
różnego rodzaju uroczystościach, imprezach organi-
zowanych na terenie Gminy Łopiennik oraz w miej-
scowościach na terenie sąsiadujących gmin. Obecnie 
instruktorem zespołu jest pan Tadeusz Kubacki.

ZeSPÓŁ ReTRO
Zespół powstał w ramach projektu Integracji Spo-

łecznej w Gminie Łopiennik Górny w maju 2009 roku. 

Początkowo zespół występował pod nazwą „Solo”, 
w 2010 roku zmienił nazwę na „RETRO”. Zespół śpiewa 
największe przeboje lat 80 i starsze, piosenki i pieśni 
ludowe, obrzędowe, religijne. W zespole śpiewają trzy 
panie, których instruktorem muzycznym jest pan Jerzy 
Żuk.

ZeSPÓŁ ŚPIeWACZy „SAMI SWOI” Z DOBRyNIOWA
Zespół powstał w roku 1977 na bazie Koła Gospo-

dyń Wiejskich i właśnie wtedy odbyły się chrzciny 
zespołu (formalne zatwierdzenie nazwy). Jest to 
najstarszy zespół działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Łopienniku. Obecnym kierownikiem ze-
społu jest pani Teresa Fornal. Na repertuar zespołu 
składają się utwory ludowe oraz utwory własne, pi-
sane przez członkinie zespołu. W 2003 r. Sami Swoi 
nagrali amatorską płytę. W roku 2010 zespół został 
laureatem w Konkursie Powiatowym „Kultura 2010” 
pod patronatem Marszałka Województwa Lubel-
skiego w kategorii Zespół Artystyczny. Instruktorem 
muzycznym jest Tadeusz Kubacki. Duże zaangażowa-
nie i wytrwałość członków zespołu spowodowało to, 
że zespół obchodził w 2012 roku Jubileusz 35-lecia. 
Podczas niego otrzymał Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra 
Kultury i Dziedzicwa Narodowego Bogdana Zdrojew-
skiego. 
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DZIeCIĘCy ZeSPÓŁ TANeCZNy „MŁyN”
Dziecięcy Zespół Ludowy „Młyn” powstał we wrześ-

niu 2012 roku. W skład zespołu wchodzą uczniowie 
z Zespołu Szkół w Łopienniku Nadrzecznym. Uczniowie 
na zajęciach uczą się przede wszystkim tańców ludo-
wych tj: krakowiak, polonez, polka, kujawiak. Reper-
tuar zajęć rozszerzony został również o naukę tańca 
towarzyskiego. Zespół Młyn swoimi występami uatrak-
cyjnia różnego rodzaju uroczystości lokalne. W swoim 
krótkim dorobku artystycznym ma na swoim koncie 
pierwsze sukcesy. Zespół w czerwcu 2014 r został 
laureatem Powiatowego Festiwalu Piosenki i Tańca 
w Żółkiewce. Instruktorem zespołu jest Dorota Ma-
ciejewska.

GRUPA TANeCZNA „SŁOWIAŃSKIe NUTKI”
Grupa taneczna „Słowiańskie Nutki” rozpoczęła swoją 

pracę w styczniu 2013 r. Dzieci z zespołu „Słowiańskie 
Nutk„i tańczą tańce ludowe i współczesne. Grupa, mimo 
że działa od niedawna, ma już za sobą wiele występów 
podczas imprez tj.: „Lubelskie Lato”, Festiwal Ludowy 

„z Kulturą i o Kulturze”, Międzynarodowy Festiwal Lu-
dowy „Łączy nas kultura” oraz na wielu imprezach oko-
licznościowych, odbywających się na terenie Gminy Ło-
piennik Górny. Grupa może się pochwalić I miejscem na 

„I Powiatowym Festiwalu Piosenki i Tańca” w Żółkiewce 
oraz II miejscem na „II Powiatowym Festiwalu Piosenki 
i Tańca” w Żółkiewce. Instruktorem zespołu jest pani Ma-
riola Sysa, akompaniuje pan Jerzy Żuk.
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TWÓRCy
Alina Pylak urodziła się w 1954 r .Mieszka w miejsco-

wości Krzywe. Zajmuje się amatorsko haftem krzyżyko-
wym i richelie. Swoje prace prezentuje na kiermaszach 
i wystawach. Jej zainteresowania robótkami ręcznymi 
rozpoczęły się już w wieku szkolnym. 

Posiada okazałą kolekcję swoich dzieł. Pani Alina 
była nominowana w konkursie powiatowym Kultura 
2010 pod patronatem Marszałka Województwa Lubel-
skiego jako Talent Artystyczny zdobywając III miejsce. 
W 2012 r otrzymała dyplom uznania od Marszałka 
Województwa Lubelskiego, a w roku 2013 otrzymała 
Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Bogdana Zdrojewskiego.

Czesława Kułagowska urodziła się w 1927 roku 
w Dobryniowie, gdzie mieszka na stałe. Od dzieciństwa 
interesowała się haftem, zdobnictwem, malarstwem 
oraz śpiewem. Prace jej były prezentowane na wielu 
wystawach, przeglądach i konkursach w Lublinie, Pa-
włowie, Okszowie, Krakowie, Krasnymstawie, Chełmie. 
Zamiłowanie do tradycji spowodowało, że jej pra-
ce były prezentowane w kraju i za granicą. W 2012 r 
otrzymała dyplom uznania od Marszałka Wojewódz-
twa Lubelskiego, a w roku 2013 otrzymała Odznakę 
Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bog-
dana Zdrojewskiego.
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BRONISŁAWA ŻUK urodziła się 1 marca 1950 roku 
w Chylinie w woj. lubelskim. Jest laureatką Nagrody 
Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz 
wielu innych prestiżowych nagród i wyróżnień. Za 
szczególny wkład w rozwój kulturalny i artystyczny 
miasta została uhonorowana nagrodą Samorządu Mia-
sta – „Złotymi Karpiami”. Od 1980 roku brała udział 
w wielu przeglądach, plenerach oraz warsztatach ma-
larskich – lokalnych jak i międzynarodowych. Jej prace 
eksponowane były na wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce (Lubartów, Krasnystaw, War-
szawa, Łęczna, Sosnowica, Dęblin, Chełm, Włodawa) 
oraz Szwecji. Od 10 lat jest liderem Grupy Plastycznej 
Paleta, jest również jej prezesem. Tematyka prac Broni-
sławy Żuk jest różnoraka, ale u podstaw jej twórczości 
leży fascynacja naturą, wrażliwość na jej piękno i bo-
gaty koloryt. Kolor jest dla autorki ważnym elemen-

tem kompozycji obrazu, ale jednocześnie czynnikiem 
podkreślającym nastrój, budującym sferę emocjonalną 
przedstawionego świata. 
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CZeSŁAWA KLUSeK urodziła 
się 23.03.1951 r. Mieszka w miej-
scowości Olszanka. Jej zainte-
resowanie robótkami ręcznymi 
zaczęło się od najmłodszych lat. 
Wykonuje swoje prace głównie 
w stylu krzyżykowym i richelieu. 
Od 2003 roku należy do twórców 
Ludowych w Krasnostawskim 
Domu Kultury. Prace pani Czesła-
wy były wystawiane w Lublinie, 
na Chmielakach Krasnostawskich, na Dożynkach Gmin-
nych oraz Powiatowych w Łopienniku, gdzie każda 
chętna osoba mogła zakupić jej wyrób. Posiada okazałą 
kolekcję swoich prac. Każde nowe dzieło jest dla niej 
kolejnym wyzwaniem. Prace swoje wykonuje głównie 
w okresie zimowym, podczas którego potrafi wykonać 
ok. 400 sztuk swoich dzieł. W 2012 r otrzymała dyplom 
uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego.

Jadwiga Smolira mieszka w Łopienniku Górnym. 
Swój wolny czas poświęca na haft krzyżykowy. Prowa-
dzi wspólnie z mężem gospodarstwo rolne.

Jan Kowalski – kolekcjoner – od 
2000 roku zaczął zbierać różne 
materiały archiwalne i intereso-
wać się historią naszej miejscowo-
ści i gminy. Jego pasją są zabytko-
we motocykle. Odrestaurował 13 
motocykli m.in.: Junak z 1961 r., 
WFM z 1964r., SHL, Jawa, K750, 
Komar. Dzięki niemu zostało od-
nalezionych wiele miejsc pochówku żołnierzy z okresu 
I i II wojny światowej.

Jan Zieńkowski – mieszkaniec wsi Łopiennik Podleś-
ny, poeta ludowy. Od 1992 roku jest członkiem Sto-
warzyszenia Twórców Ludowych Krasnostawskiego 
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Domu Kultury. Napisał i pisze 
nadal dużo wierszy okolicznoś-
ciowych, które prezentowane są 
z okazji Święta Plonów, Dnia Ko-
biet i innych uroczystości. Bierze 
czynny udział w najważniejszych 
uroczystościach gminnych i re-
ligijnych. W 2013 roku otrzymał 
wyróżnienie w konkursie powia-
towym KULTURA 2013. Oto przy-
kłady jego twórczości:

Szkolenie rolnicze
Do nauki zachęcają rolnika
żeby w swej pracy nie strzelił byka.
Gdy go raz tylko strzeli to się ludzie będą śmieli.
Powiedzą co to za rolnik z niego wzorowy,
że nie umie wydoić krowy.

Niedzielna rozrywka
Trudno sobie nie zdawać sprawy
Jakie się u nas robi zabawy.
Dobrze się tańczy, wódka się leje.
A w poniedziałek są już inne wspomnienia,
Jeden do szpitala a drugi do więzienia.

Lucyna Maurek od zawsze inte-
resowała się malarstwem. Miała 
dłuższą przerwę w czasie kiedy 
rozpoczęła studia, potem założyła 
rodzinę i zajmowała się dziećmi. 
Po długim czasie, gdy dzieci Pani 
Lucyny stały się samodzielne ma-
larka powróciła do swojej pasji. 
Pani Lucyna mimo wielu obo-
wiązków stara się znaleźć chwilę 
na namalowanie nowego dzieła. Swoje prace wystawia 
najczęściej podczas imprez gminnych. Współpracuje 
z Towarzystwem Przyjaciół Borowicy oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Łopienniku.

Stanisław Sawa – miesz-
kaniec wsi Łopiennik Górny, 
urodził się 31 marca 1920 
roku. Mimo swojego wieku 
nadal z wielką pasją poświę-
ca się rękodziełu ludowemu. 
Rzeźbi w drewnie ludowe 
cudeńka: pajacyki, łyżki, wi-
delce, radełka do ciasta. Wy-
plata różne koszyki i ozdoby. 
Swoje prace z pomocą rodzi-
ny prezentował na dożyn-

kach oraz imprezach powiatowych. W 2012 r otrzymał 
dyplom uznania od Marszałka Województwa Lubel-
skiego.

Tadeusz Wojtan urodził się 27 maja 1978 roku, 
mieszka w Łopienniku Dolnym. Jego zainteresowa-
nia od wczesnych lat życia powiązane były z historią. 
Wszystko zaczęło się od znalezienia monety, którą oka-
zał się 1 pfenig z 1900 roku. Pan Tadeusz zaczął kolek-
cjonować pamiątki z dziedziny militariów. Przedmioty, 
które posiada znajdowane są na dawnych polach walki 
w okolicach naszej gminy i nie tylko. 
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Teresa Czelej - malarka. Z pasją oddaje się malar-
stwu. Swoje obrazy chętnie prezentuje na imprezach 
plenerowych i wystawach. Chętnie wykonuje również 
różne wyroby rękodzielnicze.

Zofia Malec mieszkanka miejscowości Krzywe. Po 
wypadku została osobą niepełnosprawną ruchowo i po-
święciła się pasjom takim jak: haft richelieu, haft krzyży-
kowy, szycie, robótki na drutach i szydełku. Swoje prace 
wystawiała w Cepeliach. Obecnie wykonuje je dla rodzi-
ny i znajomych.

Wacław Gutowski żył w latach 1929-2014. Dotknięty 
ciężką chorobą – Heine-Medina – nie mógł wykonywać 
żadnej pracy fizycznej. Mimo niesprzyjających warun-
ków, podjął systematyczną naukę i zdobył średnie wy-
kształcenie. Debiutował w 1965 roku na łamach „Głosu 

Młodzieży Wiejskiej”. Jego utwory ukazywały się głów-
nie w „Kamenie” i „Tygodniku Chełmskim”, były także 
drukowane w antologiach poezji ludowej: „Wiersze 
proste jak życie”, „Gruszo polna graj na wietrze” oraz 
w trzecim tomie „Wsi Tworzącej”. Od 1968 roku był 
członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

SUROWY PRZYKAZ

Mąż rzeźbę ogląda (bardzo piękną pono),
Gdzie listek figowy okrywał jej łono,
Bo rzeźba kobietę nagą przedstawiała.
Wtem żona do niego groźnie zawołała:
„Mną się lepiej zajmij! Wszak ty nie artysta
I z tego – co listek nie kryje – korzystaj!”

***
W akt kobiety wpatrzony,
Nie spostrzegł swej żony,
Jak podszedłszy do niego, wsparła na ramieniu
I z wyrzutem szepnęła: - „wolisz tę w kamieniu?”

Julian Pukas żył w latach 1930-2007, mieszkał w Bo-
rowicy. Był założycielem zespołu śpiewaczego, z którym 
brał udział w najważniejszych gminnych uroczystoś-
ciach. Wiersze zaczął pisać w 1960 roku. Jego wiersze 
nigdy nie były publikowane.
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„Ostatnia droga Jana Pawła”

Miliony świateł rozświetla mroki
Te mroki czasu, mroki przestrzeni
Tyś lud prowadził do tej jasności 
Z wiarą, że świat na lepsze się zmieni.

Szedłeś z miłością do wszystkich ludów
Niosąc im miłość i pojednanie
I głosząc słowa Boga Jedynego,
Że kto uwierzy choćby umarł kiedyś powstanie.

Nikt jeszcze od wieki wieków
Nie zjednał z Bogiem tak wielkiej rzeszy
Wśród wiernych i niewierzących
Z przybycia Twego każdy się ucieszył.

Ty dziś w ostatniej drodze do nieba
o Janie Pawle nie idziesz w mroku
miliony świateł i próśb Boga
by Cię posadził u swego boku 
byś już tam z Bożych okien
na ziemię dla wszystkich ludów
zsyłał miłość i pocieszenie

IMPReZy
DOŻyNKI GMINNe
Jedną z najważniejszych corocznych imprez plenero-

wych w Gminie Łopiennik Górny są DOŻYNKI GMINNE. 
Jest to święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za 
ukończenie żniw i prac polowych. Podczas tego świę-
ta mieszkańcy poszczególnych wsi wykonują z zebra-
nych plonów wieńce. Święto tradycyjnie rozpoczyna 
się mszą świętą dziękczynną podczas której zostają 
poświęcone wieńce oraz chleb dożynkowy. Po uroczy-
stościach liturgicznych barwny korowód mieszkańców 
w strojach ludowych zbiera się na palcu gdzie odby-
wa się obrzęd dożynkowy. Podczas gdy zespół ludowy 
przy dźwiękach kapeli śpiewa pieśni obrzędowe pre-
zentowane są piękne wieńce dożynkowe. Starosto-
wie dożynek, przekazują na ręce gospodarza – Wójta 
Gminy – chleb dożynkowy. Po tradycyjnych obrzędach 

odbywają się występy zespołów ludowych, młodzieżo-
wych. W czasie dożynek są rozstrzygane konkursy „na 
najpiękniejszy ogród w Gminie Łopiennik Górny” oraz 
na „wieniec dożynkowy”. Mieszkańcy mają również 
możliwość podziwiania wystaw twórców ludowych 
oraz skosztowania tradycyjnych potraw wykonanych 
przez Koła Gospodyń Wiejskich. Świętowanie zawsze 
kończy się zabawą taneczną i trwa do późnych godzin 
wieczornych. 

DZIeŃ KOBIeT
To coroczne święto obchodzone 8 marca już na do-

bre zagościło w kalendarzu imprez w naszej gminie. 
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Panowie co roku organizują w tym dniu spotkanie dla 
pań aktywnie działających na terenie gminy. Mały po-
częstunek jest połączony z występami dzieci, zespołów 
ludowych. W ten wyjątkowy dzień panie otrzymują 
upominki, przygotowywane specjalnie na tą okazję. 
Tego dnia pada wiele ciepłych słów w kierunku naszych 
pań, które często poświęcają swój czas włączając się 
do pomocy przy organizacji imprez gminnych. 

FeSTIWAL LUDOWy „Z kulturą i o kulturze”– MIĘDZy-
NARODOWy FeSTIWAL LUDOWy „Łączy nas kultura”

Festiwal Ludowy mimo, że jest stosunkowo mło-
dą imprezą w naszej gminie jest jedną z najważniej-
szych imprez kulturalnych. Pierwszy festiwal odbył się 
w 2011 roku. 

Już podczas pierwszej edycji festiwal cieszył się du-
żym zainteresowaniem zespołów i kapel ludowych. 

Gościliśmy zaprzyjaźniony zespół ludowy z Ukrainy. 
Współpraca z sąsiadami ze wschodu rozpoczęła się 
w 2004 r. Pierwsze kontakty ze Szkołą nr 11 w Łucku 
zostały nawiązane dzięki Mikołajowi Jańczukowi, który 
jest nauczycielem wychowania fizycznego w tamtejszej 
szkole. Dzięki niemu doszło do spotkania z ówczesnym 
Dyrektorem Szkoły Władimirem Szpalerczukiem, który 
na zaproszenie Dariusza Zawady przyjechał do naszej 
gminy. Kolejną osobą, która przyczyniła się do rozwoju 
stosunków była Wiktoria Łopanowa - instruktorka ze-
społu tańca ludowego ,,Werbeczenka” , był to pierw-
szy zespół artystyczny, który zaszczycił nas swoją obec-
nością i występami. Dzięki Ani Kulczyckiej, wszystkie 
sprawy organizacyjne zostały dopięte na ostatni guzik. 
Alina Panasewicz, to kolejna instruktorka, która przy-
jechała wraz ze swoim zespołem, aby zaprezentować 
polskiej publiczności umiejętności i profesjonalizm jej 
zespołu tanecznego ,,Lileja”. Grupa z Łucka zaszczyciła 
nas swoją obecnością na imprezach plenerowych już 
wielokrotnie. Za każdym razem grupa wywołuje wielki 
entuzjazm wśród publiczności. Dzięki obecnej Dyrektor 
Szkoły Maroz Marii Homina możemy nadal kontynuo-
wać współpracę i gościć zespoły z Ukrainy na naszych 
imprezach. 

Przez kolejne lata festiwal co roku przyciągał nowych 
uczestników z poza naszego powiatu i województwa, 
o czym świadczy rosnąca liczba uczestników, która 
w roku 2014 przekroczyła 400 osób. W tym też roku 

57Gmina Łopiennik Górny

po raz pierwszy festiwal wzrósł do rangi Międzynaro-
dowego i zmienił nazwę na „I Międzynarodowy Festi-
wal Ludowy – Łączy nas kultura”. Festiwal został objęty 
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lu-
belskiego Krzysztofa Hetmana, a także Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie i Radia Lublin. Gościliśmy 
zespoły zagraniczne oraz zaprzyjaźnione zespoły z wo-
jewództwa podkarpackiego z Gminy Łańcut. Współ-
pracę z instytucjami kultury, zespołami oraz Kołami 
Gospodyń Wiejskich z powiatu rzeszowskiego zapo-
czątkowała nasza rodaczka Stefania Michałek. Pani 
Stenia obecnie jest V-ce Prezesem Wojewódzkiego 
Związku RKiOR w Rzeszowie i stale utrzymuje kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopienniku Górnym, 
dzięki czemu współpraca z Ośrodkami Kultury z Gminy 
Łańcut stale się rozwija. 

Impreza z każdym rokiem przyciąga nowych uczestni-
ków i zwolenników. Dzięki festiwalowi przez jeden dzień 
w roku nasza gmina staje się centrum kultury ludowej 
i pokazuje piękną tradycję nie tylko Lubelszczyzny, ale 
także tradycję naszych polskich i zagranicznych przyja-
ciół, którzy tak ja my pragną kultywować i pokazywać 
młodemu pokoleniu piękno naszych korzeni.

POWIATOWy DZIeŃ PRACOWNIKA I DZIAŁACZA 
KULTURy POWIATU KRASNOSTAWSKIeGO

Powiatowy Dzień Pracownika i Działacza Kultury to do-
roczne święto ludzi, którzy angażują się w działalność kul-
turalną na terenie gminy, powiatu, województwa a na-
wet kraju. Jest to impreza, która każdego roku odbywa 
się w innej gminie naszego powiatu. Jako Gmina Łopien-
nik Górny mieliśmy zaszczyt być gospodarzami w 2012 
roku. Podczas spotkania zostają wręczone podziękowa-
nia i dyplomy osobom, które szczególnie wyróżniły się 
swoją pracą i osiągnięciami kulturalnymi w minionym 
roku. Konkurs dzieli się na dwa etapy. Nagrody wręcza-
ne są w kategoriach: animator kultury, talent artystyczny, 
twórca kultury, zespół artystyczny. Na przestrzeni lat mo-
żemy pochwalić się uhonorowanymi i laureatami:

- Joanna Szumilak w 2012 roku została laureatką 
w kategorii Talent Artystyczny Powiatu Krasnostaw-
skiego

- p. Dorota Maciejewska w 2013 roku została Laureat-
ką w kategorii Animator Kultury Powiatu Krasnostaw-
skiego 

- Dariusz Zawada kierownik GOK w Łopienniku Gór-
nym w 2013 roku otrzymał „Dyplom Uznania za zasłu-
gi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania 
kultury w Powiecie Krasnostawskim” od Marszałka 
Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana na-
tomiast w roku 2014 otrzymał dyplom za „Szczegól-
ne zaangażowanie, pasję w upowszechnianiu kultury 
w województwie lubelskim przyznany przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego”. 

Podczas święta Pracowników i Działaczy Kultury zo-
stały również wręczone Odznaki Honorowe ,,Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. 
Z naszej gminy te zaszczytne odznaczenia otrzymali: ze-
spół śpiewaczy Sami Swoi z Dobryniowa, który w 2012 
roku obchodził swoje 35-lecie działalności, rok później 
za swoją długoletnią i wszechstronną działalność kultu-
ralną odznaki otrzymały twórczynie ludowe Czesława 
Kułagowska i Alina Pylak. 

NAJPIĘKNIeJSZA PALMA WIeLKANOCNA
Tradycją w naszej gminie jest konkurs na NAJPIĘK-

NIEJSZĄ PALMĘ WELKANOCNĄ. Konkurs przeznaczo-
ny jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy 
Łopiennik Górny. W Niedzielę Palmową dzieci wraz 
z opiekunami zbierają się w Gminnym Ośrodku Kultu-



57Gmina Łopiennik Górny

po raz pierwszy festiwal wzrósł do rangi Międzynaro-
dowego i zmienił nazwę na „I Międzynarodowy Festi-
wal Ludowy – Łączy nas kultura”. Festiwal został objęty 
Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lu-
belskiego Krzysztofa Hetmana, a także Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury w Lublinie i Radia Lublin. Gościliśmy 
zespoły zagraniczne oraz zaprzyjaźnione zespoły z wo-
jewództwa podkarpackiego z Gminy Łańcut. Współ-
pracę z instytucjami kultury, zespołami oraz Kołami 
Gospodyń Wiejskich z powiatu rzeszowskiego zapo-
czątkowała nasza rodaczka Stefania Michałek. Pani 
Stenia obecnie jest V-ce Prezesem Wojewódzkiego 
Związku RKiOR w Rzeszowie i stale utrzymuje kontakt 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Łopienniku Górnym, 
dzięki czemu współpraca z Ośrodkami Kultury z Gminy 
Łańcut stale się rozwija. 

Impreza z każdym rokiem przyciąga nowych uczestni-
ków i zwolenników. Dzięki festiwalowi przez jeden dzień 
w roku nasza gmina staje się centrum kultury ludowej 
i pokazuje piękną tradycję nie tylko Lubelszczyzny, ale 
także tradycję naszych polskich i zagranicznych przyja-
ciół, którzy tak ja my pragną kultywować i pokazywać 
młodemu pokoleniu piękno naszych korzeni.

POWIATOWy DZIeŃ PRACOWNIKA I DZIAŁACZA 
KULTURy POWIATU KRASNOSTAWSKIeGO

Powiatowy Dzień Pracownika i Działacza Kultury to do-
roczne święto ludzi, którzy angażują się w działalność kul-
turalną na terenie gminy, powiatu, województwa a na-
wet kraju. Jest to impreza, która każdego roku odbywa 
się w innej gminie naszego powiatu. Jako Gmina Łopien-
nik Górny mieliśmy zaszczyt być gospodarzami w 2012 
roku. Podczas spotkania zostają wręczone podziękowa-
nia i dyplomy osobom, które szczególnie wyróżniły się 
swoją pracą i osiągnięciami kulturalnymi w minionym 
roku. Konkurs dzieli się na dwa etapy. Nagrody wręcza-
ne są w kategoriach: animator kultury, talent artystyczny, 
twórca kultury, zespół artystyczny. Na przestrzeni lat mo-
żemy pochwalić się uhonorowanymi i laureatami:

- Joanna Szumilak w 2012 roku została laureatką 
w kategorii Talent Artystyczny Powiatu Krasnostaw-
skiego

- p. Dorota Maciejewska w 2013 roku została Laureat-
ką w kategorii Animator Kultury Powiatu Krasnostaw-
skiego 

- Dariusz Zawada kierownik GOK w Łopienniku Gór-
nym w 2013 roku otrzymał „Dyplom Uznania za zasłu-
gi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania 
kultury w Powiecie Krasnostawskim” od Marszałka 
Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana na-
tomiast w roku 2014 otrzymał dyplom za „Szczegól-
ne zaangażowanie, pasję w upowszechnianiu kultury 
w województwie lubelskim przyznany przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego”. 

Podczas święta Pracowników i Działaczy Kultury zo-
stały również wręczone Odznaki Honorowe ,,Zasłużony 
dla Kultury Polskiej” przyznane przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. 
Z naszej gminy te zaszczytne odznaczenia otrzymali: ze-
spół śpiewaczy Sami Swoi z Dobryniowa, który w 2012 
roku obchodził swoje 35-lecie działalności, rok później 
za swoją długoletnią i wszechstronną działalność kultu-
ralną odznaki otrzymały twórczynie ludowe Czesława 
Kułagowska i Alina Pylak. 

NAJPIĘKNIeJSZA PALMA WIeLKANOCNA
Tradycją w naszej gminie jest konkurs na NAJPIĘK-

NIEJSZĄ PALMĘ WELKANOCNĄ. Konkurs przeznaczo-
ny jest dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy 
Łopiennik Górny. W Niedzielę Palmową dzieci wraz 
z opiekunami zbierają się w Gminnym Ośrodku Kultu-
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ry skąd w barwnym świątecznym korowodzie udają się 
przed kościół parafialny. Po uroczystościach w kościele 
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wyników i odebranie nagród. 

ReGIONALNy PRZeGLĄD PIeŚNI I PIOSeNKI ReLIGIJNeJ
Przegląd Religijny po raz pierwszy został zorganizo-

wany w 1999 r. w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła 
w Łopienniku Nadrzecznym przy pomocy ówczesnego 
proboszcza parafii ks. Adolfa Bały. Na naszym przeglą-
dzie gościliśmy Krzysztofa Ścierańskiego oraz zespół 
peruwiański „Leyenda”. Mimo rywalizacji podczas 
przeglądu panuje wspaniała atmosfera. Uczestnicy 
na zakończenie wykonują wspólnie znane pieśni. Od 
dwóch lat przegląd odbywa się w kościele pw. Przemie-
nienia Pańskiego w Borowicy.

PRZeGLĄD ZeSPOŁÓW KOLĘDNICZyCH 
Kolejnym konkursem organizowanym na terenie 

naszej gminy jest Przegląd Zespołów Kolędniczych. 
Konkurs jest skierowany do dzieci ze szkół z terenu 
naszej gminy. Biorą w nim udział zarówno przed-
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szkolaki jak i starsza młodzież szkolna. Mali akto-
rzy przed komisją konkursową i publicznością od-
grywają sceny z narodzin Jezusa. Celem konkursu 
jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych 
oraz przekazywanie dawnych zwyczajów młodsze-
mu pokoleniu. Dwa zwycięskie zespoły awansują na 
przegląd powiatowy.

Konferencja - Wpływ Leadera na rozwój obszaru 
LGD ,,Krasnystaw Plus”

16 grudnia 2011 roku w Gminie Łopiennik Górny 
odbyła się konferencja na temat: Wpływ Leadera na 
rozwój obszaru LGD ,,Krasnystaw Plus”, której orga-
nizatorami byli Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działa-
nia ,,Krasnystaw PLUS” oraz Gmina Łopiennik Górny . 
W spotkaniu uczestniczyło 9 gmin z terenu powiatu 
krasnostawskiego: Krasnystaw, Fajsławice, Gorzków, 
Żółkiewka, Izbica, Rudnik, Kraśniczyn, Siennica Różana, 
Gorzków, Łopiennik Górny.W konferencji wzięło udział 
ponad 350 osób.

WIeLKA ORKIeSTRA ŚWIĄTeCZNeJ POMOCy
Mieszkańcy naszej gminy co roku przyłączają się do 

ogólnopolskiej akcji Jurka Owsiaka – Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierają pieniądze 
na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, który 
pomaga ratować ludzkie życie. Do akcji chętnie włą-
czają się szkoły z terenu gminy i osoby prywatne. 

„Życiem się cieszyć trzeba” - Jubileusz 105 rocznicy 
urodzin Pani Marianny Błaziak

Marianna Błaziak urodziła się 14 września 1909 roku 
w miejscowości dawniej Łopiennik Ruski a obecnie Ło-
piennik Dolny. Córka podoficera armii carskiej wycho-
wana w gronie 9 rodzeństwa. Pani Marianna Błaziak 
wychowała 4 dzieci, dochowała się 7 wnuków, 15 pra-
wnuków i 5 praprawnuków. Przeżyła zabory oraz I i II 
wojnę światową, a następnie trudny okres powojenny. 
Była siostrą PCK, uczestniczyła w budowie kościoła pw. 
Miłosierdzia Bożego w Dobryniowie. Mimo wieku 105 
lat cieszy się dobrym zdrowiem, jest bardzo pogodna, 
jej motto przepisu na długie lata to „wiosna, lato –żni-
wa, teraz już jesień i za chwilę zima- cieszyć się życiem 
trzeba”.
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ORGANIZACJe SPOLeCZNe
KOŁA GOSPODyŃ WIeJSKICH
W Gminie Łopiennik Górny obecnie jest 5 czynnie 

działających Kół Gospodyń Wiejskich: KGW „Dobry-
niów nad Wieprzem”, KGW Łopiennik Górny, KGW 
Olszanka, KGW Wola Żulińska oraz KGW Dobryniów. 
Nasze Panie chętnie biorą udział i pomagają przy or-
ganizacji imprez gminnych, niejednokrotnie poświę-
cając swój wolny czas. Uczestniczą w wyjazdach ple-
nerowych i promują Gminę Łopiennik poza granicami 
powiatu i województwa. Biorą udział w imprezach 
takich jak: Smaki jesieni w Poperczynie, Festiwal Pącz-
ka i Faworka w Siennicy Nadolnej, Trwanicka Zaciera, 
Lubelskie Lato, Superbaby i wiele innych. Panie z Kół 
Gospodyń chętnie uczestniczą w warsztatach plastycz-
nych organizowanych przez GOK, ale również (dzięki 
utalentowanym członkiniom) same organizują takie 
warsztaty dla swoich koleżanek. 

KGW Dobryniów nad Wieprzem przygotowuje się 
do zarejestrowania produktu regionalnego: pierogów 
z bobem. Swój produkt regionalny chce również zare-
jestrować Anna Sawa (Łopiennik Dolny). Jest nim cia-
sto drożdżowe.

Koła zdobywają wiele nagród i wyróżnień:
III miejsce w powiatowym konkursie nalewek i de-

stylatów Fajsławice 2013 (KGW Dobryniów nad Wie-
przem)

I miejsce w konkursie „smaki jesieni” podczas świę-
ta jesieni w Kazimierzu Dolnym 2013 (KGW Dobryniów 
nad Wieprzem)

II miejsce w konkursie „Smaki jesieni-produkty 
z owoców jesieni” kategoria – Nalewki z owoców je-
sieni Poperczyn 2013 (KGW Dobryniów nad Wieprzem) 

wyróżnienie komisji w konkursie kulinarnym „Trady-
cje kulinarne regionu” lubelskie lato 2014 (KGW Dobry-
niów nad Wieprzem)

I miejsce w konkursie „Smaki Jesieni - produkty 
z owoców jesieni” w kategorii Ciasto - Poperczyn 2013 
(KGW Łopiennik Górny)

III miejsce na Festiwalu „Pączka i faworka” w Sienni-
cy Nadolnej (KGW Olszanka)

Polski Związek emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła 
Nr 3 w Łopienniku Górnym powstał w 1994 r. Jest to naj-
liczniejsze koło emerytów w powiecie krasnostawskim, 
liczy 111 członków, którzy pochodzą nie tylko z Gminy Ło-
piennik Górny. Nasi emeryci są bardzo aktywni (o czym 
możemy często czytać w lokalnych gazetach), organizują 
wiele imprez integracyjnych dla swoich członków, na któ-
re zapraszają również osoby spoza związku, aby łączyć 
pokolenia. Spotkania jakie organizują to m.in.: Dzień 
Seniora, Dzień Kobiet (na którym wszystkie panie otrzy-
mują upominki od męskiej części Związku), Noc Święto-
jańska, Sylwester dla seniorów oraz imprezy okolicznoś-
ciowe. ZERiI ściśle współpracuje z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Łopienniku Górnym. Organizuje wiele wycie-
czek dla swoich członków i chętnych do takich miejsc 
jak: Solina, Warszawa, Zakopane, Jurata. Seniorzy z Ło-
piennika współpracują również z Rejonowym Związkiem 
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w Krasnymstawie, Okręgowym w Chełmie, Zarządem 
Głównym w Warszawie z emerytami z Żółkiewki, Fajsła-
wic oraz z Zespołu Szkół im. Wandy Rutkiewicz w War-
szawie. W 2013 roku po raz pierwszy w historii koła (na 
Dożynkach Gminnych) zostało odznaczonych 10 osiem-
dziesięciolatków Złotą Honorową Odznaką przyznawaną 
przez Główny Zarząd ZERiI w Warszawie. W sumie taką 
odznakę otrzymało 33 członków.

Towarzystwo Przyjaciół Borowicy powstało 7 lutego 
2010 roku z inicjatywy Marka Bodaka. Członkami To-
warzystwa są mieszkańcy miejscowości Borowica oraz 
miłośnicy wsi mieszkający poza jej terenem, a nawet 
poza granicami Polski (Belgia, Niemcy). Towarzystwo 
opiera swoją działalność na pracy społecznej ogó-
łu członków i działaczy. Inicjuje i organizuje imprezy, 
spotkania, uroczystości mające na celu podnoszenie 
kultury życia społecznego. Dokumentuje i upowszech-
nia wiedzę o historii i tradycji wsi Borowica. Podejmuje 

współpracę z terenowymi organizacjami samorządo-
wymi, instytucjami kultury (GOK, Biblioteka, LGD Kras-
nystaw PLUS) parafią. Promuje amatorską działalność 
artystyczną (zespół POLESIE, Lucynę Mazurek – ma-
larkę) oraz organizuje różne formy działalności samo-
kształceniowej np. warsztaty rękodzieła. Stowarzysze-
nie prowadzi działalność mającą na celu budowanie 
i wzmacnianie więzi lokalnych poprzez organizację np. 
spotkań dla seniorów. Z inicjatywy i dzięki staraniom 
Towarzystwa na cmentarzu parafialnym w Borowicy 
powstał Pomnik Pamięci Ofiar Zaginionych i Pomordo-
wanych w okresie okupacji hitlerowskiej, poświęcony 
mieszkańcom parafii Borowica. Na stałe do kalendarza 
TPB wpisały się: coroczne Nadwieprzańskie Święto Plo-
nów (15 sierpnia), odpustowe festyny rodzinne (8 maj, 
6 sierpień), noworoczne spotkanie dla mieszkańców 
Borowicy i okolicznych wsi oraz Przegląd Pieśni i Pio-
senki Religijnej. Stowarzyszenie nie prowadzi działal-
ności gospodarczej. 
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BIBLIOTeKA PUBLICZNA 
Biblioteka Publiczna Gminy prowadzi działalność 

kulturalno- oświatową. Głównym celem biblioteki jest 
upowszechnianie czytelnictwa oraz organizowanie 

różnych imprez i spotkań lokalnej społecznościprzy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury, szkół, para-
fii i organizacji pozarządowych. Nadzoruje pracę Filii 
Bibliotecznej w Żulinie. Biblioteka realizuje Program 

Rozwoju Bibliotek. Jednym z główniejszych zadań jest 
realizacja programu „Książki na telefon”, który umoż-
liwia osobom starszym i niepełnosprawnym dotarcia 
do książki. 

Posiada oddział dla dzieci i młodzieży, wypożyczalnię 
dla dorosłych z bogatym i urozmaiconym księgozbio-
rem, z wydzielonym miejscem na czytelnię oraz kawia-
renkę internetową.

Dyskusyjny Klub Książki to grupa czytelników w róż-
nym wieku, którzy lubią czytać i spotykają się, aby po-
rozmawiać o książkach.Spotkania klubów nie mają ści-
śle określonej formy, są otwarte dla wszystkich i każdy 
jest tu mile widziany. Prowadzone są przez bibliotekar-
ki. Spotkania są okazją do zabawy i poznania nowych 
ludzi, sposobem spędzania czasu wolnego a także po-
znania nowych autorów i książek. Klub DKK to także 
okazja do rozmowy z ulubionym pisarzem podczas 
spotkania autorskiego.

 „Cała Polska czyta dzieciom”
Kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 

przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” 
mająca na celu propagowanie codziennego czytania 

 Konkurs recytatorski „Cudowna kraina Juliana Tuwima” 
z udziałem dzieci z okolicznych szkół

Konkurs ortograficzny z udziałem uczniów gimnazjum
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dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę 
wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicz-
nego, umysłowego, społecznego i moralnego oraz bu-
dowanie zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji 
emocjonalnych i intelektualnych.

Do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”przyłączyli się Wójt 
Gminy Jan Kuchta, Dariusz Nawrocki Komendant Straży 
Pożarnej w Łopienniku Górnym, Kierownik Niepubliczne-
go Ośrodka Zdrowia w Łopienniku Nadrzecznym Jolanta 
Sawa i pani pielęgniarka z Niepublicznego Ośrodka Zdro-
wia w Łopienniku Nadrzecznym Krystyna Socha.

Zajęcia artystyczne w bibliotece w czasie dni wolnych od nauki

Z wizytą w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Żulinie

Ferie zimowe w bibliotece – inscenizacja „Rzepki”

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
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I urodziny Dyskusyjnego Klubu Książki – spotkanie w Bo-
rowicy z Towarzystwem Przyjaciół Borowicy.

Lekcja biblioteczna„Klubu odkrywców” z Zespołu Szkół 
w Łopienniku Nadrzecznym

Wspólne zdjęcie uczestników warsztatów bożonarodze-
niowych

Tydzień zakazanych książek z udziałem uczniów z gimnazjum

Jesień w literaturze. Pożegnanie lata -powitanie jesieni z udzia-
łem dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym

Historia ziemniaka, gry i zabawy z ziemniakami, frytki i pla-
cki to Święto Pieczonego Ziemniaka z udziłem najmłodszej 
grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym.

Nagrodzone zdjęcie w konkursie fotograficznym „Przyła-
pani na czytaniu”

65Gmina Łopiennik Górny

Spotkanie autorskie z Martą Fox – udział delegacji z pobli-
skich szkół i Dyskusyjnego Klubu Książki.

Spotkanie autorskie z Agnieszką Martinką. Światowy Dzień Pluszowego Misia –spotkanie z maluchami

Konkurs plastyczny „Najpiękniejsza kartka świąteczna”
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Biblioteka Publiczna Gminy Łopiennik Górny – Filia 
w Woli Żulińskiej.

Biblioteka Publiczna Gminy posiada filię biblioteczna 
znajdującą się w Woli Żulińskiej. Mieści się w prywat-
nym domu mieszkalnym zaadaptowanym na potrzeby 
biblioteczne.

Skupia wokół siebie liczne grono czytelników w róż-
nym wieku. W oparciu o współprace z Niepubliczną 
Szkołą w Żulinie prowadzi działalność kulturalno – 
oświatową.

Pracownicy biblioteki odbierają podziękowania za działal-
ność kulturalno- oświatową w Dniu Działacza i Pracowni-
ka Kultury w Kraśniczynie

Spotkanie partnerskie bibliotek

Debata „Za i przeciw książce” – swoich przekonań bronili 
gimnazjaliści 

Warsztaty wielkanocne z udziałem przyjaciół biblioteki

Lekcja biblioteczna 

Inscenizacje – Dożynki, wicie wianków
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Ochotnicza straż pożarna 

Na terenie Gminy Łopiennik Górny działa 10 jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej zrzeszających 290 
członków. Jednostka OSP Krzywe wpisana jest do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

OSP dysponują 11 wozami ratowniczo – gaśniczymi. 
Każdego roku dzięki staraniom władz gminy straże sta-
le doposażane są w nowy sprzęt niezbędny do ratowa-
nia życia, zdrowia i mienia. Modernizowane są również 
strażnice, służące nie tylko strażakom, ale i całej lokal-
nej społeczności.

Strażacy poza gotowością do zwalczania skutków 
klęsk żywiołowych prowadzą także różnoraką działal-
ność kulturalną. Swoją obecnością uświetniają uroczy-
stości religijne, różnego rodzaju święta gminne, biorą 
udział w pokazach i zawodach, a także udostępniają 
swoje remizy do prowadzenia imprez kulturalnych. 
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Komunikacja

Na sieć drogową gminy Łopiennik Górny składają się dro-
gi krajowe, powiatowe i gminne. Niewątpliwym atutem 
gminy jest odcinek drogi krajowej Nr 17, która przebiega 
przez teren gminy. Droga krajowa nr 17 relacji: Warszawa 

– Lublin – Zamość – Hrebenne, stanowi główne połączenie 
drogowe do przejścia granicznego z Ukrainą.

Na obszarze gminy Łopiennik istnieje 7 odcinków 
dróg powiatowych o łącznej długości 39,30 km. Drogi 
gminne obsługują głównie zabudowę kolonijną i stano-
wią dojazdy do pól. Pomimo dużej gęstości dróg tylko 
niewiele ponad 25% dróg gminnych ma utwardzoną 
powierzchnię. Na terenie gminy Łopiennik Górny ist-
nieje 264 km dróg, w tym 65 km o nawierzchni utwar-
dzonej i 199 km dróg o nawierzchni gruntowej.

Przez obszar gminy Łopiennik przebiega jednotorowa 
linia kolejowa relacji: Rejowiec – Hrebenne. Na terenie 
gminy zlokalizowany jest przystanek kolejowy w miej-
scowości Żulin.

W ostatnich latach w gminie Łopiennik Górny syste-
matycznie rozwija się infrastruktura. Dzięki licznym 
inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych 
w pozyskiwaniu funduszy, na bieżąco utwardzane i re-
montowane są drogi, wybudowana została sieć wodo-
ciągowa, infrastruktura rekreacyjna i sportowa.
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Przyroda 

Obszar gminy Łopiennik Górny charakteryzuje się 
zróżnicowaną rzeźbą terenu. Część zachodnia gminy 
(na zachód od doliny rzeki Wieprz) leżąca w obrębie 
Wyniosłości Giełczewskiej reprezentuje typ krajobra-
zu wyżynnego, natomiast część wschodnia w obrębie 
Obniżenia Dorohuckiego – nizinnego. Obszar gminy 
jest znacznie zróżnicowany pod względem wysokościo-
wym. Najwyższe wzniesienie terenu osiąga wysokość 
272 m n.p.m. (południowo – zachodnia część gminy), 
natomiast najniżej położone są tereny w dolinie rzeki 
Wieprz (172 m n.p.m.). Nachylenia terenu silnie zróż-
nicowane. Rzeźbę terenu urozmaicają liczne suche do-
linki i wąwozy.

Wyraźną formą erozyjno – akumulacyjną jest doli-
na rzeki Wieprz. Taras zalewowy doliny ma szerokość 
około 1 km, a jego powierzchnia jest płaska, podmokła, 
z licznymi starorzeczami. Podobne ukształtowanie mają 
mniejsze powierzchnie tarasów zalewowych bocznych 
dopływów Wieprza – rzeki Łopy i Rejki. Po zachodniej 
stronie doliny rzeki Wieprz występują tarasy nadzale-
wowe o płaskiej powierzchni. Rzeka Wieprz (prawo-
brzeżny dopływ Wisły) rozcina południkowo środkową 
część gminy. Rzeka jest nieregulowana, zachowująca 
swój naturalny charakter z meandrami i starorzecza-
mi. W miejscowości Borowica znajduje się jaz, który 
kieruje część wód Wieprza do Kanału Wieprz – Krzna. 

Głównymi dopływami Wieprza jest Łopa i Rejka. Cieki 
te posiadają przebieg równoleżnikowy i zbierają wodę 
z zachodniej i wschodniej części gminy poprzez nielicz-
ne dopływy i rowy melioracyjne.

Naturalną sieć wód powierzchniowych wzbogacają 
stawy rybne. Największy zespół stawów występuje 
w okolicy Żulina (o pow. 11,48 ha) oraz w rejonie Ol-
szanki. Uzupełniają je liczne drobne stawy rybne we 
wsiach: Nowiny, Krzywe, Łopiennik Dolny, Kol. Łopien-
nik Górny, zasilane wodami Łopy. Ponadto w rejonie 
wsi Olszanka i Majdan Krzywski znajdują się źródła.

Lasy i zadrzewienia na terenie gminy Łopiennik 
Górny zajmują 20% ogółu powierzchni gminy i należą 
głównie do Nadleśnictwa Krasnystaw. Występują one 
w kilku dużych, zwartych kompleksach w zachodniej 
i wschodniej części gminy. W części zachodniej (las 
Namule) oraz południowej (las okolic Ziemiany – Ło-
piennik Podleśny) drzewostany buduje głównie sosna 
ze znacznym udziałem gatunków liściastych: dębu, gra-
bu, osiki, buku, jawora, brzozy itp. Lasy te posiadają 
korzystny mikroklimat, są atrakcyjne krajobrazowo i są 
stosunkowo odporne na antropopresję. We wschod-
niej części gminy kompleksy leśne okolic Borowicy, to 
głównie bory mieszane, w których dominuje sosna 
z niewielkimi domieszkami gatunków liściastych: dębu 
i brzozy. Lasy te są korzystne dla rekreacji.
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