
Przewodniczący 
Rady Gminy

Stanisław Mazur 
z Radnymi

Drogim mieszkańcom Gminy Lipnik
I wszystkim czytelnikom 

Wieści Lipnickich
Na ten czas Wielkanocny

Życzymy
Świąt spędzonych 

w gronie najbliższych
Pomyślności i zdrowia

Miłości i nadziei
Niech ten czas Zbawienia 

wszystkim przyniesie
Radość i ukojenie

Wesołego Alleluja!!!
Wójt 

Gminy Lipnik
Andrzej Grządziel

z pracownikami
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FOTO KRONIKA GMINY LIPNIK 

Pan Wójt Andrzej Grządziel z uśmiechem na twarzy wręczał każdej kobie-
cie pięknego tulipana

Podczas dnia kobiet wręczono dyplom dla Pani sołtys Malżyna 
Anny Motyły

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Władze samorządowe brały czynny udział podczas WOŚP

Młodzież podczas WOŚP

Promesa dla Lipnika, Gminę Lipnik w Urzedzie Wojewódzkim reprezento-
wał Pan Wójt Andrzej Grządziel i Pan Rafał Smoliński fot. Rafał Smoliński



str. 3         WIEŚCI LIPNICKIE nr 30

Nowy rok, nowe możliwości 
wywiad z Wójtem Gminy Lipnik Panem Andrzejem Grządzielem

Jakie planowane są inwestycje w 
2018 roku na terenie gminy?

W 2018 roku planowana jest duża 
liczba inwestycji. Wiele z nich dotyczy 
dróg. W tym roku przewidziany jest re-
mont bądź wykonanie nowej utwardzo-
nej nawierzchni na 11 odcinkach dróg 
gminnych. 

Kolejną bardzo ważną inwestycją dla 
mieszkańców Międzygórza, jest budo-
wa świetlicy. Będzie to miejsce organiza-
cji wspólnych spotkań i imprez starszych 
i młodszych mieszkańców wsi.

Mając na uwadze dobro najmłod-
szych, planowane jest wykonanie pla-
cu zabaw dla dzieci we Włostowie „na 
osadzie”.

W Usarzowie natomiast powstanie 
altana, w której będzie można miło spę-
dzić czas na wspólnej rozmowie i odpo-
czynku.

Do końca zmierza inwestycja w Go-
łębiowie, czyli budowa budynku spo-
łeczno- kulturalnego. Zostały przezna-
czone na to duże środki, m.in. dotacja z 
budżetu gminy ok 104 tys. zł, a pozosta-
łe środki pokrywające ponad 70% inwe-
stycji pochodzą w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020. Pieniądze na 
tą inwestycję pozyskało stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołębio-
wie poprzez Lokalną Grupę Działania 
Ziemi Sandomierskiej.

Złożono również projekty zagospo-
darowania pustostanów szkolnych w 
Usarzowie i Słoptowie, a ich realizacja 
będzie możliwa dzięki środkom z bu-
dżetu państwa.

Gmina Lipnik słynie z dużej ilości 
dobrych dróg, czy w tym roku miesz-
kańcy mogą liczyć na nowe kilometry 

asfaltu?
Jak wszystkim 

wiadomo, prio-
rytetem są wyżej 
wymienione drogi. 
Ważniejszymi od-
cinkami, które zo-
staną zrealizowane 
w tym roku są drogi 
dojazdowe do pól, 
domów, łączące 
dwie miejscowości, 
są to: droga z Ku-
rowa do Słoptowa, 

z Włostowa do Swojkowa, droga we-
wnętrzna do tzw. starego hotelu przy 
cukrowni we Włostowie, Małyszówka 
w Leszczkowie, odcinek drogi z Lipnika 
przez Lipniczek do Żurawnik, droga ze 
Sternalic do Usarzowa. Dodatkowo bar-
dzo ważne jest przejęcie terenu drogi 
gminnej do Sternalic. Obecnie ten teren 
należy do gminy Klimontów. Po przeka-
zaniu tego terenu na pewno powstanie 
projekt wykonania nowej nawierzchni 
na drodze.

Planowana jest termomoderniza-
cja budynku urzędu gminy i budowa 
windy, jakie to przyniesie korzyści dla 
pracowników i interesantów?

Została podpisana umowa z wyko-
nawcą, a dobiega końca etap uzgod-
nień i projektów. W tym roku zostanie 
wykonany dwuspadowy dach na bu-
dynku urzędu gminy. Zmodernizowane 
zostanie wejście główne do budynku, a 
także zostanie wykonana winda, która 
ułatwi poruszanie się osobom niepełno-
sprawnym i starszym po terenie urzędu. 
W tym roku zostanie także wykonana 
wymiana dachu remizy w Słabuszewi-
cach.

Natomiast w przyszłym roku zo-
stanie wykonana termomodernizacja 
budynku gminy, która poprawi jego 
estetykę i zredukuje koszty ogrzewa-
nia. Kolejne termomodernizacje prze-
widziane na przyszły rok dotyczą straż-
nic m.in.: w Słoptowie, w Malżynie, w 
Leszczkowie i w Słabuszewicach.

Dolina Opatówki jest bardzo ma-
lowniczym terenem, a gmina Lipnik 
dodatkowo położona jest przy dro-
gach krajowych nr 9 i 77. Jak zachę-
cić potencjalnych inwestorów do in-
westowania na tym terenie?

Gmina Lipnik wiąże ogromne pla-

ny i nadzieje z wykorzystaniem zamku 
w Międzygórzu położonego w dolinie 
Opatówki skąd rozciąga się malowniczy 
krajobraz na teren gminy, a także odda-
lonego Opatowa, Sandomierza, czy Gór 
Świętokrzyskich. Obecny projekt jest na 
etapie opracowania wizualizacji zago-
spodarowania terenu zamku. Powstał 
pomysł stworzenia platformy widoko-
wej, by mieszkańcy, nie tylko Międzygó-
rza, czy gminy, ale liczni turyści odwie-
dzający zamek, mogli podziwiać piękne 
widoki okiem byłych właścicieli zamku. 
Przy parkingu zaś zostanie postawiona 
altana, która stworzy miejsce odpo-
czynku dla turystów i będzie swoistym 
oknem z widokiem na XIV-wieczny za-
mek. U podnóża zamku zostanie wyko-
nana rewitalizacja stawu, a przy parkin-
gu powstanie zajazd dla autokarów.

Czy istnieje plan pozyskania kolej-
nych funduszy dla gminy i w jakim 
zakresie?

Wszystkie działania urzędu mają na 
celu pozyskanie nowych funduszy inwe-
stycyjnych. W obecnym czasie działania 
te dotyczą m.in. dróg powodziowych, 
szkół i terenu gminy, altan i innych dzia-
łań.

Czy w 2018 roku planowane są 
ważne i ciekawe wydarzenia na tere-
nie gminy?

Oczywiście. 8 marca udało się zre-
alizować bardzo miłe święto wszystkich 
pań, czyli Dzień Kobiet. Dlatego chcia-
łem serdecznie podziękować wszystkim 
kobietom za przybycie i zaangażowanie. 
Pragnę jeszcze raz życzyć wszystkiego 
co najlepsze, by kobiety spełniały się 
w życiu rodzinnym i zawodowym, a w 
dążeniu do celu realizowały swoje ma-
rzenia.

W planach jest jeszcze realizacja im-
prez społeczno- kulturalnych, tzn. orga-
nizacja nocy świętojańskiej, dożynek, a 
także bardzo ważna w tym roku, set-
na rocznica odzyskania niepodległości 
przez Polskę.

 
Co może Pan powiedzieć o „po-

wrocie” posterunku policji we Wło-
stowie?

Rada Gminy na mocy uchwały in-
tencyjnej zdecydowała o przekazaniu 
pomieszczenia nad Ośrodkiem zdrowia 
we Włostowie na posterunek policji. W 
obecnym czasie wizytę w tej sprawie 
złożył nam Komendant Komendy Po-
wiatowej Policji w Opatowie, czekamy 
już tylko na wizytę Komendanta Woje-
wódzkiego Policji w Kielcach. Niezbęd-
ny projekt zagospodarowania i inwe-
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stycji pomieszczeń jest po stronie policji. 
Dzięki posterunkowi policja będzie mo-
gła szybciej reagować w razie potrzeby, 
działać na rzecz bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy i być bliżej obywatela.

Już trzy miesiące pełni Pan urząd 
wójta w Gminie Lipnik, jak ocenia 
Pan ten czas?

W tym czasie uczestniczyłem w 
wielu spotkaniach z mieszkańcami 
gminy. Były to spotkania sołeckie, a 
także z druhami z Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Czynnie uczestniczę w 
poprawie jakości życia mieszkańców 
gminy i pracy urzędu. Staram się ra-
zem z Przewodniczącym Rady Gminy 
Stanisławem Mazurem godnie repre-
zentować gminę na forum Lokalnej 
Grupy Działania, Związku Gmin Dorze-
cza Koprzywianki, czy też Starostwie 
Powiatowym i Urzędzie Marszałkow-
skim. Wszelkie poprzednie plany są 
kontynuowane, wiele z nich zostało, 
bądź będą zrealizowane w najbliż-
szym czasie. Czas w gminie Lipnik nie 
jest czasem straconym, jest czasem w 
pełni wykorzystanym.

Na zakończenie w imieniu własnym 
i pracowników Urzędu Gminy w Lipni-
ku chciałem złożyć serdeczne życzenia 
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pań-
skiego. Niech Zmartwychwstały Chry-
stus obdarzy wszystkich łaskami i mocą 
w codziennej pracy, a ten czas wiosenny 
przyniesie radość serca i zasłużony od-
poczynek.

Dziękuję za rozmowę.
Adam Barański

fot. Mariusz Olech.

WIELKIE GRANIE 
W POMAGANIE

14.01.2018r. w sali gimnastycz-
nej Zespołu Szkolno –Przedszkol-
nego w Lipniku odbył się 26 Finał 
WOŚP. Nad przebiegiem niedzielnej 
akcji czuwał sztab kierowany przez 
nauczycielkę Agnieszkę Kusal –Ka-
delę. Od wczesnych godzin poran-
nych 40 wolontariuszy (29 z Zespołu 
Szkolno –Przedszkolnego w Lipniku, 
6 ze Szkoły Podstawowej we Wło-
stowie, 5 ze Szkoły Podstawowej w 
Ossolinie) przemierzało całą gminę, 
by zebrać jak najwięcej pieniędzy 
na wyrównanie szans w leczeniu 
noworodków.

Lipnicki finał WOŚP wypełniły w Ze-
spole Szkolno -Przedszkolnym wystę-
py artystyczne uczniów z miejscowej 
szkoły przygotowane przez nauczy-
ciela muzyki Dariusza Jurkowskiego. 
Wspaniały pokaz pierwszej pomocy 
przedmedycznej i sprawnościowej 
zaprezentowała młodzież z Zespołu 
Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
w Sandomierzu.

Dzięki hojności wielu ofiarodaw-
ców na aukcję trafiło wiele wspania-
łych przedmiotów miedzy innymi: 
medal z Wicemistrzostwo Polski prze-
kazany przez Dariusza Pietrasiaka, ko-
smetyki i zabawki ofiarowane przez 

Karola Łuckiego, maskotki i krówki 
opatowskie przekazane przez druhów 
Straży Pożarnej i Spółdzielnię Mle-
czarską w Opatowie, soki jabłkowe 
ufundowane przez państwa Aleksan-
drę i Jarosława Ozdobów , biżuteria, 
sprzęt sportowy, książki, kalendarze 
na 2018 rok. Okoliczni przedsiębiorcy 
przekazali vouchery na swoje usługi: 
Adrian Lasota z gabinetu rehabilitacji 
medycznej, Elżbieta Sajecka z salonu 
fryzjerskiego, Joanna Kordyka z salonu 
kosmetycznego, Jan Rotmański z re-
stauracji i hotelu Panorama w Ostrow-
cu Świętokrzyskim.

Oprócz występów na głównej sce-
nie działała kawiarenka z pysznymi cia-
stami prowadzona przez Radę Rodzi-
ców. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Sternalicach przygotowały pyszne 
pierogi i chleb ze smalcem, o gorący 
posiłek zadbał właściciel restauracji 
,,Zamiejska’’ w Opatowie- Zbigniew 
Kocznur. Jak co roku można było po-
szaleć w sztucznym basenie, zagrać 
w gry komputerowe, kupić książkę 
na kiermaszu, czy maskotkę na loterii. 
Chętni mogli zakupić serduszka i anio-
ły z masy solnej, przygotowane przez 
pracowników Centrum Kształcenia w 
Lipniku . Piękne stylizacje baśniowe na 

 PODZIĘKOWANIA DLA DARCZYŃCÓW
Organizatorzy 26. Finału składają serdeczne podziękowania wszystkim ludziom wiel-

kiego serca i życzliwości, a szczególnie Radzie Rodziców, dyrektor -Danucie Polit, nauczy-
cielom i pracownikom obsługi w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Lipniku, wójtowi 

–Andrzejowi Grządzielowi, sekretarzowi gminy- Wojciechowi Zdybowi, Mariuszowi Ole-
chowi, przewodniczącemu Rady Gminy –Stanisławowi Mazurowi, radnym gminy- Annie 
Sidor, Wiesławowi Pietraszewskiemu, radnej Sejmiku Wojewódzkiego –Ewelinie Bień, 
dyrektor Szkoły Podstawowej we Włostowie –Małgorzacie Krakowiak i nauczycielom 
Michałowi Wójcikowskiemu, Katarzynie Lasocie, Małgorzacie Walczak, Anecie Kondas, 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Ossolinie –Iwonie Staszewskiej, dyrektorowi - Sebastia-
nowi Szymańskiemu i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Cen-
trum Kształcenia w Lipniku, druhom Straży Pożarnej w Lipniku, właścicielowi restauracji 
,, Zamiejska’’ w Opatowie – Zbigniewowi Kocznurowi, państwu Anecie i Krzysztofowi 
Stawiarz, Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie, właścicielce salonu fryzjerskiego 
,,RACH-CIACH’’ w Lipniku- Elżbiecie Sajeckiej, właścicielce salonu kosmetycznego ,,Exc-
lusive” w Klimontowie –Joannie Kordyce, Dariuszowi Pietrasiakowi, właścicielce salonu 
kosmetycznego ,,Świat Kobiet” w Opatowie –Monice Przygodzie, Stowarzyszeniu Koła 
Gospodyń Wiejskich w Sternalicach, Stowarzyszeniu Nasz Leszczków, właścicielowi kio-
sku w Lipniku- Karolowi Łuckiemu, Robertowi Zimnickiemu, Aleksandrze i Jarosławowi 
Ozdoba, Prezesowi Spółdzielni Mleczarskiej w Opatowie – Romanowi Marchewce, wła-
ścicielowi Gabinetu Rehabilitacji Medycznej Al-Reh – Adrianowi Lasocie, Zespołowi ,,de-

-Lux’’, właścicielowi Centrum Sportu w Ostrowcu Świętokrzyskim – Kamilowi Kutrybie, 
właścicielowi Restauracji i Hotelu „Panorama” w Ostrowcu Świętokrzyskim -Janowi Rot-
mańskiemu, Grzegorzowi Lipskiemu, Irenie Gierczak, Marii Głowackiej, Jolancie Czajce, 
Danucie Nowosielskiej, Marzenie Redlich, Adeli Grześkiewicz- Szczurek, Urszuli Smykli, 
Michałowi Góździowi, grupie przedszkolnej trzylatków z wychowawcą- Bernadettą Po-
lańską, grupie przedszkolnej popołudniowej z opiekunką- Katarzyna Bober, wszystkim 
wolontariuszom, pomocnikom i ich rodzicom.

SZEF SZTABU AGNIESZKA KUSAL- KADELA 

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Lipniku zwraca się 

z uprzejmą prośbą do mieszkańców 
Gminy o wskazywanie miejsc wystę-
powania roślin barszczu Sosnowskie-
go. 

Informacje te posłużą do przygo-
towania wniosku w celu pozyskania 
środków finansowych z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na likwidację 
barszczu na terenie Gminy Lipnik. 

W związku z powyższym zwraca-
my się z prośbą do tych mieszkańców, 
u których na działkach lub na grun-
tach sąsiednich występuje barszcz 
Sosnowskiego o wypełnienie for-
mularza „Zgłoszenie występowania 
barszczu Sosnowskiego na terenie 
Gminy Lipnik” oraz przekazanie go 
do tut. Urzędu. 

Osoba do kontaktu: Artur Śmi-
gała, pokój nr 24, tel. (15) 869 14 
19 wew. 46
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PIOTR OZDOBA 
FILIP PACHOLCZAK 
ANNA BOCHNACKA 
KAROLINA PAWLIK 
MAJA JABŁOŃSKA 
JAKUB KOSIARSKI 
KARINA RADOM 
IZABELA LASOTA 
WIKTORIA JACKOWSKA
NATALIA WRÓBLEWSKA 
KLAUDIA WYRAZIK 
JOANNA KRAKOWIAK 
PATRYK KAŁUŻA 
PIOTR ŻUREK 
MARTYNA CIACH 
IZABELA MARCZAK 

TOMASZ KIEC 
FILIP ZDYB 
BARTOSZ GRANAT 
GABRIELA KLIMONT 
BARTOSZ MICHAŁOWSKI 
DANIEL ZDYB 
JULITA ZYBAŁA 
ADRIAN SMOLIŃSKI 
DAWID MAŁACZEK 
JULITA ZIMNICKA 
WIKTOR KRUPCZAK 
LENA KAWIŃSKA 
PATRYCJA BAJAK 
MICHALINA POLIT 
AMELIA STAWIARZ 
OLIWIA JALOWSKA 

MICHAŁ BRYŁA 
JULIA PODSIADŁY 
GABRIELA POLIT 
FABIAN STEPIEŃ 
DAWID KAWINSKI 
NATALIA PIĄTKOWSKA 
BARTŁOMIEJ FORC 
AGNIESZKA KUSAL-KADELA 

POMOCNICY 
JULIA OSUCH 
GRZEGORZ WÓJCIK 
NAOMI BILSKA
ZUZANNA PIĄTEK 
WIKTORIA FURGON 
LENA KOMOROWSKA 

WIKTORIA ZIELIŃSKA 
KINGA ADAMCZYK
FILIP ORŁOWSKI 
MARTA ŁUKASIEWICZ 
KACPER MENDALA 
DAWID WINIARSKI 
KAMIL PIWOWARCZYK 
ANNA KIEC 
NATALIA MOŁEK 
MELANIA WÓJCIK 
WIKTOR JANUS 
KACPER JANUS 
KAMIL GRANAT 
KACPER ZIMOLĄG 
WERONIKA WIATROWSKA 

twarzach najmłodszych uczestników 
tworzyła pani Beata Dzik. Członkowie 
Klubu Młodych Naukowców z Leszcz-
kowa uczyli konstruować roboty, a 
druhowie ze Straży Pożarnej prezen-
towali sprzęt i zachęcali do zrobienia 
zdjęcia w wozie strażackim.

Najatrakcyjniejszą częścią progra-
mu okazała się licytacja przedmio-
tów przekazanych przez darczyńców. 
Gorączka licytacyjna doprowadziła 
do sumy 350zł za koszulkę 26. finału 
WOŚP wylicytowana przez pana Mar-
cina Wójcika, zegar ścienny z limito-
wanej edycji z logotypem WOŚP za 
210 zł nabył wójt gminy Andrzej Grzą-

LISTA WOLONTARIUSZY 26.FINAŁU WOŚP W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LIPNIKU.
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dziel, a lusterko „Mery Kay” za 180 zł 
wylicytowała Jolanta Czajka. Dużym 
zainteresowanie cieszyły się vouchery 
przekazane przez lokalnych przedsię-
biorców soki jabłkowe, krówki opa-
towskie, chomiki, kosmetyki, biżuteria 
i maskotki.

Całą imprezę prowadziła nauczy-
cielka lipnickiej szkoły Jolanta Czajka. 

Zanim rozbłysło „Światełko do 
Nieba” sponsorowane przez Anetę i 
Krzysztofa Stawiarzów goście bawili 
się przy muzyce zespołu de-Lux.

Najskuteczniejszymi wolontariu-
szami byli: Adrian Smoliński uczeń VII 
klasy (1311,64), Jakub Kosiarski uczeń 
IV klasy (1249,72), Gabriela Klimont i 
Wiktoria Zielińska uczennice IV klasy 
(1202,63).

Lipnicki sztab zebrał 24332,85zł 
i jest to kwota wyższa niż rok temu 
(16426,41zł ).

Wszystkim ludziom dobrej woli o 
ogromnych sercach organizatorzy go-
rąco dziękują.

Szef sztabu, Agnieszka Kusal-Kadela 

Dzień Babci i Dziadka 
u 5 latków

26 FINAŁ WOŚP WE WŁOSTOWIE 

 23 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 
w naszej grupie przedszkolnej ,, O”c 
została zorganizowana uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzie-
ci zaprosiły do przedszkola kochane 
babcie i dziadków, dla których przy-
gotowały specjalny program arty-
styczny. Recytowały wiersze, śpiewały 
piosenki, tańczyły. Niejednej babci i 
dziadkowi łezka kręciła się w oku. To 
był naprawdę wyjątkowy dzień, pe-
łen uśmiechu, radości i dumy. Szczę-
śliwe i rozpromienione twarze babć 
i dziadków po raz kolejny ukazały 
nam jak ważne są takie spotkania i 
wspólne spędzone chwile z wnukami. 
Po części artystycznej dzieci wręczy-

ły swoim dziadkom piękne, różowe 
róże i zaśpiewały przy akompania-

mencie akordeonu „Sto lat”. Pani 
dyrektor Danuta Polit podziękowała 
wszystkim małym artystom za pięk-
ny występ i złożyła solenizantom ser-
deczne życzenia.. Niecodzienni goście 
zostali zaproszeni na herbatkę i słodki 
poczęstunek. 

Adela Saracyn

14 stycznia 2018 roku w Szko-
le Podstawowej im. Romana Ko-
seły we Włostowie, szkolny sztab 
WOŚP pod kierunkiem Małgorzaty 
Walczak, Katarzyny Lasoty, Micha-
ła Wójcikowskiego i Anety Kondas 
zorganizował Finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. 

Wielki finał akcji szkolnej rozpo-
częliśmy już w piątek. Od tego dnia 
uczniowie sprzedawali wypieki wy-
konane samodzielnie i przez rodzi-
ców, za co należą się wielkie i gorące 
podziękowania wszystkim uczniom 
oraz rodzicom zaangażowanym w 
prace związane z wypiekami oraz 
niezwykle atrakcyjną formę ich sprze-
daży. Dzięki ofiarności wielu uczniów 
organizatorom udało się przepro-
wadzić również kiermasz, który cie-
szył się ogromnym powodzeniem. 

Uczniowie stali się posiadaczami la-
lek, miśków, maskotek, książek, gier 
komputerowych itp. W niedzielę 14 
stycznia 2018 roku wolontariusze 
pod opieką nauczycieli przeprowa-
dzili uliczną kwestę pieniędzy. 26 Fi-
nał zakończyliśmy zebraniem łącznie 
kwoty 3502 zł którą przekazaliśmy 
do Sztabu WOŚP w Lipniku. 

 Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim mamom pieką-
cym ciasta, darczyńcom, uczniom i 
wolontariuszom, dyrektorowi szkoły, 
wychowawcom oraz nauczycielom 
za pomoc i wsparcie w organizację 
finału oraz wszystkim bezimiennym 
wspierającym symbolicznym grosi-
kiem Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy.
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Dzień babci i dziadka 
w przedszkolu samorządowym w Lipniku

Dzień Babci i Dzień Dziadka
we Włostowie

O godzinie 9:00 w przedszkolu po-
witaniem zebranych gości rozpoczęła 
się uroczystość dla kochanych babć i 
dziadków. Dzieci zaprezentowały się 
w różnorodnych strojach, dziewczyn-
ki ubrane np. w piękne suknie niczym 
wróżki i księżniczki z bajek, a chłopcy 
w strojach policjanta, pirata, strażaka, 
czy też żołnierza.

Najpierw dzieci zaprezentowały 
przedstawienie Rzepka. Każde z dzie-
ci miało przygotowaną dla siebie rolę 
i z ogromnym zapałem chciało za-
prezentować wcześniej zapamiętany 
wierszyk i złożyć śliczne życzenia.

Babcie i dziadkowie, którzy przyby-
li do przedszkola byli pod wrażeniem 
swych małych pociech, dla których są 
niejednokrotnie wsparciem i dobrym 
kompanem do zabawy. Babcie mó-
wiły, jak to uczą wnuków zaradności 
np. w kuchni, a dziadkowie o tym 
jak wnuki uwielbiają słuchać wieczo-
rami długich i ciekawych opowieści 
z dawnych lat, w których mądrość i 
doświadczenie są zawarte. Podkreślili 
także, jak wiele mogą się w obecnym 
czasie nauczyć od najmłodszych pod 
względem kreatywności i postrzega-
nia nowoczesnego świata.

Pani dyrektor Zespołu Szkolno- 
Przedszkolnego w Lipniku Danuta Po-
lit podziękowała nauczycielkom, dzie-
ciom, rodzicom i dziadkom za udział 
i za przybycie. Życzyła wiele miłości i 
zdrowia.

Także Pan Wójt Andrzej Grządziel 
złożył piękne życzenia z okazji dnia 

babci i dziadka, życzył dużo zdrowia 
i pociechy z najmłodszych, kochają-
cych wnucząt. Podziękował paniom 
nauczycielkom: Bernadecie Polańskiej, 

31 stycznia przyniósł dzieciom w przedszkolu bardzo wyjątkowe wy-
darzenie, a mianowicie Dzień babci i dziadka. O całym wydarzeniu mó-
wiła dość niezwykła kartka z kalendarza niosąca wierszem wstęp do nad-
chodzących występów- „Babciu kochana i Ty Dziadku drogi, zapraszamy 
do nas w przedszkolne progi, wnuczek i wnuczka na Ciebie czekają, w 
prezencie piosenki i wierszyki mają”.

Danucie Kasińskiej, Katarzynie Bober 
za przygotowanie dzieci i organizację 
tego ważnego dla dzieci dnia.

Wszystkie wystąpienia zakończył 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców dla dzieci i zebranych 
gości. Wszyscy świetnie się bawili 
wspólnie tańcząc przy wesołej muzy-
ce.

tekst Adam Barański
foto ze strony internetowej przedszkola

W styczniu w klasach 1 – 3 
Szkoły Podstawowej im. Romana 
Koseły we Włostowie oraz w od-
działach przedszkolnych odbyły 
się piękne uroczystości z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Święto to 
było dniem niezwykłym dla dzieci 
a także dla zaproszonych - zacnych 
gości. 

Ten dzień pełen był uśmiechów, 
wzruszeń i radości. Dzieci pod okiem 

swoich wychowawców, a także przy 
pomocy rodziców przygotowały i 
przedstawiły piękne programy słow-
no-muzyczne, w których znalazły 
się piosenki, wiersze oraz scenki hu-
morystyczne z życia. Na widowni w 
klasach zasiadło bardzo dużo babć i 
dziadków, którzy z dumą obserwo-
wali swoje wnuczęta. Na zakończe-
nie dzieci przygotowały dla miłych 
gości słodki poczęstunek. 
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Dla Babci i Dziadka

Bal karnawałowy Jak karnawał to zabawa!

Dzień Babci i Dziadka to wyjąt-
kowy dzień. Przedszkolaki z przed-
szkola OAZA wraz z wychowawczy-
nią przygotowały przedstawienie 
z okazji tego święta, odbyło się 
ono 28/01/2018 roku w Gminnym 
Ośrodku Kultury we Włostowie. 

Dzieci recytowały piękne wierszyki, 
przez które nie jednej osobie zakręciła 
się łezka w oku ze wzruszenia, ale rów-
nież ze śmiechu z żarcików i śmiesz-
nych rymowanek. Ogromną niespo-

dzianką okazał się taniec, który dzieci 
przedstawiły był to taniec ludowy „La-
sowiak”. Zwieńczeniem uroczystości 
było wręczenie każdej Babci i Dziad-
kowi pamiątki wykonanej przez dzie-
ci oraz moc buziaków i uścisków. Po 
występie przedszkolaków, swoje umie-
jętności artystyczne zaprezentowała 
grupa starszych dzieci uczestniczących 
w warsztatach muzycznych przy Gmin-
nym Ośrodku Kultury we Włostowie, 
był skecz, wiersze i piosenki. We wspól-

nym świętowaniu uczestniczyli przed-
stawiciele samorządu powiatowego 
oraz lokalnego z Wójtem Gminy panem 
Andrzejem Grządzielem , który złożył 
babciom i dziadkom życzenia z okazji 
ich święta. Swoją obecnością zaszczycił 
nas też proboszcz tutejszej parafii, ks. 
Paweł Goliński. Spotkanie minęło w mi-
łej rodzinnej atmosferze, po zakończo-
nej części artystycznej, świętowaliśmy 
przy ciastach przygotowanych przez 
mamy oraz kawie i herbacie.

Wszystkim Babciom i Dziadkom 
składamy moc najserdeczniejszych 
życzeń.

Barbara Brzeska

17 stycznia 2017 roku w naszym przedszkolu 
"OAZA" odbył się bal karnawałowy. Tańcom i zaba-
wie nie było końca, najlepszą okazała się "rewia 
strojów" gdzie każdy zaprezentował swój strój oraz 
wymyślił nazwę przebrania. 

Jednak nie można było jednoznacznie powiedzieć 
kto wygrał zwycięzcami byli wszyscy. Dowolna zaba-
wa przy największych hitach przedszkola trwała aż do 
przyjścia rodziców.

Dziękujemy za zaangażowanie rodziców i za tak 
piękne przebrania.

Trzeciego lutego 2018roku dzięki życzliwości Pana Mar-
ka i Dominika Maciąga-właścicieli Dworu Markus w Lipni-
ku i zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia ,,Nasza Prze-
szłość i Przyszłość w Dolinie Opatówki” oraz Rady Sołeckiej 
z Lipnika odbyła się wspaniała zabawa karnawałowa. 

Za niewielką składkę pieniężną udało się zorganizować 
wspólną zabawę nie tylko dla mieszkańców Lipnika, która 
zakończyła się późno po północy. Gości powitał Prezes Sto-
warzyszenia Wiesław Głodek i przedstawiciel Rady Sołeckiej 
Piotr Dąbrowski, a zabawiał wspaniały Pan Kazimierz Stę-
pień. Repertuar był bardzo urozmaicony od nowości ,,Miłość 
w Zakopanem” po stare cudowne tanga. Nie ma znaczenia 
wiek czy miejsce zamieszkania, liczy się chęć wspólnej zaba-
wy, spotkania się z ludźmi, integracja. Takiego wspólnego 
spotkania, rozmów, zabawy nie zastąpi telefon i Internet. 
Każdy, kto chce może przystąpić do Stowarzyszenia- ser-
decznie zapraszamy. Razem możemy zorganizować nieza-
pomniane prywatki i inne uroczystości. 

Inf.fot. A.W.Głodek
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DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
6 lutego 2018 roku obcho-

dzony był Dzień Bezpiecznego 
Internetu, którego celem było 
zwrócenie uwagi na korzystanie z 
zasobów Internetu przez dzieci i 
młodzież. 

W ramach akcji Pani Katarzyna 
Lasota – pedagog szkolny, Pan Pa-
weł Nowak – szkolny koordynator 
ds. bezpieczeństwa zorganizowali 
w Szkole Podstawowej im. Roma-
na Koseły we Włostowie obchody 
Dnia Bezpiecznego Internetu. Naszą 
szkołę odwiedzili Pan Szymon Kasak 
– kurator sądowy Sądu Rejonowego 
w Opatowie oraz Pan policjant z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Opato-
wie, którzy uczestniczyli w spotka-
niach z uczniami. W trakcie prelekcji 
wzbogaconych o prezentacje multi-
medialne, dzieciom zostały przeka-
zane niezbędne do bezpiecznego 
korzystania z internetu informacje. 
Dzieciom przypomniano zagrożenia 
płynące z sieci, szczególną uwagę 
zwrócono na zjawiska cyberprze-
mocy i hejtu. Dodatkowo odbył się 
konkurs dla wszystkich klas naszej 
szkoły na wykonanie ściennej ga-
zetki klasowej na temat Bezpieczeń-
stwa w Internecie.

Kwestie związane z bezpieczeń-
stwem w sieci poruszone zostały 
także podczas zorganizowanych 
tego dnia spotkań z rodzicami 
uczniów naszej szkoły. Prezentację 
o zagrożeniach związanych z siecią 
Internetu przedstawiły uczennice 
klasy II oddziałów gimnazjum, reali-
zujące projekt edukacyjny pod opie-
ką Pana Pawła Nowaka. 
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Klub Młodych Naukowców z 
Leszczkowa (pod taką nazwą) przez 
kilka miesięcy realizował projekt pt. 
Wakacje z robotyką. Na realizację 
swojego pomysłu otrzymali grant w 
wysokości 3000zł z programu Działaj 
Lokalnie. Młodzi naukowcy w czasie 
wakacji zorganizowali dla siebie i 
dla swoich kolegów warsztaty ro-
botyki. Prawie codziennie spotykali 
się wieczorami w świetlicy w Leszcz-
kowie, gdzie budowali i programo-
wali roboty z klocków zakupionych 
z dotacji. W czasie spotkań rodziły 
się coraz to nowe pomysły działań. 
I tak w sierpniu zorganizowali im-
prezę dla mieszkańców Leszczkowa 
pt. „Noc spadających gwiazd”. W 
czasie imprezy zaprezentowali swo-
je roboty. Młodzi pasjonaci astrono-
mii przygotowali prelekcję na temat 
spadających gwiazd wykorzystując 
zdjęcia nocnego nieba własnego 
autorstwa. Impreza zakończyła się 
pokazem filmowym w zorganizo-
wanym przez młodzież kinie plene-
rowym. We wrześniu młodzież zor-
ganizowała warsztaty z robotyki dla 
młodszych kolegów. Warsztaty cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 
Projekt swoim zasięgiem wykroczył 
poza teren Leszczkowa. Młodzież 
swoje działania prowadziła w szkole 
w Lipniku, Bibliotece w Obrazowie, 
oraz w Ośrodku dla dzieci i młodzie-
ży niesłyszącej w Kielcach. Przez cały 
czas realizacji projektu młodych na-
ukowców wspierało Stowarzyszenie 
Razem Dla Leszczkowa. Stowarzy-
szenie udzieliło inicjatorom projektu 

osobowości prawnej i współorgani-
zowało wydarzenia. Jednym z nich 
był wspólnie z młodzieżą zorganizo-
wany wyjazd do Krakowa i wizyta w 
Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisła-
wa Lema oraz w Muzeum Inżynierii 
Miejskiej. 

Ciekawym pomysłem było zor-
ganizowanie przez Grzegorza Lip-
skiego konkursu fotograficznego pt. 
Leszczków w obiektywie. Na konkurs 
zgłoszono 19 prac, w większości 
zrobionych przez młodzież i dzieci 
z Leszczkowa. Następnie odbyło się 
internetowe głosowanie na najlep-
szą pracę. Niektóre zdjęcia otrzymały 
nawet po kilkaset głosów. 

W grudniu młodzież i Stowarzy-
szenie Razem dla Leszczkowa zor-
ganizowali imprezę podsumowującą 
całoroczne działania. Jedną z atrakcji 
była wystawa zdjęć konkursowych. 

W czasie imprezy ogłoszono wy-
niki konkursu i wręczono nagrody. W 

Coraz częściej spotykamy się z opinią o braku zaangażowania mło-
dych ludzi w życie społeczne na wsi. Zaprzeczeniem tej tezy jest przykład 
Leszczkowa. Przez ostatnie kilka miesięcy to młodzież stała się inicjato-
rem i współorganizatorem działań społecznych w Leszczkowie

Aktywna Młodzież w Leszczkowie

uroczystości brali udział mieszkańcy 
Leszczkowa oraz zaproszeni goście . 

Wysiłek młodzieży został docenio-
ny podczas gali programu „Działaj 
Lokalnie” która odbyła się w Sando-
mierzu 21 lutego 2018 roku. Mło-
dzież przygotowała kilkuminutową 
prezentację podczas której opowie-
działa o swoich działaniach i zapre-
zentowała zbudowane przez siebie 
roboty. 

Podczas gali został rozstrzygnię-
ty konkurs pt. „Opowiedz”. Brały w 
nim udział filmy, w których grupy 
realizujące projekty programu Dzia-
łaj Lokalnie z powiatu opatowskie-
go i sandomierskiego opowiadają o 
swoich działaniach. Film przygoto-
wany przez młodzież z Leszczkowa 
zajął pierwsze miejsce w regionie i 
został zakwalifikowany do konkursu 
ogólnopolskiego. Autorem filmu jest 
Grzegorz Lipski, a wystąpili w nim 
Bartosz Sidor, Julia Gierczak, Paweł 
Lipski i Krzysztof Nowakowski. W 
przygotowanie prezentacji zaanga-
żowany był także Tomasz Sidor.

Zarząd Stowarzyszenia Razem dla 
Leszczkowa bardzo ceni współpracę 
międzypokoleniową jaką udało nam 
się nawiązać. Przyczynia się ona do 
realizacji nowych inicjatyw i pomy-
słów na rzecz rozwoju naszej Małej 
Ojczyzny jaką jest Leszczków.

Autor tekstu Anna Sidor
Zdjęcia Grzegorz Lipski
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ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ KOSZYKÓWKI

VI Turniej Tenisa Stołowego 2018 r.

Dnia 30 stycznia 2018 r. w ra-
mach "Świętokrzyskiego Dnia Ko-
szykówki" w Szkole Podstawowej 
im. Romana Koseły we Włostowie 
został zorganizowany turniej "Z ko-
szykówką na Ty". 

Uczniowie z klas 4, 5, 6, 7 SP ry-
walizowali w rozgrywkach klasowych. 
Na uwagę zasługuje fakt, że w tur-
nieju razem z drużynami chłopców 
rywalizowały dziewczęta z klasy 7. W 
turnieju uczestniczyła również cała 
klasa III gimnazjum, która toczyła ry-
walizację w utworzonych przez siebie 
grupach.

Nasi uczniowie chętnie biorą 
udział w zajęciach sportowych, ry-
walizują z kolegami w turniejach gier 
zespołowych. Jest to bardzo dobry 
sposób na promowanie aktywnego, 
zdrowego stylu życia.

Podczas ferii zimowych 15 lu-
tego 2018 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury we Włostowie odbył się IV 
Turniej Tenisa Stołowego. 

Co roku turniej cieszy się dużym 
zainteresowaniem zarówno mło-
dzieży jak i starszych pasjonatów tej 
gry. 

Uczestnicy zostali podzieleni na 
dwie kategorie wiekowe. 

Rozgrywki trwały 3 godzi-
ny. Wszystkie partie rozgrywano 
zgodnie z regulaminem Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego, a nad 
prawidłowym przebiegiem czuwał 
profesjonalny sędzia Paweł Kokosa. 
Zawodnicy wykazali się dużym za-
angażowaniem i sercem do walki. 

Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali dyplomy i pamiątkowe 
proporczyki. Nagrody dla zwycięz-
ców ufundował Gminny Ośrodek 
Kultury we Włostowie.

Nagrodzeni :
I kategoria wiekowa: 
I miejsce: Jakub Wietrzycki
II miejsce: Krystian Masternak
III miejsce: Adrian Pater
II kategoria wiekowa: 
I miejsce: Kamil Pater
II miejsce: Kamil Gołąbek
III miejsce: Piotr Janda

Pozostali zawodnicy: Aleksander 
Malinowski, Jakub Pobrotyn, Michał 
Witek, Piotr Sitarski.

tekst i foto Beata Dzik
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Pan Marek Maciąg szef Domu We-
selnego Markus bardzo entuzjastycz-
nie przyjął propozycję współpracy w 
celu organizacji dnia kobiet. Wspo-
mniał, że jest otwarty na kolejne pro-
pozycje, a dzisiejszy szczególny dzień 
należy uczcić, ponieważ kobiety są 
ważną podporą dla mężczyzn i ozdo-
bą dnia codziennego. 

W programie zostały przewidziane 
występy i prezentacje Organizacji Po-
zarządowych oraz słodki poczęstunek.

Pan Wójt w roli gospodarza każdej 
przybyłej pani wręczał wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy pięknego 
tulipana, a przybyło na uroczystość 
około 160 pań.

Część oficjalną po przysłowiowym 
kwadransie studenckim rozpoczęła 
Pani Katarzyna Czesna- Wójcik. Dziel-
nicowa przywitała wszystkich przyby-
łych gości i złożyła życzenia. Następ-
nie pan wójt zabrał głos. Nawiązał do 
historii Polski, odnosząc się do walki 
o niepodległość. Mówił o wielkim 
wkładzie kobiet, o ich udziale w pracy 
konspiracyjnej. A jak wiadomo nie raz 
się zdarzało, by mimo zakazu uczest-
niczenia kobiet w walkach zbrojnych, 
kobiety zakładały mundury i walczyły 
w okopach. Podczas walki o niepod-
ległość to one były podporą dla męż-
czyzn zachowując tożsamość narodo-
wą. Na koniec swojego wystąpienia 
Pan Wójt życzył wszystkim paniom 
dużo uznania za ich pracę, szacunku, 
życzliwości, miłości najbliższych i zdro-
wia.

Kolejnym punktem programu był 

występ grupy tanecznej x-kids z Ze-
społu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej- Curie. Najmłodsi zapre-
zentowali kilka różnych układów ta-
necznych do różnych piosenek. W gru-
pie x-kids występują dzieci mające od 
7 do 9 lat, a swoją działalność rozpo-
częły we wrześniu 2017 roku. Grupę 
prowadzi Pan Dawid Bidziński uczeń 
Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii 
Skłodowskiej- Curie, który obecnie 
uczy się w Ożarowie jako mechatronik. 
Taniec natomiast jest jego pasją, sam 
tańczy dopiero od kilku lat, ale już te-
raz uczy innych. Nadzór pedagogiczny 
nad całą grupą prowadzi Pani Anna 
Wars.

Po występie najmłodszych nastąpi-
ła prezentacja lokalnych stowarzyszeń. 

Najpierw Pani prezes Anna Sidor 
zaprezentowała stowarzyszenie „Ra-
zem dla Leszczkowa”, które liczy 20 
członkiń. Opowiedziała o początkach 
działalności, którą prowadzą od 2015 
roku. Celem stowarzyszenia jest inte-
gracja, nie tylko kobiet, ale całej lokal-
nej społeczności. Stowarzyszenie orga-
nizuje różne imprezy okolicznościowe 
np. dzień kobiet i dzień dziecka. Panie 
ze stowarzyszenia biorą udział w róż-
nych konkursach kulinarnych dbając o 
lokalne tradycje kulinarne. Dzięki ini-
cjatywie stowarzyszenia i lokalnej spo-
łeczności udało się zrobić plac zabaw 
obok remizy w Leszczkowie, oczyścić 
teren wokół pomnika poległych żoł-
nierzy z I wojny światowej, wyremon-
tować przydrożną figurę. Stowarzy-
szenie bierze także udział w projekcie 

„równać szanse”, dzięki któremu orga-
nizuje wraz z młodzieżą mecze i tur-
niej siatkówki, a w 2017 roku młodzież 
zaczęła budować roboty z klocków. 
Organizowane są także wydarzenia 
kulturalne m.in. narodowe czytanie 
Wesela Stefana Wyspiańskiego. Zor-
ganizowana została także biblioteka 
sąsiedzka, w której sąsiedzi wymie-
niają się książkami. W tym roku także 
stowarzyszenie prowadzi projekt siat-
kówki dla młodzieży i planuje kolejną 
edycje konkursu fotograficznego. Jak 
podkreśla Pani Anna Sidor Stowarzy-
szenie Razem dla Leszczkowa stawia 
na integrację i rozwój, a w przyszło-
ści chce pozyskać nowe fundusze, na 
nowe działania.

Po ciekawej prezentacji nadszedł 
czas na kolejny występ taneczny. Tym 
razem była to starsza grupa x-dance 
zrzeszająca młodzież w wieku gimna-
zjalnym. Tą grupę od trzech lat pro-
wadzi Dawid Bidziński. Razem obie 
grupy x-kids i x-dance liczą 34 osoby, 
a ciągle przybywają kolejne osoby pa-
sjonujące się tańcem. Grupa x-dance 
zaprezentowała kilka szybkich i syn-
chronicznych układów i efektownych 
szpagatów.

Kolejną prezentację prowadzi-
ła Pani Barbara Brzeska, prezes sto-
warzyszenia Nasz Włostów, które 
prowadzi działalność od 2007 roku. 
Stowarzyszenie dzięki dużemu zaan-
gażowaniu, ciężkiej pracy i pomocy 
różnych instytucji, stara się pomóc lo-
kalnej społeczności poprzez szkolenia, 
kształcenie i organizację życia społecz-
nego. Rozprowadza także dużo ma-
teriałów informacyjnych. Organizuje 
zbiórki śmieci dbając o wygląd Wło-
stowa. Dzięki stowarzyszeniu zostało 
utworzone przedszkole, a samo sto-
warzyszenie bierze czynny udział w or-
ganizacji biesiady świętojańskiej, czy 
też szlachetnej paczki. Uczestniczy w 
projektach integracji społecznej i pro-
gramie operacyjnym województwa 
świętokrzyskiego. Pani Barbara Brze-

Wyjątkowy dzień kobiet
8 Marca 2018 roku o godzinie 14:00 w Domu Weselnym Markus w 

Lipniku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet. Inicjatorami tego wy-
darzenia był Pan Wójt Andrzej Grządziel, dzielnicowa Gminy Lipnik Pani 
Katarzyna Czesna- Wójcik, Organizacje Pozarządowe z terenu gminy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie.
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ska podkreśliła dobrą współpracę z sa-
morządem gminnym, która ma dobry 
wpływ na rozwój stowarzyszenia.

Po tym wystąpieniu na scenie po-
jawiły się obie grupy taneczne x-kids 
i x-dance, które na ten dzień przygo-
towały coś specjalnego, a mianowicie 
wystąpiły we wspólnym układzie ta-
necznym, który zakończył się gromki-
mi brawami i uznaniem publiczności. 
Pan Wójt wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Stanisławem Mazurem, 
dzielnicową gminy Lipnik Czesną- 
Wójcik i Anną Sidor wręczyli młodym 
artystom drobne upominki.

Gdy każdy z zebranych gości dostał 
szampana, wszyscy razem dla pań za-
śpiewali wesoło sto lat. 

Po tej miłej przerwie Pani Bożena 
Czerwińska zaprezentowała stowarzy-
szenie „Nasza Przeszłość i Przyszłość w 
Dolinie Opatówki”. Prezesem tego sto-
warzyszenia jest Pan Wiesław Głodek, 
a wiceprezesem Dawid Stec. Stowa-
rzyszenie organizuje różne spotkania 
m.in. z kosmetyczką, warsztaty robie-
nia palm wielkanocnych połączone z 
degustacją bab wielkanocnych, dzień 
dziecka i profilaktykę dla dzieci i mło-
dzieży z Zespołu Szkolno- Przedszkol-
nego w Lipniku. Stowarzyszenie zajęło 
się także przygotowaniem wieńca do-
żynkowego Lipnika, zaangażowało się 
w akcje szlachetnej paczki i rajd papie-
ski w 2017 roku. Pani Małgorzata Fal-
fus jedna z członkiń stowarzyszenia zaj-
muje się przygotowaniem wniosków 
do LGD, do Centrum Przedsiębiorczo-
ści. Powstaje także plan przyszłościowy 
zagospodarowania zaplecza kaplicy w 
Lipniku i opisania historii kaplicy. Sto-
warzyszenie bierze udział także w kon-
kursach kulinarnych. Na koniec Pani 
Bożena Czerwińska życzyła wszystkim 
paniom dużo zdrowia, szczęścia i speł-
nienia marzeń.

W kolejnej części tego miłego wy-
darzenia Pani Anna Sidor zaprosiła do 
wystąpienia dwie bizneswomen. Do-

dała też, że senat 
ustanowił rok 2018 
rokiem kobiet.

Jako pierwsza 
wystąpiła Pani Ane-
ta Stawiarz z Żuraw-
nik. Nie nazywa sie-
bie bizneswomen, a 
żoną, matką, pro-
ducentem rolnym. 
Mówiła o swojej 
miłości do ziemi i o 
pracy na wsi, która 
sprawia jej ogrom-
ną przyjemność, a 

dzięki dokształcaniu, zdobywaniu wie-
dzy i doświadczeniu, może o sobie po-
wiedzieć, że jest profesjonalną rolnicz-
ką. W codziennej pracy przyświeca jej 
dewiza życiowa, jaką jest cytat pisarza 
Napoleona Hilla „Cokolwiek umysł jest 
w stanie sobie wyobrazić, jest również 
w stanie to osiągnąć.” Pięknym podsu-
mowaniem wystąpienia było złożenie 
mobilizujących życzeń dla wszystkich 
pań, a mianowicie Pani Aneta życzyła 
by wszystkie kobiety uruchamiały swo-
ją wyobraźnię, bo chcieć to móc.

Następnie wystąpiła osoba, któ-
ra zmieniła swoje życie, decydując, że 
przyszedł czas, aby zrobić coś dla siebie. 
Tą osoba jest Pani Katarzyna Piechniak 
z wykształcenia pedagog psychowy-
chowawczy. Po krótkim czasie pracy w 
zawodzie Pani Katarzyna założyła mar-
kę odzieżową” twórczepi”. Wykonuje 
ubrania, plecaki, nereczki na zamówie-
nie z oryginalnymi wzorami. Jak sama 
mówi, tworzy dla siebie i innych. Punk-
tem docelowym Pani Katarzyny Piech-
niak jest sprawianie sobie i innym rado-
ści z tego co robi. Podkreśla, że trzeba 
w życiu realizować małe cele i iść coraz 
dalej, nie utrudzenie brnąć do przodu. 
Jej przygoda zaczęła się od malowania 
ubrań i szycia koszulek, a obecnie Pani 
Katarzyna prowadzi warsztaty z pod-
staw szycia współpracując z Sando-

mierskim Centrum Kultury w ich nowo 
otwartym punkcie Przełącznik- twórczy 
zaułek.

Pozytywnym aspektem zakończyła 
swoje wystąpienie radząc wszystkim 
zebranym by spełniali swoje marzenia i 
pasje bez względu na to co jest dookoła. 

Zaskakującym punktem programu 
było wręczenie dyplomów i podzięko-
wań dla sołtysek wsi z terenu Gminy 
Lipnik. Dyplom i symboliczny goździk 
dla Pani Anny Motyły wręczyły Pani 
Anna Sidor i Pani Katarzyna Czesna- 
Wójcik. Następnie zebrane na uro-
czystości dnia kobiet panie otrzymały 
drobne upominki. 

W dalszej części uroczystości wy-
stąpił zespół ludowy Perełki Żupaw-
skie z Żupawy, który działa od siedmiu 
lat przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Grębowie. Panie wykonują piosenki 
ludowe i współczesne. W zespole jest 
11 pań, których pasją jest śpiew i kul-
tywowanie lokalnych tradycji.

Dalsza część spotkania odbywała 
się w miłej atmosferze wzajemnej roz-
mowy i przy śpiewie zespołu Perełki 
Żupawskie. Wszystkie panie zostały 
zaproszone na słodki poczęstunek.

Wielu kobietom spodobała się ini-
cjatywa organizacji dnia kobiet. Wiele 
pań z zachwytem przyjęło zaproszenia 
na to wydarzenie i z miłą chęcią przy-
było do Markusa. Panie stwierdziły, 
że takie spotkania powinny odbywać 
się częściej niż raz w roku, dlatego że 
rzadko zdarza się by tyle kobiet mogło 
być razem w jednym miejscu. Należy 
taką inicjatywę rozpowszechniać na 
przyszłość. Wiele kobiet, które zosta-
ły naładowane pozytywną energią i 
zainspirowane do działania nuciły so-
bie słowa piosenki „…nie liczę godzin 
i lat, to życie mija, nie ja…”, dlatego 
wszystkim paniom życzymy wiecznej 
młodości, zdrowia i ciekawych pomy-
słów na własne życie.

tekst Adam Barański, foto Mariusz Olech
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DZIECI W KLIMACIE LAT 80-TYCH

ZABAWA CHOINKOWA

W dniu 30 stycznia w Centrum 
Kształcenia w Lipniku i 31 stycznia 
2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry we Włostowie odbyła się zabawa 
choinkowa w stylu lat 80-tych. O 
godzinie 16:00 prowadząca zapro-
siła dzieci jak i rodziców do wspól-
nej zabawy.

Zjawiskowy wygląd sali przeniósł 
wszystkich w klimat lat 80-tych. Róż-
nokolorowe łańcuchy, serpentyny, 
balony, a także muzyka, wprowadziły 
dzieci w wesoły nastrój i zachęcały do 
wspólnych tańców. Podczas zabawy 
choinkowej nie zabrakło konkursów 
muzycznych oraz malowania twarzy. 

W czasie przerwy był czas na słodko-
ści. Zabawy, radości oraz uśmiechu 

było wiele i wszyscy z utęsknieniem 
czekają już na następny bal.

10 lutego 2018 roku w Szkole 
Podstawowej im. Romana Kose-
ły we Włostowie odbyła się długo 
oczekiwana zabawa choinkowa, 
która równocześnie rozpoczyna 
czas ferii zimowych dla naszych 
uczniów. 

Czas zabawy podzielony był na 
dwie części. Od godziny 10:00 do 
14:00 na Sali gimnastycznej naszej 
szkoły bawiły się dzieci oddziałów 
przedszkolnych oraz klas 1-3 SP. Wie-

lu uczestników zabawy posiadało 
przebrania, pojawiły się wróżki, księż-
niczki a wśród chłopców wielu poli-
cjantów. Czas zabawy miło upłynął 
dzięki wspaniałej muzyce i organizo-
wanym zabawom . 

Od godziny 15:00 parkiet zajęli 
starsi uczniowie – z klas 4 -7 SP oraz 
oddziałów gimnazjum, którzy do-

brze bawili się w tańcu. Samorząd 
uczniowski zorganizował dla uczniów 
konkurs na króla i królową parkietu. 

Dla wszystkich uczniów w salach 
lekcyjnych przygotowany był smako-
wity poczęstunek. Zabawa choinko-
wa okazała się wspaniałym wydarze-
niem, które wpłynęło na integrację 
całej społeczności szkolnej.
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STRAŻACY DLA NAJMŁODSZYCH

ZBIÓRKA KRWI

Dnia 21.02.2018 roku odbyło się 
spotkanie najmłodszych ze straża-
kami z jednostki OSP Lipnik oraz 
z dzielnicową naszej gminy Kata-
rzyną Czesną- Wójcik w Gminnym 
Ośrodku Kultury we Włostowie. 

Na spotkaniu były omawiane za-
gadnienia związane ze strażą pożarną 
i pracą strażaka. Ważnym aspektem 

spotkania była pierwsza pomoc. Naj-
młodsi mogli także zapoznać się ze 
sprzętem, który używany jest podczas 
akcji ratowniczo- gaśniczych. Dzieci 
były zafascynowane pracą strażaków 
i słuchały dokładnie tego, co mówili i 

pokazywali druhowie z jednostki OSP 
Lipnik. Wiele dzieci, podczas spotkania 
stwierdziło, że chcą zostać w przyszło-
ści strażakami, by nieść innym pomoc.

tekst i foto:
Przemysław Nawodziński

Po raz kolejny funkcjonariusz-
ka opatowskiej policji Katarzyna 
Czesna- Wójcik wspólnie z Zespo-
łem Szkół w Lipniku zorganizowa-
ła akcję krwiodawstwa, w którą 
aktywnie zaangażowali się m.in. 
policjanci, strażacy oraz miesz-
kańcy gminy Lipnik.

Tegoroczna zbiórka krwi odbyła 
się w ramach II edycji ogólnopol-
skiej akcji „spoKREWnieni służbą”. 
Przedsięwzięcie to ma szczególny 
charakter, ponieważ zostało ob-
jęte patronatem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej. Koor-
dynatorem zbiórki krwi w Lipniku 
była sierż. szt. Katarzyna Czesna-

-Wójcik z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Opatowie, dzielnicowa Gminy 
Lipnik. Dzielnicowa jest honorowym 
krwiodawcą z wieloletnim stażem. 
Oddaje krew od ponad 12 lat za-
chęcając, innych do wspierania po-
dobnych przedsięwzięć ratujących 
ludzkie życie.

Tym razem dzięki wspólnej ini-
cjatywie, takie działanie przepro-
wadzone zostało po raz kolejny w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Lipniku. W akcję czynnie włączy-
li się funkcjonariusze i pracownicy 
Komendy Powiatowej Policji w Opa-
towie, Świętokrzyska Grupa IPA, Re-
gion Opatów-Powiśle, a także wła-
dze Urzędu Gminy w Lipniku i jej 
mieszkańcy. Podczas akcji odbył się 
również kiermasz z którego dochód 
został przekazany na sfinansowanie 

zakupu protezy dla mieszkanki gmi-
ny Lipnik.

Do oddania krwi zakwalifikowa-
ło się 8 osób. Wszystkim biorącym 
udział przyświecał jeden cel, ludzkie 

życie, które dzięki tej krwi można 
uratować. 

Adam Barański
Źródło: strona internetowa KPP Opatów
Opr: AFFoto: Zespół Szkolno- Przedszkol-

ny w Lipniku
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Wielkanocne tradycje i zwyczaje 
regionu świętokrzyskiego

Do Wielkanocy należy się ducho-
wo przygotować, w kościołach od-
bywają się Drogi Krzyżowe i Gorzkie 
Żale. Nadchodzą rekolekcje mające 
swoiste znaczenie przed tak wielkim 
świętem.

Region świętokrzyski jest bardzo 
bogaty pod względem kultury i tra-
dycji wielkanocnych. 

Palmy Wielkanocne wykonywa-
ne są z wierzbowych gałązek z ba-
ziami (kotkami). Dawniej używane 
były również gałązki jałowca, wino-
rośli, leszczyny lub cisu. Przystraja-
no je w kolorowe wstążki. Według 
starych legend i starosłowiańskich 
wierzeń, gałązki wierzbowe w pal-
mach zapewniały zdrowie, płodność 
i bogactwo. Natomiast gałązki z in-
nych drzew, według legend miały 
symbolizować jedność z Chrystuso-
wym bólem i pogrążały w żalu po 
Jego śmierci. Niewzruszonym, twar-
dym drzewem była topola, która za 
obojętność i brak wzniosłych uczuć 
została skazana na wieczne drżenie 
(osika).

Dawniej poświęconą palmę wbi-
jano w ziemię, na polu, miało to 
chronić rośliny przed szkodnikami 

i zapewnić dobry urodzaj plonów. 
Stawiane palmy przy kominie pod-
czas burzy miały zapewniać domowi 
bezpieczeństwo i ochronę odwraca-
jąc pioruny. Poświęcone palmy zaty-
kano za obraz przedstawiający świę-
tych. Taka palma znajdowała się tam 
do kolejnej Wielkanocy, chroniąc 
dom przed wszelkim złem. Święcone 
witki strzegły według naszych przod-

ków chroniły także ule, stodoły i 
stajnie. Wypędzało się nimi bydło na 
pierwszy wypas i wierzono, że dadzą 
wtedy więcej mleka.

Wielki Tydzień
Nawet dziś zwraca się uwagę 

na pogodę, jaka jest w Wielkim Ty-
godniu. Ma to ogromne znaczenie 
dla rolników. Wielka Środa wróży 
wiosnę, Wielki Czwartek przepowia-
da lato, ale pogodę na żniwa lub w 
wykopki, zapowiada Wielki Piątek. 
Natomiast Wielka Sobota jest zapo-
wiedzią zimy.

Woda święcona przyniesiona do 
domu w Wielką Sobotę kiedyś miała 
szczególne znaczenie. Kropiono nią 
pokarmy, domy, ich mieszkańców 
i zwierzęta. Wierzyło się, że woda 
święcona uzdrowi chorych, nowo-
rodkom i młodym małżonkom przy-
niesie radość, a także życie w szczę-
ściu, miłości i spokoju.

Do niedawna uważano, że w 
Wielki Czwartek lub w Wielki Piątek, 
gdy ktoś wykąpie się w rzece albo w 
jeziorze, tego woda ochroni przed 
złem, a skóra zachowa młodość i 
urodę.

Ogień, oprócz wody też miał i ma 
bardzo ważną symbolikę. Nie rozpa-
lano go w piecu w Wielki Czwartek i 
w Wielki Piątek. Wierzono, że ogień 
daje nie tylko ciepło, ale również 
odgania wszystko, co złe. W Wielką 
Środę kiedyś rozpalano na granicy 
wsi siedem ognisk Miały one chronić 
wieś przed pożarem i nieszczęściem. 
Z dogasających ognisk, gospodarze 
zanosili do swoich domów palące się 
jeszcze drewno i rozpalali nim ogień 
w piecach. Stanowiło to symbol od-
rodzenia i miało chronić gospodar-
stwo przed złymi mocami.

Śmigus- dyngus.
Pojęcie dyngus oznacza „wykupy-

wać się”, a pojęcie śmigus oznacza 
śmigać. Dawniej chłopcy witkami 
leszczyny lub brzozy smagali dziew-
częta. Chodzili z nimi od domu do 
domu i za zgodą rodziny lub pod-
stępem smagali nimi dziewczęta po 
nogach. Chłopcy przestawali To owe 
biczowanie gdy dziewczyna wykupi-
ła się. Smaganie nie raz było bolesne, 
ale nie było odbierane przez panny 
jako zniewaga, dowód braku sym-
patii. Uważano coś takiego za for-
mę adoracji. Obecnie w Poniedziałek 
Wielkanocny tradycją jest polewanie 
panien wodą.

Jednymi z najważniejszych świąt w całym roku kalendarzowym są Święta Wiel-
kanocne. Jest to radosny czas Zbawienia, najważniejsze święto kościelne, które 
niesie Zmartwychwstanie i odkupienie win. Jest to także czas, gdy ptaki zaczynają 
radośnie śpiewać, trawa zaczyna się zielenić na łąkach, pojawiają się pierwsze 
kwiaty i liście drzew, wszystko budzi się do życia. Wiosna nadeszła, a jej początek 
zwiastowały już pierwsze porządki wykonane w przydomowych ogródkach i przy-
gotowania rolników do wyjazdu na pola.
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Symbole Wielkiej Niedzieli
Jajko- było dawniej uważane jako 

symbol odradzającego się życia i 
Zmartwychwstania. Oznaczało też 
początek wiosny, początek nowego 
gniazda, a przez to: domu i bezpie-
czeństwa.

Paschał- świeca, na której należy 
wyryć krzyż. U góry krzyża jest lite-
ra alfa, zaś po przeciwnej stronie, na 
dole – omega. Pierwsza i ostatnia 
litera greckiego alfabetu oznaczają, 
że do Chrystusa należy czas i wiecz-
ność, On jest początkiem i końcem. 
Na czterech polach wokół krzyża 
umieszczony jest rok, w którym od-
bywa się święto. Na wszystkich koń-
cach krzyża znajdują się czerwone 
gwoździe przypominające o ranach 
Chrystusa, a ranę w boku przypo-
mina piąty gwóźdź umieszczony na 
przecięciu ramion krzyża.

Baranek- symbol odkupienia grze-
chów i ukrzyżowanego Jezusa.

Zając- od XVII wieku jest symbo-
lem nadejścia wiosny.

Pisanki- pierwsze wzmianki o ma-
lowaniu jajek pochodzą już z X wieku. 
Malowane na pisankach różne wzory 
miały odstraszać zło lub zapowiadać 
wszelką pomyślność. Naturalne barw-
niki dają różne kolory m.in.: z żytniej 
oziminy dawał kolor zielony, z łupin 
cebuli- brązowy i odcienie czerwieni, z 
wygotowanych olchowych szyszek lub 
z kory dębu- czarny, z suszonych kwia-
tów jaskrów- żółty. Używano czasem 
atramentu, farbki do bielizny, kawy i 
cynamonu. Kolory pisanek miały także 
swoja symbolikę. Kolor fioletowy lub 
niebieski oznaczał koniec żałoby wiel-
kopostnej, różowe i zielone oznaczały 
radość ze Zmartwychwstania Jezusa 
Chrystusa, a czerwone przelaną krew 
Chrystusa.

Pisanki były wręczane chłopcom, 
którzy chodzili „po dyngusie”. Ofia-
rowywano je najbliższym jako do-
wód sympatii i serdecznych uczuć. 
Zakochani często wzajemnie obdaro-
wywali się pisankami, miało to zapo-
wiadać im udany związek i potom-
stwo. Gdy chłopiec chciał pocałować 
pannę, mógł to zrobić bezkarnie 
wręczając jej pisankę w wielkanocną 
niedzielę. A gdy panna chciała roz-
budzić w kawalerze gorące uczucia, 
pocierała ciało jajkiem pomalowa-
nym na czerwono. Potem musiała 
stłuc jajko i przelać z jednej połówki 
do drugiej nad brzozowym krzyżem 
ułożonym z patyczków. Potem mu-
siała utrzeć skorupkę na proszek i 
dodać chłopcu do potrawy.

„Święconka”
Chleb - symbol ciała Chrystusa, 

dobrobytu i pomyślności.
Jajko- symbol odradzającego się 

życia i pomyślności.
Wędlina- symbol dostatku, poświę-

cona ma przynieść zdrowie i płodność.
Chrzan- od wieków oznacza siłę. 
Ser- wyrabiany z mleka krów, kóz 

i owiec, symbolizuje rozwój stada 
zwierząt w gospodarstwie.

Sól- symbol prawdy, oczyszczenia. 
Ciasto- najczęściej w koszyczku 

jest wielkanocna baba, jako symbol 
doskonałości i wszelkich umiejętności.

Adam Barański. Na podstawie książki Do-
roty Skwark Wielkanocne zwyczaje

Zdjęcia ukazują prace 
Pani Marianny Bednarz z Leszczkowa
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Czas na Włostów 

Parafia Włostów należy do najstarszych parafii Ziemi Sandomierskiej 
i posiada bogate tradycje religijne, kulturalne i społeczne. Na jej terenie 
istnieje do chwili obecnej średniowieczna zabytkowa świątynia, a lokal-
na społeczność szczyci się miejscem urodzenia bł. Wincentego Kadłubka. 
Poprzez wieki Włostów nie wywierał większego wpływu na historię kraju, 
ale przez cały ciąg dziejów odzwierciedlało się w nim to wszystko, co 
działo się na ziemiach polskich. 

Data powstania parafii Włostów 
nie jest znana, nie zachował się bo-
wiem ani akt fundacyjny, ani akt erek-
cyjny. Pierwsza wzmianka w źródłach 
parafii Włostów pochodzi z pierw-
szej połowy XIV wieku, o uiszczeniu 
przez tę parafię dziesięciny papieskiej 
i świętopietrza za lata 1325-1358. O 
istnieniu osady Włostów w drugiej 
połowie XIV wieku informuje doku-
ment, w którym w roli świadka wy-
stępuje dziedzic Włostowa o imieniu 
Bernard. Legendarną datą powstania 
parafii Włostów jest rok 1125. Ro-
mański kościół włostowski uchodzi za 
fundację Piotra Włostowica. W środo-
wisku parafialnym przechowywana 
jest tradycja nie tylko fundacji Piotra 
Włostowica, ale i chrztu w tymże ko-
ściele błogosławionego Wincentego 
Kadłubka ok. 1150-1161 roku. Sama 
nazwa Włostów patronimicznie daje 
się wyprowadzić od Włosta - ojca 
wspominanego Piotra Łabędzia. 

W dziele Jana Nepomucena Chą-
dzyńskiego z połowy XIX wieku czyta-
my: Włostów w rozmaitych epokach, 
różnym podlegał panom najpierw-
szym jego dziedzicem a podobno i 
założycielem, miał być Piotr Dunin; 
za Bolesława Krzywoustego, dalej 

Bogusława z Karwowa herbu Róża 
ojciec błogosławionego Wincentego 
Kadłubka. 

Według wykazów świętopietrza 
za rok 1325 średni dochód parafii w 
grzywnach w zachodniej części archi-
diakonatu sandomierskiego wynosił 
9,31 podczas gdy w parafii Włostów 
14, co klasyfikowało tę parafię na 
czwartym miejscu wśród parafii za-
chodniej części archidiakonatu. Na 
podstawie danych z wykazów świę-
topietrza z połowy XIV w. możemy 
ustalić, że Wyżyna Sandomierska zali-
cza się do jednego z trzech ośrodków 
w diecezji krakowskiej o najwyższej 
gęstości zaludnienia, wynoszącej po-
nad 20 osób na kilometr kwadratowy. 
W parafii Włostów gęstość zaludnie-
nia wynosiła wówczas 25 osób na ki-
lometr kwadratowy, co klasyfikowa-
ło tę parafię na trzecim miejscu pod 
względem zaludnienia w archidiako-
nacie sandomierskim. 

Okręg parafii Włostów według 
„Liber beneficiorum” Jana Długosza, 
obejmował 7 miejscowości: Gojców, 
Kamień, Kurów, Pensławice, Swojków, 
Tudorów, Włostów. 

Charakteryzując przynależność 
administracyjną i kościelną parafii 

Włostów można stwierdzić, że w źró-
dłach historycznych od XV do XVIII 
wieku pojawia się 8 miejscowości na-
leżących do okręgu parafialnego. 

Administracja kościelna
Parafia Włostów do końca XVIII 

wieku wchodziła w skład jednej z naj-
starszych i najrozleglejszych diecezji 
w Polsce, diecezji krakowskiej, pod-
legającej metropolii gnieźnieńskiej. Z 
1207 r. pochodzi pierwsza wzmianka 
źródłowa o istnieniu archidiakonatu 
sandomierskiego, któremu podlegała 
według późniejszych wykazów świę-
topietrza parafia Włostów. Do pierw-
szego rozbioru Polski w skład archidia-
konatu sandomierskiego wchodziły 
4 dekanaty: Połaniec, Koprzywnica, 
Miechocin i Rudnik. W świetle wizy-
tacji z 1676 roku parafia Włostów 
podlegała pod dekanat połaniecki. Po 
pierwszym rozbiorze Polski w 1772 
roku w granicach Austrii znalazła się 
południowa Polska wraz z całą czę-
ścią diecezji krakowskiej położoną po 
prawej stronie Wisły. W 1805 roku 
papież Pius VII powołał do istnienia 
diecezję kielecką, która została włą-
czona do metropolii lwowskiej. Para-

Kaplica Karskich na cmentarzu we Włostowie

Pomnik bł. Wincentego na Okalinie w 
parafii Włostów ufundowany przez Michała 

Karskiego w 1909 roku
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Wykaz proboszczów parafii Włostów
L.p. PLEBANI DATA OBJĘCIA PARAFII

1. Tomasz przed 1325
2. Andrzej przed 1470
3. Piotr z Gliwic przed 1529
4. Jan Wielicki ok. 1590
5. Jerzy Rokicki ok. 1617
6. Jerzy Kownacki 1641
7. Andrzej Rychlicki 1668
8. Piotr Rodzykowicz 1681
9. Jan Kalisz 1710
10. Antoni Rozenwald 1739
11. Feliks Święcicki 1795
12. Urban Pomianowski 1799 
13. Wincenty Jaworski 1836
14. Stanisław Dobrowolski 1869
15. Józef Władysław Warszawski 1871
16. Marek Gujski, zm. 30 VII 1911 r. 1876
17. Józef Skoczowski, zm. 30 VIII 1945 r. 1886
18. Władysław Karmański, 1889
19. Roman Cieszkowski, zm. 7 III 1927 r. 1891
20. Stanisław Tomaszewski, zm. 1929 r. 1903
21. Andrzej Glibowski, zm. 16 I 1957 r. 1907
22. Franciszek Furmański, zm. 1930 r. 1912
23. Tadeusz Szubstarski, zm. 12 VII 1970 r. 1914 
24. Marian Bojarczak, zm. 22 XI 1974 r. 1920
25. Apolinary Cukrowski, zm. 21 VII 1956 r. 1922
26. Jan Śpiewankiewicz, zm. 10 XI 1978 r. 1927
27. Tadeusz Garbacz, zm. 1 V 1982 r. 1945
28. Stefan Wilk, zm. 10 VIII 2015 r. 1973
29. Stanisław Skiba, zm. 15 III 1996 r. 1992
30. Jerzy Edward Siara 1993
31. Paweł Goliński 2013

fie dekanatu połanieckiego włączono 
do nowo powstałej diecezji kieleckiej. 
Bullą Piusa VII „Ex impositia Nobis” z 
30 VI 1818 r. diecezja kielecka została 
zlikwidowana, a na jej miejsce zosta-
ła utworzona diecezja sandomierska, 
włączona do metropolii warszaw-
skiej. Parafia Włostów objęta zosta-
ła granicami diecezji sandomierskiej, 
pozostając w dekanacie połanieckim. 
W roku 1819 sieć dekanalna diece-
zji sandomierskiej została całkowicie 
zreorganizowana. Przestał istnieć de-
kanat połaniecki, a parafię Włostów 
włączono do nowo powstałego de-
kanatu sandomierskiego. Po zmianie 
warunków politycznych w 1917 roku 
biskup Marian Ryx dokonał nowego 
podziału diecezjalnego w wyniku, 
czego parafia Włostów znalazła się 
w granicach dekanatu koprzywnic-
kiego. W okresie międzywojennym 
parafia Włostów wraz z sąsiednią pa-
rafią Malice zostały włączone do de-
kanatu opatowskiego. Dnia 3 X 1981 
roku zmieniono nazwę diecezji san-
domierskiej na sandomiersko-radom-
ską. Z kolei papież Jan Paweł II bullą 

„Totus Tuus Poloniae populus” z 25 III 
1992 roku, przywrócił nazwę diecezji 
sandomierskiej, przesuwając ją na 
wschód, odłączając od niej północną 
i zachodnią część terytorium, na któ-
rym powstała diecezja radomska. W 
tak zreorganizowaną diecezję sando-
mierską wszedł dekanat opatowski 
wraz z parafią Włostów.

Administracja państwowa
W początkach swojej historii Wło-

stów z racji położenia geograficznego 
należał do prowincji sandomierskiej. 
W wyniku trzeciego rozbioru w 1795 
roku, lewobrzeżna część wojewódz-
twa sandomierskiego, w tym tereny 
Włostowa, zostały włączone do Au-
strii jako tzw. Galicja Zachodnia. Zie-
mie włączone do Austrii podzielono 
na 12 cyrkułów, wśród których wyod-
rębniono cyrkuł sandomierski, z sie-
dzibą w Opatowie, któremu podle-
gał między innymi Włostów. W 1807 
roku na mocy porozumienia w Tylży 
utworzono Księstwo Warszawskie, 
do którego 1809 roku na mocy poko-
ju w Schönbrunnie dołączono teryto-
ria III zaboru austriackiego. Włostów 
leżał w granicach departamentu ra-
domskiego i powiatu sandomierskie-
go. 

Po kongresie wiedeńskim 1815 
roku, Włostów znajdował się na te-
renie Królestwa Polskiego, w woje-
wództwie i obwodzie sandomier-

skim. Ukazem carskim z 1837 roku 
województwa przemianowano na 
gubernie. Natomiast w 1842 roku 
obwody przemianowano na powiaty, 
dawne powiaty stały się okręgami. W 
ten sposób Włostów stał się częścią 
guberni radomskiej i powiatu sando-
mierskiego. 

Ukaz carski podpisany w dniu 2 
marca 1864 roku, wprowadził ustrój 
samorządu gminnego. Powstała gmi-
na Lipnik w ramach powiatu sando-
mierskiego i guberni radomskiej. Ob-
szar gminy w 1870 roku obejmował 
wsie: Lipnik, Lipniczek, Pęcławice, 
Włostów, Usarzów, Podgaje, Osiny, 
Sternalice, Słoptów, Łownica Mała, 
Łownica Duża, Swojków, Malżyn, 
Kurów, Tudorów, Męczennice, Ada-
mów, Malice Kościelne, Leszczyków, 
Gozdawa, Wesołówka, Słabuszewice, 
Międzygórz, Żurawniki, Rogal, Stu-
dzianki, Gołębiów, Kaczyce, Grocho-
lice, Ublinek szlachecki oraz Ublinek 
duchowny. Taki stan trwał do odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Włostów w okresie II RP znajdo-
wał się na terenie województwa kie-
leckiego powiatu sandomierskiego. 
Zmiany terytorium Polski po II wojnie 
światowej wymusiły reorganizację 
podziału administracyjnego kraju. 
Granice województwa kieleckiego 
zostały ustalone dekretem PKWN z 
dnia 21 sierpnia 1945 roku. Jesienią 
1954 roku obszar gminy Lipnik został 
podzielony na gromady: Lipnik, Wło-
stów i Męczennice. W skład Gromadz-
kiej Rady Narodowej we Włostowie 
wchodziły następujące miejscowości: 
Włostów, Kaczyce i Ublinek Duchow-
ny z gminy Lipnik oraz Grocholice i 
Swojków. Z kolei z dniem 1 stycznia 
1973 roku weszła w życie kolejna 
reforma administracyjna, w świe-
tle której została powołana Gminna 
Rada Narodowa w Lipniku. W latach 
1975-1998 miejscowość Włostów na-
leżała administracyjnie do wojewódz-
twa tarnobrzeskiego. Pod koniec lat 
90. XX wieku przeprowadzono ko-
lejną reformę administracyjno-sa-
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morządową kraju, wprowadzając na 
nowo powiaty oraz ustanawiając 16 
województw. Efektem zmian Włostów 
znalazł się w województwie święto-
krzyskim, w powiecie opatowskim, w 
gminie Lipnik.

Wierni i duchowieństwo
Protokół wizytacyjny dziekana po-

łanieckiego podaje, że w 1818 roku 
parafię Włostów zamieszkiwało 1130 
osób. Według katalogów diecezjalnych 
w 1850 roku było 1078 mieszkańców, 
a pięćdziesiąt lat później 1760. W 1918 
roku parafia liczyła już 2195 wiernych. 
Liczba mieszkańców parafii Włostów w 
2000 roku wynosiła 1975 osób, nato-
miast w 2016 roku 2218. 

W 1906 roku w dzieje parafii Wło-
stów zaczęło wpisywać swoją historię 
także Zgromadzenie Sióstr Służek Naj-
świętszej Maryi Panny Niepokalanej. 
Siostry te podjęły pracę w schronisku 
dla starców, założonym przez Michała 
Karskiego - właściciela majątku Wło-
stów. Siostry zakonne kierowały schro-
niskiem włostowskim w latach 1906-
1944.

Przedstawiona wyżej tabela przed-
stawia wykaz proboszczów parafii Wło-
stów. Pierwszy znany ze źródeł, Tomasz 
występuje przed rokiem 1325. Dane 
źródłowe, głównie wizytacje pozwoliły 
na ustalenie 31 proboszczów do 2013 
roku. Były to osoby, które w sposób 
szczególnie ważny zapisały się w dzie-
jach parafii. Dzięki posiadanej wiedzy i 
duchowości wpływali na postawę spo-
łeczną i wychowanie moralno-religijne 
parafian.

Obiekty parafialne 
Według tradycji fundatorem kościo-

ła włostowskiego był Piotr Włostowic. 
Został on wybudowany w I poł. XII wie-

ku i konsekrowany pod wezwaniem św. 
Jana Chrzciciela. Położony jest w cen-
tralnej części wsi, na niedużym pagór-
ku, przy skrzyżowaniu dróg lokalnych. 
W pobliżu kościoła znajduje się cmen-
tarz kościelny. Główne wejście do nie-
go stanowiła brama leżąca od strony 
wschodniej, do której prowadziło sześć 
kamiennych stopni. Umieszczono na 
niej żelazną kratę z łacińską inskrypcją: 

„Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, 
wstępując w nie wyznam Pana. Na-
kładem Wincentego Jaworskiego, pro-
boszcza włostowskiego. Dnia 17 kwiet-
nia 1851 roku”. Na teren przykościelny 
można było wejść także od strony ple-
banii przez drewnianą furtkę. W zagłę-
bieniach muru otaczającego cmentarz 
namalowano stacje drogi krzyżowej. 
Na lewo od głównego wejścia na ob-
sadzonej w murze tablicy znajduje się 
napis:

„Kto idąc mija 
proszę wstrzymać kroku.
Gdyż sam nie ujdziesz 

takiego wyroku.
Zdrowaś Maryja westchnij proszę za 

dusze tych, których tu kości.
Przez Jana Kieszkowskiego 

schowane z miłości.
Rok 1782 m[iesiąc] paździer[nik]”.

Włostowski kościół parafialny został 
zbudowany z kamienia oraz częściowo 
z cegły. Na południowej ścianie kościoła 
znajdował się kamienny zegar słonecz-
ny, a na ścianie północnej i wschodniej 
tablice pamiątkowe. Główne wejście 
do kościoła ulokowane było od stro-
ny zachodniej, natomiast boczne od 
południowej. Z lewej strony światyni 
znajdowała się prostokątna kaplica św. 
Wojciecha, otwarta do nawy ostrołuko-
wą arkadą. W 1586 roku dobudowano 
ją staraniem Wojciecha i Zofii Wielic-

kich, właścicieli Włostowa. W I połowie 
XIV wieku dobudowano w północno-
-wschodnim narożu jednopiętrowe 
pomieszczenie, z zakrystią na parterze i 
skarbczykiem na piętrze, który służył do 
przechowywania sprzętów kościelnych. 
W kościele włostowskim znajdowało 
się sześć ołtarzy. Ołtarz główny zwany 
wielkim, z obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej znajdował się w prezbite-
rium. 

Kościół włostowski posiadał rów-
nież dziesięciogłosowe organy. Znajdo-
wały się one na chórze i były wielokrot-
nie restaurowane i nastrajane, zaś pod 
koniec XIX wieku zastąpiono je nowy-
mi. Natomiast w wieży zbudowanej na 
rzucie kwadratu, wieńczącej fasadę bu-
dynku znajdowały się trzy różnej wiel-
kości dzwony. Na największym z nich 
umieszczono łacińską inskrypcję: „Na 
większą chwałę Boga; Cześć Najświęt-
szej Maryi Panny oraz na cześć Świę-
tego Piotra z Alkantary wykonał mnie 
Piotr Borejko Kasztelan Zawichojski w 
roku 1754. Z pomocą Bożą odlał Jan 
Gotfryd Antoni w Gdańsku”. 

Cmentarz parafialny
Opis usytuowania cmenatrza na 

podstawie XIX-wiecznego inwentarza 
odpowiada stanowi aktualnemu. Leży 
on w zachodniej części wsi, przy dro-
dze do Mydłowa, około 150 metrów 
od kościoła parafialnego. Na środku 
cmentarza znajduje się kwatera woj-
skowa z I wojny światowej, z mogiłami 
zbiorowymi ponad 200 żołnierzy ro-
syjskich i austro-węgierskich. W 1903 
roku na cmenatrzu parafialnym wybu-

Pałac we Włostowie w 1913 roku

Ołtarz bł. Wincentego w kościele we Wło-
stowie 



str. 21         WIEŚCI LIPNICKIE nr 30

Lp. Osoby związane z parafią Data

1. Włost – protoplasta Łabędziów 1090 r.?

2. Bogusław, Piotr Włostowic, Włost – ród Łabędziów 1125 r.

3. Bogusław Bogusławic z rodu Łabędziów II poł. XII w.

4. Wincenty Kadłubek z rodu Łabędziów 1206 r.

5. Sulisław i Bogusław – z rodu Łabędziów 1212 r.

6. Mieczysław z Myszkowa syn Floriana (dziedzic Czernikowa) 1308 r.

7. Jakub syn Mojka z rodu Nagodziców (właściciel Gojcowa i Okaliny) I ćw. XIV w.

8. Stanisław i Tomisław – z rodu Nagodziców (właściciele Gojcowa i Okaliny) 1315 r.

9. Tomisław Nagodzic i Klemens Lis (opiekunowie Stanisława i Tomisława) 1318 r.

10. Bernard (dziedzic Włostowa) 1362 r.

11. Pełka (dziedzic Tudorowa) 1371 r.

12. Iwon (dziedzic Tudorowa) 1408 r.

13. Jakub z Okaliny 1415 r. 

14. Albert z Wąborkowa z rodu Awdańców 1416 r.

15. Mateusz z Karwowa 1440 r.

16. Iwan herbu Janina (właściciel Włostowa), Andrzej Łownicki z domu Bippenium (dziedzic 
Kurowa), Mikołaj herbu Janina (zarządca Tudorowa) 

1470 r.

17. Jan Długosz (zakupił Okalinę i Gojców); Dorota Krampska oraz Mikołaj Swojski (właściciele 
Włostowa na początku XVI wieku)

1476 r.

18. Pełka, Jan Żbunk i Żwan herbu Janina 1529 r.

19. Wojciech Wielicki i Zofia herbu Dunin (dziedzice Włostowa), Malicki (zarządzający 
Kurowem), Ostogski (zarządzający Tudorowem) 

1578 r.

20. Stanisław syn Mikołaja oraz Stanisław syn Marcina Lipniccy; następnie Jan Lipnicki (dziedzic 
Włostowa) 

1646 r.

21. Adam Chynka 1676 r.

22. Antoni Chynka 1694 r.

23. Franciszek Siemianowski (właściciel Włostowa, chorąży sandomierski) ok. 1700 r.

24. Barbara Szembekowa (podkomorzyni krakowska) 1727 r.

25. Piotr Borczyk (właściciel Włostowa, kasztelan Zawichostu) 1748 r.

26. Rupniowska (właścicielka Włostowa, kasztelanowa Małogoszczy) 1764 r.

27. Leon Leonard Worcell z Imersztyna (kuchmistrz koronny) II poł. XVIII w.

28. Antoni Karski z Kars h. Boleścic (1747-1803), starosta ulanicki, łowczy sandomierski, syn 
Szymona Karskiego z Kars h. Boleścic (ur. ok. 1710) i Anny Piaskowskiej h. Junosza (ur. ok. 
1710).

1795 r.

29. Eufrozyna Karska z Kars h. Boleścic (1740-1820) żona Adama Zbijewskiego, córka Szymona 
Karskiego z Kars h. Boleścic (ur. ok. 1710) i Anny Piaskowskiej h. Junosza (ur. ok. 1710).

do 1820 r.

30. Michał Rajmund Kazimierz Karski z Kars h. Boleścic (1779-1854), syn Kazimierza Karskiego 
(1740-1801) i Salomei Szczepanowskiej z Bydlina h. Prus (1750-1809).

I poł. XIX w.

31. Stanisław Karski z Kars h. Boleścic (1838-1890), ziemianin, działacz polityczny, syn 
Lamberta Stanisława Józefa Karskiego (1789-1847) i Aleksandry Radwańskiej h. Radwan 
(1807-1878).

1854 r. 

32. Michał Karski z Kars h. Boleścic (1869-1928), ziemianin, szambelan papieski, syn Stanisława 
Karskiego (1838-1890) i Jadwigi Czetwertyńskiej h. Pogoń Ruska (1838-1904).

1890

33. Włodzimierz Stanisław Wincenty Karski z Kars h. Boleścic (1865-1940) syn Stanisława 
Karskiego (1838-1890) i Jadwigi Światopełk-Czetwertyńskiej h. Pogoń Ruska (1838-1904).

1890

34. Michał Szymon Karski (1901-1974), działacz ziemiański, syn Michała Karskiego (1869-1928) 
i Juli Górskiej z Falęcina h. Boża Wola (1875-1903). Szymon Karski ożenił się w 1926 roku 
z Elżbietą hr Plater-Zyberk (1903-1972), miał sześcioro dzieci: 1) Michał Stanisław (1927-
1995) + Barbara Teresa Dembińska (1928-2010),
2) Borys (ur. i zm. 1928), 
3) Juliusz Maria (ur. 1931) + Maria Ewa Schimitzek (1831-2011),
4) Henryk Rafał (1934-2006) + Maria Helena Falęcka (ur. 1937),
5) Gabriela Maria (1937) + Józef Gustaw Zakrzewski (ur. 1931), 
6) Elżbieta Maria (ur. 1940) + Jan Mikołaj Radziwiłł (1930-2004).

1928-1942 r.

Hipotetyczne zestawienie możnych związanych z parafią Włostów
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dowano grobowiec rodzinny Karskich. 
Był on dwukondygnacyjny, z wierzchu 
pokryty darniną z niewysoką wieżą 
zakończoną krzyżem. Do mauzoleum 
prowadzi siedem kamiennych stopni, a 
otwierają je drzwi osadzone w prostym 
portalu z wyrytą inskrypcją: „Gdzie jest 
skarb twój, tam będzie i serce twoje”. 
Na szczycie frontowej ściany stoi figura 
Chrystusa dźwigającego krzyż, a po bo-
kach figury świętych. Część cmentarza, 
będąca własnością rodziny Karskich 
była oddzielona od reszty cmentarza 
murem o długości 86 metrów. Przy 
głównym wejściu na cmentarz przy-
kościelny usytuowany jest postument 
zwieńczony krzyżem z sylwetką Chry-
stua.

Kapliczki, figury, 
krzyże przydrożne

Na terenie parafii Włostów znajdują 
się również kapliczki, figury przydroż-
ne i krzyże. Są one świadectwem życia 
religijnego mieszkańców. W okresie 
świetności rodu Karskich, przy pałacu 
znajdowała się osobna kaplica, która 
posiadała dwa wejścia. Jedno prowa-
dziło z zewnątrz, a drugie z tzw. „salo-
nu czerwonego”. 

Najstarsza figura na terenie para-
fii została ufundowana w XVII wieku 
przez Annę z Uniechowa Siemianow-
ską chorążynę sandomierską. Znajduje 
się ona we Włostowie przy tzw. „Go-
ścińcu Ossolińskich”.

We wschodniej części wsi, kilkaset 
metrów od trasy Opatów-Sandomierz 
znajdują się dwie kamienne figury po-
święcone Maryi. Jedna pochodzi z 1905 
roku i stoi na terenie prywatnej pose-
sji sąsiadującej z miejscem, gdzie do 
czasu II wojny światowej znajdowało 
się schronisko dla starców. Natomiast 
druga figura, wystawiona w 1904 

roku stoi w odległości 300 metrów od 
pierwszej i przedstawia Maryję depczą-
cą węża, ale z rękoma opuszczonymi i 
otwartymi na zewnątrz. 

Rola dworu w życiu kultural-
nym Włostowa

W 1795 roku Antoni Karski, łowczy 
sandomierski, kupił Włostów od Le-
onarda Worcela, wielkiego kuchmistrza 
koronnego. Od tego momentu właści-
cielem dóbr włostowskich była rodzina 
Karskich. Antoni Karski zapłacił za nie 
550 tys. dawnych złotych. W latach 
1862-1864 na podstawie projektu Hen-
ryka Marconiego w parku o powierzch-
ni 10 hektarów został wybudowany 
pałac. Prowadziły do niego dwie dro-
gi, od północy oraz od wschodu. Od 
strony północnej znajdowała się stara 
brama wjazdowa, przez mieszkańców 
nazywana „diabelską”, zaś od strony 
wschodniej przy bramie wjazdowej sta-
ły dwa kamienne lwy. 

Pałac był budynkiem piętrowym, z 
ponad trzydziestoma pomieszczeniami. 
Na parterze umieszczono salony, salę 
bilardową, salę balową oraz jadalnię. 
Obok okazałych pokoi reprezentacyj-
nych znajdowała się się tam również 
kaplica, biblioteka posiadająca dzie-
więć tysięcy tomów, biuro księgowej, 
pralnia, pokój opiekunek oraz poko-
ik dziecięcy. Nazwy niektórych pokoi 
mieszkalnych znajdujących się na pię-
trze często pochodziły od osób, które 
w nich przebywały. Warto zauważyć, 
że we włostowskim pałacu rezydował 
również Stefan Żeromski. W swoich 

„Dziennikach” napisał, że w właśnie 
tutaj powstały fragmenty jego „Popio-
łów”. Biorąc pod uwagę czasy, w któ-
rych powstał pałac, można stwierdzić, 
że udogodnienia techniczne jakie po-
siadał, były rzadko spotykane. Posiadał 

on kanalizację oraz światło elektryczne, 
a łączność między poszczególnymi fol-
warkami majątku ułatwiał telefon. Z 
drugiej strony pałacu było wyjście do 
gospodarstwa, którym można było 
pójść do stajni, obór oraz chlewni. 

W gospodarstwie zajmowano się 
hodowlą krów holenderskich, owiec, a 
także konie na potrzeby wojska. Pałac 
włostowski posiadał centralę telefo-
niczną, a do wszystkich folwarków pro-
wadziły linie telefoniczne. W majątku 
Karskich uprawiano buraki cukrowe, 
pszenicę, żyto, owies oraz prowadzono 
plantacje chmielu. Posiadali oni rów-
nież gorzelnię, młyn wodny oraz zespół 
kilkunastu stawów rybnych. Zmechani-
zowali gospodarstwo poprzez nowo-
czesne maszyny rolnicze, które sprowa-
dzono z Zakładów Mechanicznych w 
Białogonie. W 1912 roku Michał Karski 
założył cukrownię „Włostów”.

Pałac rodziny Karskich przetrwał II 
wojnę bez większych zniszczeń. Na pod-
stawie dekretu PKWN z września 1944 
roku majątek rozparcelowano, około 
200 hektarów otrzymało PGR, pozosta-
łe grunty podzielono między chłopów 
małorolnych i folwarcznych. W pałacu 
mieściły się biura PGR, szkoła. Natomiast 
piętro zamieszkiwali ludzie ze wsi oraz 
dawni pracownicy rolni. Budynek gra-
biony i zniszczony zaczął popadać ruinę. 
Obecnie pozostało tylko kilka ścian. 

Dr Artur Lis

Brama Diabelska w parku koło pałacu Karaskich we Włostowie

Jedna ze stron księgi parafialnej z lat 1826-
1833 w parafii Włostów
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Mobilny system ostrzegania
Został niedawno uruchomiony Bezpłatny mobilny 

system powiadamiania i ostrzegania dla mieszkańców 
Gminy Lipnik. Wszystkich zaprasza się do bezpłatne-
go pobierania aplikacji na telefon i instalowania go na 
swoich urządzeniach. Wszelkie pytania dotyczące za-
kładek aplikacji oraz zasady działania systemu ostrze-
gania proszę kierować do Urzędu Gminy w Lipniku.

„Młodzież Zapobiega Pożarom”
7 marca 2018 roku w Urzędzie Gminy w Lipniku od-

był się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Turniej ma na celu uświadamianie młodych ludzi 
o zagrożeniu, jakie stanowią pożary, wymaga dobrej 
znajomości przepisów przeciwpożarowych i umiejęt-
ności posługiwania się sprzętem gaśniczym.

Do konkursu przystąpiło 14 młodych osób m.in. z 
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Lipnika i Szkoły 
Podstawowej im. Romana Koseły we Włostowie. Ko-
misja w składzie: Artur Mazurek, Mariusz Michałowski, 
Stanisław Mazur, Michał Wójcikowski i Bożena Kapsa 
oceniała prace pisemne uczestników. Konkurs odbywał 
się w dwóch kategoriach wiekowych. W wynikach fina-
łowych w pierwszej grupie wiekowej szkoły podstawo-
wej I miejsce zajął Bartosz Michałowski, II miejsce To-
masz Kiec, III miejsce Oliwia Sierant. W drugiej grupie 
wiekowej uczniów klas gimnazjalnych I miejsce zajęła 
Natalia Przewłocka, II miejsce Karina Radom, III miejsce 
Mariusz Kubik.

Komisja wraz z panem wójtem Andrzejem Grzą-
dzielem wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy, a 
zwycięzcom nagrody książkowe. Pan wójt podzięko-
wał młodym uczestnikom i życzył kolejnych sukcesów 
w dalszych etapach konkursu wiedzy pożarniczej.

tekst Adam Barański

Z aktualności w zakresie 
zbiorowego 

dostarczania wody 
i zbiorowego odprowadzania 

ścieków.
W związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo 

Wodne, została powołana instytucja państwowa o na-
zwie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 
Instytucja ta zajmie się między innymi nadzorem nad 
przedsiębiorstwami wodociągowo- kanalizacyjnymi. 
Nowe przepisy zobowiązują przedsiębiorstwa wodo-
ciągowe do opracowania nowych taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków i przedłożenie ich razem z wnioskiem do Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – RZGW 
w Krakowie do dnia 12.03.2018 r. 

Z tego wynika, ze weryfikacją i zatwierdzeniem no-
wych cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki 
będzie się zajmowała od tej pory instytucja państwo-
wa, a nie jak dotychczas Wójt i Rada Gminy. Jeśli nowe 
taryfy zostaną pozytywnie zweryfikowane i zatwier-
dzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie to wejdą w życie z dniem 11 czerwca 2018 r.

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
Grzegorz Paradowski
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Wniosek o dopłaty bezpośrednie 
w formie elektronicznej

Wypełnianie wniosku rozpoczy-
na się od wyrysowania upraw na 
działkach referencyjnych spersona-
lizowanych na podstawie wniosku 
o przyznanie płatności na rok 2017 
lub na dodanych nowych działkach. 
Potem rolnik zaznacza płatność, o 
którą ubiega się do danej uprawy. 
Może dodać niezbędne załączniki, a 
pozostałe dane we wniosku wypeł-
niane są automatycznie.

Personalizacji podlegają wnio-
skowania o płatności (poza płat-
nością do bydła), dane dotyczące: 
działek referencyjnych, działek rol-
nych oraz powierzchni niezgłoszo-
nych do płatności, zatwierdzone/
wyrysowane w roku 2017. Na pod-
stawie wyrysowanych w kampanii 
2017 geometrii działek rolnych w 
eWniosekPlus zostaną utworzone 
geometrie upraw, które dodatkowo 
będą ograniczone automatycznie 
do granic maksymalnego kwalifiko-
wanego obszaru – MKO. 

W aplikacji eWniosekPlus możli-
we jest wypełnienie wniosku w try-
bie uproszczonym oraz trybie peł-
nym.

TRYB UPROSZCZONY umożli-
wia przegląd danych we wniosku o 
przyznanie płatności i złożenie go 
bez konieczności edycji danych. Do-
stępny jest on dla:

- rolników uczestniczących w sys-
temie dla małych gospodarstw,

- rolników, dla których powierzch-
nia gruntów ornych zgodnie 
z bazą referencyjną ARiMR na 
działkach referencyjnych zade-
klarowanych w roku 2017 wyno-
siła poniżej 10 ha.
Warunkiem jest, że wskazani po-

wyżej rolnicy nie ubiegają się o płat-
ności rolnośrodowiskowe, płatności 
rolno-środowiskowo-klimatyczne, 
płatności ekologiczne i/lub płatno-
ści zalesieniowe.

W przypadku, gdy spełnione 
zostaną powyższe warunki, apli-
kacja eWniosekPlus automatycznie 
wyświetli Wniosek o przyznanie 
płatności 2018 w trybie uproszczo-
nym. Dla działek rolnych i gruntów 

niezgłoszonych, poza danymi al-
fanumerycznymi, prezentowana 
jest również mapa z wyrysowaną 
ich powierzchnią. Po zatwierdze-
niu zgodności danych w zakresie 
rodzaju wnioskowanych płatności, 
jak również powierzchni i położenia 
konkretnych grup upraw oraz ak-
ceptacji oświadczeń, rolnik ma moż-
liwość złożenia wniosku do ARiMR 
za pośrednictwem Internetu.

W celu przesłania wniosku do 
ARiMR konieczne jest potwierdzenie 
poprawności prezentowanych da-
nych we wniosku. Pod sekcją Załącz-
niki znajduje się checkbox „Potwier-
dzam poprawność danych”, który 
należy zaznaczyć, aby uaktywnić 
opcję „WYŚLIJ WNIOSEK”.

TRYB PEŁNY umożliwia pełną 
edycję danych we Wniosku o przy-
znanie płatności na rok 2018 r. W 
trybie tym dostępne są trzy zakładki 
Wniosek, Mapa i Podsumowanie. W 
zakładce Wniosek między innymi: 
dokonuje się wyboru wnioskowa-
nych płatności, dodaje się wymaga-
ne załączniki, deklaruje się zwierzę-
ta do płatności. W zakładce Mapa 
można: dodawać i usuwać działki 
referencyjne, określać poszczegól-
ne uprawy, deklarować obszary 
proekologiczne. Podczas rysowania 
upraw system podpowiada możli-
we wnioskowania, np. w przypadku 
wyrysowania powierzchni uprawy 
buraka cukrowego aplikacja „zapy-
ta”, czy rolnik ubiega się również o 
płatność do powierzchni uprawy bu-
raków cukrowych wraz z informacją 
o konieczności dołączenia umowy i 
w przypadku potwierdzenia, zazna-
czy takie wnioskowanie. Na pod-
stawie wyrysowanych powierzchni 
konkretnych upraw system wyko-
nuje agregację do działek głównych 
i podrzędnych, zarówno w części 
graficznej jak i alfanumerycznej. W 
przypadku, gdy nie zostanie zazna-
czona żadna z płatności, powierzch-
nia wyrysowanej uprawy zostanie 
potraktowana jako powierzchnia 
niezgłoszona do płatności.

Rolnicy zobowiązani do spełnie-

nia wymogu dywersyfikacji upraw 
lub utrzymania obszarów proekolo-
gicznych (EFA) wypełniają wniosek 
w trybie pełnym, przy czym sekcja 
dotycząca elementów EFA będzie 
dostępna dopiero w przypadku, gdy 
łączna powierzchnia zadeklarowa-
nych na gruntach ornych upraw 
przekroczy 15 ha. W zakresie dekla-
racji elementów EFA aplikacja pod-
powiada możliwe do zadeklarowa-
nia elementy EFA na podstawie:

- wyrysowanych powierzchni 
upraw, które mogą stanowić EFA, 
tj. ugory, trawy na ugorze, zagaj-
nik o krótkiej rotacji, obszar zale-
siony w ramach PROW po 2008 
r. oraz uprawy roślin wiążących 
azot oraz

- stabilnych elementów proekolo-
gicznych, zidentyfikowanych w 
bazie referencyjnej ARiMR, po-
łożonych na działkach referen-
cyjnych zadeklarowanych we 
wniosku, np. rowy, zadrzewienia 
liniowe. 

Elementy EFA mogą być też do-
dane poprzez wyrysowanie ich gra-
nic. W trakcie wypełniania wniosku 
aplikacja na bieżąco wylicza pro-
cent gruntów ornych stanowiących 
EFA, procent uprawy głównej oraz 
dwóch upraw głównych. 

Na bieżąco prezentowane są 
podpowiedzi i komunikaty dla rol-
nika o stwierdzonych brakach lub 

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płat-
ności obszarowych PROW składa się w formie elektronicznej za pośred-
nictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.
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Teatrzyki w GOK i CK
błędach we wniosku.

Aplikacja eWniosekPlus porów-
na dane deklarowane z danymi 
referencyjnymi miedzy innymi w 
zakresie maksymalnego kwalifiko-
wanego obszaru (MKO), jak również 
przeprowadzi kontrolę krzyżową 
powierzchni na podstawie danych 
graficznych z geometriami innych 
rolników oraz inne sprawdzenia w 
zakresie kompletności wniosku.

Aplikacja eWniosekPlus umoż-
liwia wydruk formularza wniosku 
analogicznego do wersji papierowej.

Na stronie internetowej www.
arimr.gov.pl ARiMR zamieści instruk-
cje i wytyczne dotyczące logowania 
do aplikacji eWniosekPlus oraz in-
strukcję wypełniania wniosków za 
pośrednictwem aplikacji eWniosek-
Plus, a także filmy instruktażowe.

Logowanie do aplikacji eWnio-
sekPlus

Rolnicy, którzy posiadają już kon-
to w aplikacji e-Wniosek mogą za-
logować się na istniejące konto. W 
przypadku, gdy rolnik nie posiada 
konta w aplikacji e-Wniosek, ana-
logicznie jak w roku 2017, może 
uzyskać kod dostępu do aplikacji po 
uwierzytelnieniu na stronie Agencji 
poprzez podanie trzech danych we-
ryfikacyjnych:

- swojego numeru identyfikacyjne-
go (numer EP),

- 8 ostatnich cyfr numeru rachun-
ku bankowego (numer rachunku 
bankowego zgodny z numerem 
w ewidencji producentów),

- kwoty z ostatniego przelewu 
otrzymanego z ARiMR, zrealizo-
wanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym rok złożenia 
wniosku – tj. w roku 2017 Za-
lecane jest również wskazanie 
adresu e-mail - pole nieobowiąz-
kowe. ARiMR zaleca utworzenie 
konta przed rozpoczęciem nabo-
ru wniosków w roku 2018.

Możliwość złożenia wniosku w 
wersji papierowej.

Złożenie wniosku w formie pa-
pierowej będzie możliwe jedynie 
dla tych rolników, którzy nie są w 
stanie złożyć wniosku w wersji elek-
tronicznej i jednocześnie nie mogą 
skorzystać z pomocy technicznej za-
pewnionej przez biuro powiatowe 
ARiMR.

Zakładanie konta w aplikacji eW-
niosekPlus jest możliwe od 15 mar-
ca 2018 roku.

źródło www.arimr.gov.pl

22 lutego 2018 r. w Centrum 
Kształcenia w Lipniku i Gminnym 
Ośrodku Kultury we Włostowie, od-
były się dwa spektakle teatralne pt: 

„Złota rybka” i „Kaczka Cudaczka”, 
w wykonaniu Studia Teatralnego 
ART-RE z Krakowa. 

Dzieci nie tylko mogły obejrzeć grę 
aktorską na żywo, ale chętnie brały 

udział w przedstawieniach. Aktorzy 
prowadzili z widownią improwizowa-
ny dialog, razem z dziećmi tańczyli, 
śpiewali niektóre z piosenek. Spek-
takle dostarczyły niezapomnianych 
przeżyć i na długo pozostaną w pa-
mięci. 

tekst Anna Jaworska
foto Beata Dzik
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LZS CUKROWNIK WŁOSTÓW 

W rozgrywanych meczach brali 
udział wyłącznie mieszkańcy z Wło-
stowa. Najbardziej do powstania klu-
bu wniósł Dyrektor Cukrowni Wło-

Historia tego klubu sportowego rozpoczyna się w 1957 roku. Inicjaty-
wą mieszkańców Włostowa było założenie klubu sportowego. Wcześniej 
ludzie, którzy chcieli pograć w piłkę nożną zbierali się przed Pałacem Kar-
skich. 

stów Jan Piotrowski. Udało mu się 
pozyskać grunty od Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Walentego Fularskie-
go dzięki czemu zainicjował budo-

wę boiska we Włostowie. W 1957 r. 
został zarejestrowany klub sportowy- 
Cukrownik Włostów. Pierwszy skład 
tworzyli: Maciej Czerwiński, Marian 
Fałdrowicz, Danek Jaworski, Jacek Ja-
worski, Józef Koseła, Stanisław Kusal, 
Piotr Niewiadomski, Krzysztof Pawe-
łek, Zenon Pietraszewski, Władysław 
Pietrzyk, Waldemar Pyszniak, Jan Re-
liga, Roman Skurski, oraz piłkarz na-
zwiskiem Wrona. W składzie zarządu 
byli: Jerzy Madej i Tadeusz Grzyb. W 
1960 roku staraniem Jana Piotrow-
skiego powstało ogrodzenie boiska. 

Ważne postacie w historii klu-
bu. Waldemar Kwiatosz - zawodnik, 
trener, kierownik, działacz, wierny 
klubowi ponad 25 lat cieszący się 
dużym uznaniem i poważaniem w 
środowisku działaczy i piłkarzy klu-
bu. Dariusz Pietrasiak- swoją karie-
rę rozpoczął właśnie we Włostowie, 
wychowanek Cukrownika Włostów. 
Z drużyną występował w sezonie 
1998/99 w klasie okręgowej. Później 
podpisał kontrakt z klubem KSZO 
Ostrowiec Świętokrzyski. 30 sierp-
nia 2010 roku dostał powołanie do 
reprezentacji Polski na towarzyskie 
mecze z Ukrainą i Australią. W repre-
zentacji debiutował 7 września 2010 
roku podczas meczu z Australią. W 
spotkaniu tym wystąpił w podstawo-
wym składzie.

Największe osiągnięcie klubu 
sportowego to: IV Liga, a także wy-
stępy w Pucharze Polski w okręgu 
świętokrzyskim, czy A Klasie. Cu-
krownik do dziś posiada szeroką ka-
drę zawodników, do której każdego 
roku dochodzą nowi młodzi zawod-
nicy pasjonujący się piłka nożną.

tekst Adam Barański foto GOK Włostów

W lutym 2018 roku po konsul-
tacjach pana wójta Andrzeja Grzą-
dziela z pracownikami urzędu 
gminy i radnymi podjęto decyzję 
o przeniesieniu biblioteki. 

Przez kilka dni kilku pracowni-
ków przenosiło bogaty księgozbiór 
na piętro Urzędu Gminy w Lipniku. 
Dzięki zaangażowaniu i pracy wielu 

WIELKIE ZMIANY
osób, biblioteka funkcjonuje obec-
nie w dawnym pomieszczeniu sali 
narad Rady Gminy.

Natomiast w pomieszczeniu po 
bibliotece znajduję się obecnie duża 
Sala Narad, spełniając swoją funkcję 
na ostatniej sesji Rady Gminy 6 mar-
ca 2018 roku.

tekst i foto Adam Barański
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VI Turniej Tenisa Stołowego

Aktwyna młodzież z Leszczkowa podczas zajęć z robotyką

Podczas teatrzyku W Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie, 
najmłodsi mogli spróbowac swoich sił u boku artystów

Pan Wójt Andrzej Grządziel podczas dnia babci i dziadka w Przed-
szkolu Samorządowym w Lipniku.

Pani dyrektor Danuta Polit z uznaniem wspiera najmłodszych pod-
czas występów z okazji dnia babci i dziadka

WOŚP cieszył się dużym zaangażowaniem 
młodzieży i Pana Wójta Andrzeja Grzą-
dziela oraz Pani Agnieszki Kusal- Kadeli

Pani Katarzyna Piechniak podczas dnia kobiet opowiadała o swojej pasji i marce odzieżo-
wej „twórczepi”

Występy na scenie przed publicznością zawsze są stresujące, ale pod 
czujnym okiem pań nauczycielek wszystko się uda. Przedszkole OAZA



Prace 
Zygmunta Niewiadomskiego


