
Protokół nr 2/14  
 z posiedzenia Komisji Rolnictwa,  

Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu  
z dnia 25.02.2014r. 

 
Posiedzeniu Komisji przewodniczył Jan Stępień –Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników  Urzędu Miejskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
Przewodniczący Komisji przedstawił proponowaną tematykę posiedzenia. 
 
Tematyka posiedzenia: 
Działalność społeczno – kulturalna na terenie wiejskim. 
 
Monika Matusiewicz- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie- przedstawiła 
informację dotyczącą działalności społeczno- kulturalnej na terenie wiejskim./załącznik nr 4/. 
Miesiąc luty był miesiącem podsumowań.                 W materiałach przedstawiłam tę 
działalność z różnych środowisk, myślę, że ta działalność jest jeszcze większa, niż to co 
przedstawiłam. Reasumując, nasza gmina jest  bardzo aktywna gminą. Jest to opinia gości, 
którzy do nas przyjeżdżają. Ludzi związanych z kulturą bardzo wysoko oceniają. Dziś ta 
komisja kończy podsumowanie tej działalności. Może jeszcze sprostuje  zapis pkt. 6.  
warsztaty z bibułkarstwa w świetlicy w klinach  organizował Dom Ludowy z Bielowic. 
Wiesław Wołkiewicz – radny-  Jest 25 kół gospodyń wiejskich. Są koła które nie posiadają 
świetlicy, czy będą budowane nowe świetlice czy nie? 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jeżeli będą środki z zewnątrz na 
budowę świetlic, to będziemy z tego korzystać. Na dzień dzisiejszy już rozpoczęto remont,  
wraz z przebudową, świetlicy w Karwicach. 
Wiesław Wołkiewicz – radny-   Za jaka kwotę ten przetarg został rozstrzygnięty? 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Nie znam dokładnej kwoty. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta- Za ok. 900.000 zł. 
Andrzej Rożenek- radny- Zgadzam się z tym, że kultura powinna być promowana. Następne 
pieniądze idą na świetlice, czy Gmina może pozwolić sobie na to?  Czy myślimy o rynku 
pracy w Opocznie, sporo ludzi wyjechało do Anglii. Kto będzie spotykał się w świetlicach? 
Idą następne  pieniądze na budowę świetlic, podobne inwestycje doprowadziły do 
przekroczenia progu zadłużenia. Przyjdzie nam spłacać obligacje i zobaczymy wtedy, czy 
sobie poradzimy. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Przetarg na remont świetlicy                  
w Karwicach został rozstrzygnięty za 839.712zł., prace zostaną wykonane do 10 października 
2014r. 
Krystyna Świerczyńska- Sołtys Sitowej- Czy Pan Rożenek był w świetlicy wiejskiej             
i sprawdzał to, kto tam przychodzi? Świetlica nie jest tylko dla młodzieży, tam się dużo 
dzieje.  
Teresa Wrzosek-  Sołtys Wólki Karwickiej- To nie jest wieś, która była 50 lat temu. 
Uważam, że środki z kultury powinny przeznaczone być na kulturę. 
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Halina Grzywacz- Sołtys Kraszkowa- Często zabiegaliśmy o drogi gminne, była deklaracja 
ze strony Komisji, że będzie objazdówka po drogach  gminnych. Myślę, że niektórzy radni 
bujają w obłokach, powinni zobaczyć jak to działa. 
Andrzej Rożenek- radny- Nie powiedziałem, że jestem przeciwny budowie świetlicy. 
Objazdy po świetlicach były, nie neguje tego. Pani myśli, że milion  na remont świetlicy        
w Karwicach to niewiele, ale za ten milion można przygotować teren inwestycyjny na nowe 
miejsca pracy. Nie jestem przeciwny budowie świetlic, ale przeanalizujmy to. 
Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic-  Te pieniądze nie są w całości z budżetu gminy. 
Andrzej Rożenek- radny- Kilka lat temu była podobna sytuacja, wtedy powiedziałem „ będą 
świetlice, nie będzie szkół”, już nas to dotknęło, możemy budować dalej. 
Jerzy Winiarski- Sołtys Karwic-  Jeżeli na wsiach nie będzie się nic działo, to cofniemy się 
do tyłu. 
Franciszek Cieślik- Sołtys Sobawin- Jak to się ma do tych miejscowości, gdzie nie ma 
świetlic? My spotykamy się pod wiatą przystankową.  Dlaczego jesteśmy dyskryminowani. 
Miało być zrobione boisko koło szkoły podstawowej, nie dzieje się nic. Mamy drużyny, a nie 
mamy gdzie grać. Na „Kusokach” 10 sołtysów zostało pominiętych, to jest dyskryminacja. 
Iwona Sroka- Sołtys Adamowa- Współpracujemy z Karwicami, wspólnie organizujemy 
imprezy. W jakich warunkach odbywały się tam spotkania? Tam świetlicowa robi za dużo. 
Nie mówię, że nie chcę mieć swojej świetlicy, ale ta   w Karwicach służy trzem wsiom. 
Reprezentowaliśmy Region Opoczyński  na tragach w Łodzi, wszyscy nas wychwalali. My 
też potrzebujemy rozwijać się. Dzieci z Opoczna mogą korzystać z MDK, u nas dzieci 
spotykają się na przystankach. Najlepiej to nas rozdzielić, bo bez przerwy miasto narzeka na 
wieś. 
Krystyna Świerczyńska- Sołtys Sitowej- W okresie wakacji świetlice są zamknięte, 
świetlica powinna być czynna w wakacje. Dzieci spotykają się na  przystankach, na torach. 
Kazimierz Kożuchowski – Sekretarz Miasta- Cieszy mnie to, że sołtysi wyrażają swoje 
opinie. 839.712zł. zostanie przeznaczone na świetlicę  w Karwicach, ze środków gminnych 
50%. Karwice nie obsługują jednej miejscowości. Niepokoi mnie jedna sprawa od pewnego 
czasu. Mówienie o miejscach pracy które ma stworzyć Burmistrz, to nie spotyka się z ripostą. 
Gmina te warunki tworzy, bo jeżeli jest budowana droga, kanalizacja, to inwestycje mogą 
powstać. Gruntów jest mało, inwestorów brakuje, oni biorą inne czynniki pod uwagę. To że 
Burmistrz ma stworzyć miejsca pracy, to bzdura. Co do świetlic, spotykamy się często w 
Kraśnicy, uważam ze ten obiekt jest bardzo potrzebny, co nie znaczy, że mamy takie kolejne 
budować. Podsyca się antagonizmy miedzy wsią, a miastem, jest to rok wyborczy, brakuje 
jeszcze podziału gminy, po co nam to. Jeżeli radny nie widzi potrzeby budowy kanalizacji na 
wsi, to jest to tragedia, takie podejście. Do budżetu trzeba podchodzić racjonalnie. Ze 
świetlicy w Karwicach będą jeszcze korzystały Janów Karwicki i Adamów. Mamy tendencje 
odwrotną, ludzie z miasta przenoszą się na wieś. 
Jerzy Wijata- radny- Dobrze się stało, że zaczynamy rozmawiać o tym problemie. 
Rzeczywiście od jakiegoś czasu tworzy się atmosferę wzajemnej wrogości. Przerażają mnie 
wypowiedzi na temat świetlic, za chwile usłyszę że ochotnicze straże pożarne  nie jest 
potrzebne, a później wszyscy wołają pomocy. Nie można tak krytykować. 
Wiesław Wołkiewicz- radny- Byliśmy w kilku  miejscowościach oglądaliśmy świetlice. 
Budujmy takie obiekty, które są wykorzystywane na dana ilość osób.  Co do świetlicy w 
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Kraszkowie, to powinny być tylko potrzebne rzeczy, a nie zbędne. W Woli Załężnej tej 
świetlicy nie mamy. Właściciele domów weselnych nie chcą, żeby gmina  budowała zamiast 
świetlic właśnie domy weselne. Co do budowy boiska w Sobawinach, ja ten projekt 
oglądałem, wiedziałem, że to nie ma szans, sama płyta boiska była bez sensu.                      W 
Międzyborzu zostało wybudowane boisko dzięki pracy Pani Sołtys                  i mieszkańców. 
Nie ma sensu wydawać dużych pieniędzy, może ze środków przeznaczonych na budowę 
jednej świetlicy można wybudować kilka. 
Elżbieta Dorocińska- Sołtys Brzustówka- W naszej gminie wzrasta liczba ludności na wsi, a 
maleje w Opocznie. Coraz mniej ludzi żyje z gospodarstwa rolnego. Młodzież i dzieci maja 
wolny czas i spędzają go na bezczynności, nie maja możliwości inaczej go spędzić. W 
Brzustówku przejęliśmy sklep GSU, przy małym nakładzie finansowym wyremontowaliśmy 
to, nie mamy ogrzewania i wody, na spotkania KGW wystarcza nam to, czasem nawet tam 
świętujemy. Świetlice  należy budować w ramach rozsądku, lokalne świetlice jak najbardziej. 
My reprezentujemy nasz region, środowiska lokalne korzystają na tym. Zakłady przemysłowe 
razem z KGW mogą wspólnie promować region. 
Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- U nas jest ok. 25 dzieci, one chętnie pomagają 
w przygotowaniu do dożynek, ale nie ma gdzie spotykać się. Robie spotkania u siebie w 
domu. Chcę przekazać tradycję i nie chcę, aby to zaginęło. 
Barbara Wrzeszcz- Sołtys Stużno Kolonii- Czy można liczyć na drogi, czy nie, czy może 
być komisja wyjazdowa na drogi? 
Andrzej Rożenek- radny- Dobrze, że temat został rzucony, wszyscy się zgodzimy, że te 
świetlice powinny być. W ostrowie kosztowało to 480.000zł, gdybyśmy ustalili normy, to w 
tych pieniądzach wybudowalibyśmy już 3 świetlice. Właśnie o ten rozsadek proszę. 
Zastanówmy się, robi się duże inwestycje i blokuje kolejne. Cieszę się, że usłyszałem te głosy 
rozsądku pod kątem budowania małych świetlic. 
Halina Grzywacz- Sołtys Kraszkowa- Czy miał Pan wgląd do naszego projektu? W 
Kraszkowie chcemy stworzyć warunki dla straży, aby strażacy mieli zaplecze sanitarne. Dach 
jest do zrobienia, leje się. Nie chcemy budować pałaców. Świetlica w Kraśnicy jest duża i jest 
to potrzebne, ale następne świetlice powinny być małe. 
Teresa Wrzosek- Sołtys Wólki Karwickiej- Trzy lata temu mieliśmy działkę 38 arów, która 
przekazaliśmy na Urząd Gminy, chciałabym aby cos dalej się działo. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Bardzo dziękuje za te głożynie należy 
różnicować miasta i wsi, dziś każdy chce godnie żyć. Potrzeb mamy bardzo dużo.  Były 
zarzuty, że za mało korzystamy ze środków unijnych. Gmina Opoczno wykorzystała to 
maksymalnie. Panie Andrzeju proszę nie straszyć nikogo licytacją. Myślę, że burmistrz 
bardzo dobrze to przedstawił na podsumowaniu roku. Nie wolno ludzi faszerować 
kłamstwami, wszystko mamy udokumentowane i to przedstawiliśmy.  Był projekt budowania 
boiska za 3mln   i nie zrealizowaliśmy tego, powstały za to boiska w Janowie Karwickim, 
Sitowej i Ostrowie za 100 tysięcy.  Cieszę się, że Państwo wspieracie kulturę Opoczna i 
reprezentujecie  nasz region na targach. Mamy potrzebę wybudowania kilku świetlic w 
miejscowościach, gdzie ich nie ma. Budowa obwodnicy północnej była zasadna, chodniki tez 
są wykorzystane w celach turystycznych. Będzie objazd  na ul. Kolberga, wiąże się z tym 
zmiana organizacji ruchu. Infrastruktura drogowa była konieczna, aby zachęcić inwestorów. 
NIK bada temat sprzedaży gruntów, wstrzymajmy się z wydawaniem opinii na ten temat.  
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Proszę o tonowanie pewnych wypowiedzi. Nie zabraniajmy rozwijać się na wsi i w mieście. 
W MDK będzie utworzona świetlica w pomieszczeniu, gdzie teraz jest CIS. 
Andrzej Rożenek- radny- Ja tylko mówiłem, żeby to przemyśleć. Wszystko zależy od 
koalicji rządzącej. Podział gminy to nie temat opozycji, koalicja sama wprowadziła ten temat, 
mamy rok wyborczy. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Ja nie użyję słowa opozycja czy 
koalicja. Co innego kiedy mówimy o drogach dojazdowych do pól, a co  innego kiedy             
o obwodnicach. 
Janina Pęczek- Wiceprzewodnicząca Komisji- Kliny miały działkę z budynkiem, 
przekazały ją gminie, otrzymały w zamian małą działkę i wybudowaliśmy małą świetlicę. 
Wieś cieszy się z tego. Co  niektórym dobro gminy jest sprawa wtórną, podchodźmy              
z umiarem do wszystkiego.  
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Świetlice są bardzo potrzebne, 
osobiście uważam, że stworzenie sieci świetlic powinno być docelowe. W czasie czteroletniej 
pracy nie zauważyłam, że zachwiał się proces rozbudowy świetlic.  Świetlica w Kraśnicy jest 
bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję sołtysom za współpracę. 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Wracam do wypowiedzi Sołtysa z Sobawin w 
obecności Pana Burmistrza. Z wypowiedzi wynika, ze nie wszyscy sołtysi zostali zaproszeni 
na „Kusoki” , rozumiem, że w pewnych miejscowościach nie ma kół gospodyń, ale z mojego 
punktu widzenia koła gospodyń nie wypracowały dochodów za które  mogą zorganizować 
Kusoki. Jeżeli  fundatorem tej imprezy jest gmina, to prosiłbym, abyśmy nie dzielili się. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Te sygnały dotarły również do 
Burmistrza Wieruszewskiego, spotka się z Panią Dyrektor w tym temacie. 
Kazimierz Kożuchowski- Sekretarz Miasta- Za mało jest wyjaśnień, co do obligacji. 
Wczorajsze komisje utwierdziły mnie w przekonaniu, że niektórzy radni nie rozumieją tej 
kwestii. Obligacje to nie jest nowe zadłużenie, były kredyty, obligacje dawały możliwość 
spłaty kredytów, rozłożyły ta spłatę na lata.  
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- RIO stwierdziło, ze żadnych 
programów naprawczych gmina nie musi wprowadzać. 
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Kusoki są naście lat organizowane, 
miały one na celu integracje kół gospodyń wiejskich. Te imprezy rozwijały się, Kraśnica 
okazała się za mała. Również środowiska oświatowe miały do mnie pretensje, że nie 
zaproszono ich. Jest to tak duża impreza, zapraszamy osoby z zewnątrz, aby nas  promowali 
dalej.  
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Odnośnie spotkania        w sprawie 
świetlicy wiejskiej, różne były opinie musimy o tym rozmawiać.      W okresie wakacyjnym 
świetlice  mogą być czynne, nie ma z tym problemu, tylko ludzie to różnie komentują. Dzieci 
chcą przebywać na świeżym powietrzu, a nie w świetlicy. Ludzie przejeżdżając obok 
komentują , że świetlicowa nic nie robi, tylko opala się na słońcu. Inne świetlice nie maja 
etatu świetlicowego, tutaj Pan  Burmistrz daje tą możliwość. Każda praca  narażona jest na 
krytykę. 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Nie ma dwóch osób, które myślałyby w tych 
samych kategoriach. Na spotkaniu w MDK  po konsultacjach ze świetlicowymi zostały 
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wybrane takie, a nie inne godziny funkcjonowania świetlic. Godziny otwarcia powinny być 
dostosowane do potrzeb danego środowiska. 
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Nie ma z tym problemu, mamy 
zapisane kto kiedy pracuje, dostosowujemy to do potrzeb. 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Świetlice prowadza świetlicowi  i jest to robione 
bardzo dobrze. 
Krystyna Świerczyńska- Sołtys Sitowej- w czasie wakacji dzieci bawią się na placu zabaw 
bez opieki. 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Sąsiednie gminy nie mają świetlicowych i też 
funkcjonują. U nas jest pół etatu świetlicowej, nie zanosi się na wzrost etatu. 
Krystyna Świerczyńska- Sołtys Sitowej- Nie możemy zamknąć tego tematu. My mamy trzy 
świetlice, w Ogonowicach, Sitowej i Ostrowie, czy nie mogą być na zmianę otwierane. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Jest to możliwe, zawsze coś 
wypracujemy. MDK jest otwarty na współpracę, pół etatu świetlicowej        w zupełności 
wystarcza.  Co do odpowiedzialności za dzieci, gdzie przebywają w czasie wolnym, to 
odpowiadają za to rodzice, a pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. Rozmawialiśmy ze 
świetlicowymi, zimą dzieci chętnie przychodzą, każda świetlica  wyposażona jest w 
telewizor, stół bilardowy.  
Jan Wojewódzki- Sołtys Bukowca Opoczyńskiego- Ostrzegam  tych , którzy maja świetlice 
, przed nieuczciwymi  ludźmi. Ostatnio udostępniliśmy świetlicę firmie, która przeprowadzała 
badania, było to naciągane, nabrali zaliczek od ludzi i oszukali ich. 
Monika Matusiewicz- Dyrektor MDK w Opocznie- Jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie chciał 
wynająć świetlicę, to proszę te osoby kierować do nas. My wiemy jak to robić i sprawdzamy 
tych ludzi, nie bieżcie odpowiedzialności na siebie. Panie z kół gospodyń wiejskich jeżeli są 
gdzieś zapraszane, to proszę nam to zgłosić, my wtedy o tym wiemy, musimy współpracować 
ze sobą. 
Marek Wijata- Sołtys Sołku- Sołek i Zameczek czekają na świetlicę i drogę do cmentarza. 
Józef Dąbrowski- radny- Odnośnie świetlic, świetlica w Bielowicach jest       w opłakanym 
stanie. Razem z Panią Dyrektor robimy co możemy, będzie przeprowadzona 
termomodernizacja w tym roku. Burmistrz poprosił, aby przeznaczyć na to 15 tysięcy w tym 
roku z funduszu sołeckiego. Jeżeli w danej miejscowości coś się dzieje, to dojdzie do budowy 
świetlicy. 
Jan Stępień – Przewodniczący Komisji- Jeżeli  nie przyciągniemy młodzieży do folkloru, to 
za 15 lat nie będzie miał kto należeć do kół gospodyń wiejskich. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Powinniśmy zachęcać dzieci  do 
kontynuowania  tradycji ludowej i pielęgnacji kultury. Z funduszu sołeckiego można zakupić 
stroje ludowe. Do termomodernizacji świetlicy w Bielowicach otrzymaliśmy 80 % 
dofinansowania z PROW.  Chcemy jeszcze przeprowadzić termomodernizację w ZSS Nr 3, a 
w ZSS Nr 2 stworzyć możliwości dla dzieci niepełnosprawnych. 
Józef Dąbrowski- radny- Apeluję, aby Burmistrz zlecił  wyrównanie dróg gruntowych i  
zasypanie dołków po zimie. 
Jarosław Wiktorowicz- Z-ca Burmistrza Opoczna- Pan Piekarski zaczął już to realizować, 
drogi będą wyrównane. 
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Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Komisji Jan Stępień zakończył posiedzenie 
Komisji. 
Czas trwania komisji w godz. 11.00-13.00 

 

                                                              Przewodniczący Komisji Rolnictwa,  
                                                                                   Gospodarki Żywnościowej  
                                                                                         i Spraw Samorządu. 
                                                                                              Jan  Stępień 
 
 
Protokołowała:                                                        
Bogumiła Kucharska 
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