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Palący  
problem 
- Taka bezmyślność mieszkań-

ców może doprowadzić do tragedii 
– ostrzegają strażacy, którzy od kilku 
tygodni, dzień w dzień, gaszą po kil-
ka pożarów na terenie naszej gminy.

- Pomyśl zanim podpalisz! Zastanów 
się czy przez swoją bezmyślność nie na-
razisz na niebezpieczeństwo własnego 
życia i innych ludzi – apelują piekoszow-
scy strażacy. Odkąd przyszła wiosna 
każdego dnia gaszą oni po kilka poża-
rów traw. Niestety ogień często wznie-
cany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 
domów lub lasów.

- Wypalanie traw jest zabronione i pod-
lega karze grzywny, a nawet pozbawienia 
wolności - przypomina Marek Sorbian, 
komendant gminny OSP RP.

Czytaj na stronie 6

Ostatnia droga Ryszarda Hochla
Kilkaset osób pożegnało Ryszar-

da Hochla, znanego przedsiębiorcę  
z Micigozdu. 

W uroczystościach pogrzebowych 29 

kwietnia w sanktuarium Matki Bożej Mi-
łosierdzia w Piekoszowie wzięło udział 
kilkaset osób.

Czytaj na stronie 8

Przejął obowiązki wójta!
Bogusław Krukowski, do niedawna sekretarz Masłowa  
od dwóch tygodni stoi na czele Urzędu Gminy w Piekoszowie

Aresztowanie wójta Piekoszo-
wa, kilka dni później informacja, że 
gmina nie ma płynności finansowej,  
a jej długi sięgają 34 milionów zło-
tych. Wszystko to przyniósł nam 
kwiecień 2013 roku. 

14 kwietnia policjanci z wydziału 
do walki z korupcją zatrzymali, wój-
ta Piekoszowa. Dwa dni później 
sąd wydał postanowienie o aresz-
towaniu go na trzy miesiące. 

Wójt  złożył zażalenie na po-
stanowienie sądu. - Zostanie 

ono rozpatrzone po długim 
weekendzie - usłysze-
liśmy od pracowników 
Sądu Okręgowego  
w Kielcach, którzy pod-
kreślają jednocześnie, 

że decyzja o za-
stosowaniu aresz-
tu nie przesądza  
o winie. - To środek 
zapob iegawczy,   
a nie kara. W Pol-

sce istnieje domniemanie niewinności. 
Póki co wójt nie został skazany - zazna-
czają.

- Oficjalna informacja o aresztowa-
niu wójta dotarła do urzędu 25 kwietnia. 
Przewodniczący rady gminy niezwłocz-
nie powiadomił wojewodę, że w związku 
z tą sytuacją obowiązki wójta przejmuje 
jego zastępca, czyli ja – mówi Bogusław 
Krukowski, który zapewnia, że urząd 
funkcjonuje prawidłowo. - Wydawane są 
decyzje administracyjne, obsługujemy 
interesantów – zapewnia.

- Gmina jest jednak w bardzo złej sy-
tuacji. Utraciliśmy płynność finansową. 
Konieczne są drastyczne cięcia wydat-
ków - zapowiada Krukowski. Co nas cze-
ka w najbliższym czasie? Między innymi 
zwolnienia pracowników urzędu i szkół,  
być może wybory. Grupa radnych złoży-
ła wniosek o odwołanie, przebywającego  
w areszcie wójta. Z kolei mieszkańcy Pie-
koszowa zbierają podpisy pod wnioskiem 
o odwołania zarówno wójta i rady gminy.

Bogusław Krukowski Czytaj na stronach 2, 3 i 5
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Szanowni mieszkańcy 
Gminy Piekoszów,

Od 25 kwietnia w związku z aresztowaniem wójta gminy Pieko-
szów, przejąłem jego obowiązki. Przez ostatnie sześć lat pracowałem 
jako sekretarz gminy Masłów. Od 2 kwietnia byłem zastępcą wójta 
Piekoszowa. 

Pragnę zapewnić, że mimo zaistniałej sytuacji urząd funkcjonuje 
prawidłowo. Obsługujemy na bieżąco petentów, wydawane są wszel-
kie decyzje administracyjne.

Niestety stan finansów gminnych jest bardzo zły. Z powodu nie-
zapłaconych rachunków za prąd zakład energetyczny wyłączył nam 
oświetlenie drogowe. Z tej samej przyczyny Zakład Transportu Miej-
skiego w Kielcach chciał zlikwidować wszystkie linie autobusowe do 
naszej gminy. Ostatecznie kursy na liniach 18 i 28 zostaną tylko ogra-
niczone. Znikną natomiast od 1 lipca linie numer 24 i 26. 

Gmina straciła płynność finansową. W kasie urzędu brakuje pienię-
dzy na opłacanie bieżących rachunków, odprowadzanie składek ZUS,  
itp. Konieczne są drastyczne cięcia wydatków. Tam, gdzie to możliwe 
rozwiązuję zawarte wcześniej umowy - głównie promocyjne. Niestety 
nie obejdzie się bez zwolnień. Pracę straci kilkadziesiąt osób zatrud-
nionych w urzędzie gminy oraz naszych szkołach. 

Szanowni Państwo. Zdaję sobie sprawę, że podejmowane przeze 
mnie decyzje są trudne i bolesne, także dla mnie, ale to jedyny spo-
sób by gmina Piekoszów odzyskała płynność finansową, mogła zacząć 
normalnie funkcjonować i pospłacać swoje długi.

Jednocześnie z okazji Dnia Strażaka pragnę złożyć najlepsze życze-
nia wszystkim druhnom i druhom z Gminy Piekoszów.

Z wyrazami szacunku

	 	 	 	 	 											Bogusław Krukowski
         p.o. wójta Gminy Piekoszów

Gminny Ośrodek Kultury 
jest już po remoncie 
Wymiana okien i drzwi, kapitalny 

remont sali teatralnej oraz pomiesz-
czeń na parterze, a wszystko to  
w dużej mierze za pieniądze z Unii 
Europejskiej. Właśnie zakończył się 
remont Gminnego Ośrodka Kultury  
w Piekoszowie.

Prace kosztowały blisko 200 tysię-
cy złotych z czego połowę tej sumy 
placówka dostanie z Unii Europejska.

Czytaj na stronie 5

Napisali, a teraz  
czekają na wyniki 
Kilkuset uczniów z naszej gminy 

przystąpiło w kwietniu do egzaminu 
kończącego edukację w gimnazjum. 
Wyniki poznają na przełomie maja 
i czerwca.

- Łatwa matematyka, trudny an-
gielski – to najczęstsze odczucia na-
szych uczniów, którzy przystąpili w 
kwietniu do egzaminu wieńczącego 
naukę w gimnazjum. Wynik testu nie 
ma wpływu na ocenę na świadectwie, 
ale może zaważyć na tym, czy dana 
osoba dostanie się do wymarzonego 
liceum.

Czytaj na stronie 5

Ten biznes  
zawsze kwitnie
Ona z wykształcenia cukiernik, 

on murarz. Postanowili jednak zająć 
się uprawą roślin ozdobnych. Dziś 
nie żałują decyzji sprzed lat. Halina 
i Krzysztof Piotrowscy z Zajączkowa, 
to kolejny żywy dowód na to, że warto 
otworzyć własną firmę.

Czytaj na stronie 8

W  N U M E R Z E
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Burza na sesji 
Kilkudziesięciu mieszkańców zaniepokojonych obecną sytu-
acją gminy przyszło na obrady radnych. Padały mocne słowa 

- Gdzie byliście jak wójt zadłu-
żał gminę? Głosowaliście jak chciał,  
a teraz toniemy w długach – krzyczeli 
mieszkańcy do radnych podczas se-
sji. Padł wniosek o odwołanie wójta, 
oraz zapowiedź rozpoczęcia obywa-
telskiej akcji odwołania wójta wraz  
z  radą gminy.

Tuż po rozpoczęciu obrad głos zabrał 
pełniący obowiązki wójta Bogusław Kru-
kowski. 

- Chciałbym zacząć od wydarzenia, 
które państwo znacie medialnie, mianowi-
cie o tymczasowym aresztowaniu wójta. 
Oficjalna informacja o tym dotarła do nas 
z sądu 25 kwietnia. Automatycznie prze-
wodniczący rady gminy skierował pismo 
do wojewody, że obowiązki wójta gminy 
Piekoszów przejmuje jego zastępca, czyli 
ja – mówił Bogusław Krukowski. - Jest to 
zgodne z artykułem 28g ustawy o samo-
rządzie gminnym - dodał. - Jeśli chodzi  
o funkcjonowanie urzędu, wszystkie spra-
wy są załatwiane na bieżąco, wydawane 
są wszelkie decyzje – uspokajał.

Po tych słowach zaczęły padać py-
tania zarówno ze strony radnych jak  
i mieszkańców o wyłączone oświetlenie 
drogowe. 

- Gmina straciła płynność finansową. 
10 maja spodziewamy się wpływu pienię-
dzy z ministerstwa i w pierwszej kolejno-
ści będziemy chcieli spłacić zobowiązania 
do zakładu energetycznego, aby włączyć 
oświetlenie drogowe. Będzie jednak ono 
włączane do godziny 23-24 nie dłużej bo 
szukamy oszczędności - powiedział.

- Sytuacja jest ciężka. W kasie gminy 
brakuje około 10 milionów złotych, które 

nie wpłynęły z podatków, my z kolei mamy 
duże zaległości wobec ZUS. Jeżeli chodzi 
o wskaźnik zadłużenia gminy względem 
budżetu to na 31 marca wynosił on 71,3% 
– mówiła wiceskarbnik (więcej o struktu-
rze zadłużenia czytaj na stronie 7).

BĘDĄ ZWOLNIENIA
- Sekretarz gminy poinformował o pla-

nowanych zwolnieniach. W najbliższym 
czasie straci pracę 30 pracowników urzę-
du i 40 pracowników szkół. - Odejść będą 
musiały przede wszystkim osoby zatrud-
nione na czas określony, pomoc admini-
stracyjna i pracownicy interwencyjni – wy-
mieniał sekretarz.

- Czy nie pomyśleliście o zmniejszeniu 
swoich uposażeń, tak samo rada gminy, 
czy atakujecie tylko tych najmniej zara-
biających? - pytał radny Krzysztof Szym-
kiewicz.

- Analizuję strukturę zatrudnienia. W 
tym urzędzie pracuje ponad 130 osób 
podczas, gdy w innych gminach podobnej 
wielkości około 50. Zwolnienia muszą być 
i będą. Rozważę także zmniejszenie pen-
sji pracownikom najwięcej zarabiającym – 
oświadczył Krukowski.

WNIOSEK I BRAWA
- Z wystąpień zastępcy wójta, skarb-

nika i sekretarza wynika, że urząd działa 
normalnie. Z takim stwierdzeniem zgodzić 
się nie można! Wspomnieć należy choćby 
szeroko poruszaną kwestię braku oświe-
tlenia. W urzędzie kolejki wierzycieli, do-
chodzi do awantur. Ciągle nie rozwiązane 
kwestie wody, ZUK, który generuje zadłu-
żenie, zaległości w ZUS-ie... - mówił rad-
ny Mateusz Karliński. - Kto za to ponosi 
odpowiedzialność? Nieobecny wśród nas 
wójt, ale i radni – cała piętnastka, bez wy-
jątku, Pozwalaliśmy wójtowi na wszystko 
i oto efekty. Nie mamy na prąd i chcemy 
likwidować przedszkola. Ta sytuacja po-
winna zostać rozwiązana, a rozwiązaniem 
będą nowe wybory. Chciałbym złożyć na 
ręce przewodniczącego wniosek o odwo-
łanie wójta gminy Piekoszów w drodze 
referendum – powiedział Karliński poka-
zując dokument i namawiając wszystkich 
radnych by go podpisali. Na sali rozległy 
się brawa, a przewodniczący ogłosił kilku-
minutową przerwę w obradach.

O UTWORZENIU ŻŁOBKA 
I SPRZEDAŻY DZIAŁEK
Po przerwie radni głosowali nad kilku-

nastoma projektami uchwał. Między inny-
mi zdecydowali, o wysokości stawek za 
odbiór śmieci(więcej na ten temat napi-
szemy w przyszłym numerze), o utworze-
niu w Piekoszowie żłobka oraz sprzedaży 
gminnych działek. Po głosowaniach nad-
szedł moment na pytania i wolne wnioski. 
Sporo miał ich Wiesław Jóźwik, były wójt 

- Zaczynamy procedurę odwołania 
wójta i rady w drodze referendum -  
oświadcza Józef Wijas z Piekoszowa.

- To wniosek o odwołanie wójta  
w drodze referendum - mówi radny 
Mateusz Karliński.

Piekoszowa.
Józef Wijas, prezes Stowarzyszenia 

Na Rzecz Rozwoju Gminy Piekoszów 
„Natura” poinformował, że jego organiza-
cja rozpoczyna procedurę zbierania pod-
pisów pod wnioskiem o odwołanie wójta 
oraz rady gminy w drodze referendum. 
Zaapelował do sołtysów o włączenie się 
w tę akcję

SKĄD TAKI DŁUG?
Zgromadzeni na sali dociekali jak do-

szło do tak ogromnego zadłużenia gmi-
ny i czy radni wiedzieli o poczynaniach 
wójta. - O wielu rzeczach rada wiedziała, 
o niektórych nie wiedziała - informował 
przewodniczący Marek Sorbian. 

- Ten dług nie powstał dziś. Byłemu 
wójtowi panu Jóźwikowi pragnę przypo-
mnieć, że 12,5 miliona pożyczki, wziętej 
za jego rządów ciągnie się do tej pory. 
Mamy jeszcze sześć milionów do spła-
cenia - kontynuował. - Od kilkunastu lat 
wszystkie kolejne rządy namawiały by 
składać wnioski o pieniądze unijne. Pie-
niądze unijne, były wprowadzane do bu-
dżetu jako dochód i zwiększały go. W tym 
roku się skończyły, budżet się zmniejszył, 
a dług nie. Dlatego wskaźnik zadłuże-
nia drastycznie wzrósł. To była pułapka,  
w którą wiele samorządów wpadło. W 
ubiegłym roku dług jeszcze był na pozio-
mie pięćdziesięciu paru procent. Można 
dziś mówić różnie, ale od kilkunastu lat in-
westycje szły. Nie dla wójta, radnych lecz 
dla nas wszystkich. 

Dziś łatwo się mówi o referendum,  
o odwołaniu wójta, nikt tego nie broni, 
żyjemy w kraju demokracji. Tylko referen-
dum kosztuje, a czy dalej mamy obciążać 
gminę? Mleko się rozlało. Teraz trzeba 
myśleć jak ją wyprowadzić z kryzysu 
- powiedział Sorbian. Jednocześnie za-
apelował o powstrzymanie sądów wobec 
aresztowanego wójta. Są organa ściga-
nia, żyjemy w państwie prawa. Póki ktoś 
nie został skazany przez sąd jest niewin-
ny - przypominał.
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Kilkaset osób pożegnało Ryszarda Hochla, znanego 
przedsiębiorcę z Micigozdu. Na uroczystości pogrzebo-
we, które odbyły się 29 kwietnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie przybyli mieszkańcy 
gminy, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne 
grono przedsiębiorców z naszego województwa.

Ryszard Hochel był często nazywany potentatem wędliniar-
skim. Założony przez niego w 1974 roku zakład jest obecnie 
jednym z największych w kraju. Był także współwłaścicielem 
wielu innych firm. Między innymi Hochtransu spółki zajmującej 
się produkcją sprzedażą i transportem betonu, czy ArtMedik, 
która stała się właścicielem Szpitala Kieleckiego oraz szpitala 
w Jędrzejowie.

W sumie w zakładach założonych przez Ryszarda Hochla, 
oraz jego rodzinę pracuje ponad 1300 osób. Tylko w zakładzie 
w Micigozdzie zatrudnienie znalazło ponad 500 ludzi.

Nic więc dziwnego, że w uroczystości pogrzebowej tłumnie 
wzięli mieszkańcy gminy, samorządowcy oraz przedsiębiorcy, 
którzy zjechali z całego województwa. 

Pogrzeb uświetnił udział orkiestry dętej. A prowadzony 
przez nią orszak z ciałem przedsiębiorcy ciągnął się na odle-
głość ponad kilometra. Ryszard Hochel miał 68 lat.

W Y D A R Z E N I A4

Zatrudniał setki osób
Nie żyje Ryszard Hochel z Micigozdu, jeden z największych producentów wędlin w Polsce. Jego 
pogrzeb odbył się 29 kwietnia w Piekoszowie

Badali bezpłatnie

Kolejne kilkanaście osób wzięło udział w bezpłatnych 
badaniach mammograficznych. Do naszej gminy przyje-
chał samochód, w którym wykonywane są takie badania.

W narodowym programie badań profilaktycznych pod kątem 
wczesnego wykrywania raka piersi mogą brać udział kobiety 
w wieku od 50 do 69 roku życia, które w ciągu ostatnich 24 
miesięcy nie poddawały się mammografii. 

- Zarejestrowało się kilkanaście osób, ale mam nadzieję, 
że przyjdą także panie, które się nie zapowiedziały – mówiła 
Anna Stachyra, technik radiolog, wykonująca badania mam-
mograficzne. - Są one bezbolesne, a prześwietlenie wykony-
wane jest wysokiej klasy urządzeniem cyfrowym – zapewniała. 

Osoby, które poddały się badaniu otrzymają wyniki pocztą 
w ciągu dwóch tygodni. Panie, które nie zrobiły tego, mogą za-
dzwonić pod numer (58) 325-76-20 lub (58) 325-76-21 w celu 
dokonania rejestracji. 

Ryszard Hochel zmarł w wieku 68 lat.

- Badania są bezbolesne - zapewniała Anna Stachyra, radiolog.

Przez kilka tygodni spalony pojemnik na odzież używa-
ną szpecił krajobraz Jaworzni. Kontener znajdował się tuż 
obok przystanku autobusowego nieopodal Zespołu Pla-
cówek Oświatowych.

- Niestety takie przypadki w naszej gminie też się zdarzają. 
Ktoś podpalił pojemnik z odzieżą używaną w Jaworzni. Ugasi-
liśmy pożar i powiadomiliśmy firmę, do której należy kontener, 
o zaistniałej sytuacji z prośbą o zabranie pojemnika – mówi 
Marek Sorbian, komendant gminny Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Piekoszowie.

Niestety mimo, iż od pożaru upłynęło kilka tygodni spalony 
kontener nie został uprzątnięty. Stał przy trasie wojewódzkiej 
nie przysparzając nam poklasku wśród podróżujących drogą  
Kielce - Włoszczowa.

Kilka dni temu zadzwoniliśmy do firmy, której własnością 
jest pojemnik na odzież. Pracownik przedsiębiorstwa zapew-
nił nas, że kontener niezwłocznie zostanie zabrany. Słowa do-
trzymał. Następnego dnia obok przystanku w Jaworzni stał już 
nowy pojemnik.

„Głos” pomógł

Pojemnik po naszej interwencji został wymieniony na nowy.
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GOK po remoncie
Zakończył się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. Prace rozpoczęły się 12 lute-
go i trwały dwa miesiące. Obiekt zmienił się nie do poznania.

Wymiana okien i drzwi, kapitalny 
remont sali teatralnej oraz pomiesz-
czeń na parterze, a wszystko to  
w dużej mierze za pieniądze z Unii 
Europejskiej. Właśnie zakończył się 
remont Gminnego Ośrodka Kultury  
w Piekoszowie.

- Przeprowadzony został kapitalny 
remont parteru budynku. Drewnianą 
podłogę zastąpiła posadzka betonowa 
pokryta terakotą lub wykładziną antypo-
ślizgową – mówi Paweł Nowak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszo-
wie. - Odnowiona została sala teatralna. 
Na scenie zamontowane zostało nowe 
nagłośnienie i oświetlenie – informuje 
nasz rozmówca. W trakcie remontu oka-
zało się, że trzeba także wymienić starą 
instalację elektryczną.

Wyremontowana została także sala, 
w której odbywają się zajęcia ceramicz-
ne. Na parterze budynku pojawiła się 
sala bilardowa, szatnia oraz co ważne 
toaleta. Do tej pory ubikacje mieściły się 
na piętrze. Takie rozwiązanie sprawia-
ło, że osoby niepełnosprawne nie miały 
możliwości dostania się do nich.

- Zdawaliśmy sobie sprawę z tej nie-
dogodności, dlatego przy okazji remon-
tu postanowiliśmy tak przebudować 
pomieszczenia by wygospodarować na 
parterze miejsce na toaletę – mówi dy-
rektor Paweł Nowak.

Przy okazji modernizacji budynku 
placówka zakupiła sporo sprzętu po-
trzebnego do prowadzenia działalno-
ści statutowej. Między innymi sprzęt 
nagłaśniający, oświetlenie estradowe  
i tym podobne.

Remont Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piekoszowie kosztował blisko 200 ty-
sięcy złotych z czego połowę tej sumy 
placówka dostanie z Unii Europejska.

Paweł Nowak, dyrektor GOK w odnowionej sali teatralnej.

- Kupiliśmy także nowe oświetlenie i nagłośnienie - mówi dyrektor Nowak.

Teraz czekają na wyniki egzaminu
Kilkuset uczniów z naszej gminy 

przystąpiło w kwietniu do egzaminu 
kończącego edukację w gimnazjum. 
Wyniki poznają na przełomie maja 
i czerwca.

- Łatwa matematyka, trudny angiel-
ski – to najczęstsze odczucia naszych 
uczniów, którzy przystąpili w kwietniu 
do egzaminu wieńczącego naukę w gim-
nazjum. Wynik testu nie ma wpływu na 
ocenę na świadectwie, ale może zawa-
żyć na tym czy dana osoba dostanie się 
do wymarzonego liceum.

Do tego testu przygotowywali się 

przez sześć lat. Wynik jest o tyle waż-
ny, że decyduje o kolejności przyjęć 
do liceów. Jeśli więc ktoś nie uzyska 
dobrego wyniku, może zapomnieć  
o dostaniu się do elitarnej szkoły śred-
niej.

W naszej gminie do egzaminu gimna-
zjalnego przystąpiło w tym roku kilkaset 
osób. Najwięcej w Zespole Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie.

- W naszej szkole do egzaminu przy-
stąpiło stu uczniów. Nie było żadnych 
problemów, wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie – informuje Beata Ziental, wi-

cedyrektor Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie.

- Uczniowie wychodzili z sali raczej 
zadowoleni, twierdzili, że test nie był 
bardzo trudny – dodaje nasza rozmów-
czyni. Nadmienia ponadto, że w pieko-
szowskim gimnazjum w tym roku ucznio-
wie wybierając język obcy decydowali 
się na angielski i rosyjski. Nikt nie zda-
wał niemieckiego.

Teraz gimnazjalistów czeka miesiąc 
stresu związanego z oczekiwaniem na 
wyniki egzaminu. Poznają je na przeło-
mie maja i czerwca.
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Palący problem 
- Taka bezmyślność mieszkańców może doprowadzić do tragedii – ostrzegają strażacy, którzy 
od kilku tygodni, dzień w dzień, gaszą po kilka pożarów na terenie naszej gminy.

- Pomyśl zanim podpalisz! Zasta-
nów się czy przez swoją bezmyślność 
nie narazisz na niebezpieczeństwo 
własnego życia i innych ludzi – ape-
lują piekoszowscy strażacy. Odkąd 
przyszła wiosna każdego dnia gaszą 
po kilka pożarów traw.

24 kwietnia, jest słoneczny ciepły 
dzień, dochodzi godzina 14, gdy nad 
Piekoszowem rozlega się dźwięk syreny 
zamontowanej na dachu budynku Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Dwie minuty 
później z garażu wyjeżdża wóz gaśni-
czy. Strażacy w biegu zakładają bojowe 
ubrania i z kaskami w dłoniach wskakują 
do samochodu. Chwilę później samo-
chód pędzi ulicami wywołując ciekaw-
skie spojrzenia przechodniów. - Pożar 
w kompleksie leśnym w Jeżynowie koło 
tunelu – brzmi komunikat oficera dyżur-
nego Państwowej Straży Pożarnej.

Kiedy strażacy docierają na miejsce 
dostrzegają kilkaset metrów kwadra-
towych spalonej ziemi i ogień trawiący 
młody zagajnik rosnący pod linią wy-
sokiego napięcia biegnącą przez las. 
W pośpiechu rozwijają węże i włączają 
pompy. - Uważajcie na linie wysokie-
go napięcia! - rozlega się upominawczy 
krzyk dowódcy, powtarzany jeszcze kil-
kakrotnie podczas tej akcji. Po chwili na 
miejscu pojawia się zastęp strażaków  
z Rykoszyna. Ich wóz gaśniczy zatrzy-
muje się na wąskiej polnej drodze tuż za 
samochodem strażaków z Piekoszowa. 

- Przejmijcie gaszenie tego terenu, my 
jedziemy dalej. Tam jest kolejne miejsce, 
gdzie podłożono ogień – krzyczy dowód-
ca nakazując przemieszczenie się za-
stępu w głąb lasu. Jak się okazało ogień 
podłożono w kilku miejscach oddalonych 
od siebie o kilkanaście, kilkadziesiąt me-
trów. Wszystko to na terenie kompleksu 
leśnego w odległości zaledwie kilkudzie-
sięciu metrów od domu jednorodzinnego.

Tym razem dzięki szybkiej reakcji 
strażaków i jeszcze wilgotnej po zimie 
ściółce pożar udało się w miarę łatwo 
opanować. Strach jednak pomyśleć co 
by się stało, gdyby podobna sytuacja za-
istniała w środku lata. 

Oprócz przypadków takich jak ten, 
nasi strażacy kilka razy dziennie wyjeż-
dżają by gasić płonące trawy na ugo-
rach. Wszystko to absorbuje czas, po-
chłania pieniądze z naszych podatków, 
ale przede wszystkim stwarza zagro-
żenie dla nas, naszych upraw, domów,  
a nawet dla naszego życia.

- Bezmyślność ludzi igrających  
z ogniem jest coraz większa. Wypala-
nie traw nie przynosi żadnych korzyści, 
wręcz odwrotnie – przekonuje Marek 
Sorbian, komendant gminny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej w Piekoszowie. - Po-
żar traw, przy sprzyjających warunkach 

– suchej glebie i wietrze – bardzo szyb-
ko się rozprzestrzenia. Nieoczekiwanie 
może przenieść się na teren zabudo-
wany, czy pobliskie lasy. Takich zdarzeń 
każdego roku odnotowujemy ogrom-
ne ilości. Istotne jest również to, że  
w momencie zadysponowania zastępu 
strażaków do pożaru trawy, w tym sa-
mym czasie mogą być bardzo potrzebni  
w innym miejscu, gdzie każda sekunda 
jest na wagę złota, bo to ona decyduje 
o życiu lub śmierci na przykład w czasie 
wypadku samochodowego lub pożaru 
mieszkania – zaznacza Sorbian.

Nasz rozmówca przypomina, że wy-
palanie traw jest zabronione i podlega 
karze grzywny, a nawet pozbawienia 
wolności. Dlatego: - Pomyśl zanim pod-
palisz! Zastanów się czy przez swoją 
bezmyślność nie narazisz na niebezpie-
czeństwo własnego życia i innych ludzi 
– apeluje Marek Sorbian.

Strażacy podczas gaszenia pożaru w lesie w Jeżynowie.

Pożar w Jeżynowie, to nie przypadek lecz dzieło podpalacza. Ogień podłożono w kilku miejscach na raz.
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O długach ciążących na gminie, 
możliwościach odzyskania zaległo-
ści podatkowych od firm i osób fi-
zycznych, a także działaniach zmie-
rzających do wyprowadzenia gminy  
z zapaści finansowej dyskutowali rad-
ni podczas wspólnego posiedzenia 
wszystkich komisji rady gminy.

Wspólne posiedzenie komisji zwołano 
24 kwietnia na wniosek radnych po tym 
jak policja zatrzymała wójta Piekoszowa. 

Na początku zastępca wójta Bogusław 
Krukowski, poinformował, że na mocy 
obowiązujących przepisów pełni obo-
wiązki wójta gminy. Zapewnił, że urząd 
funkcjonuje normalnie.

O FINANSACH GMINY
O sytuacji finansowej gminy mówiła 

skarbnik Jadwiga Szymańska.
- Mamy dużo zobowiązań, których 

ściągnięcie znacznie poprawiłoby sytu-
ację finansową gminy. Mam tu na myśli 
zaległości podatkowe mieszkańców. Po-
nad siedemset tysięcy należy nam się 
od osób fizycznych. Ponad milion zło-
tych od tak zwanych osób prawnych. Do 
kasy urzędu powinno wpłynąć jeszcze 
blisko 300 tysięcy złotych podatku z ty-
tułu podatku od środków transportowych.  
W sumie mamy do ściągnięcia należno-
ści  w wysokości czterech milionów zło-
tych. Niestety duża część, bo około mi-
lion złotych to alimenty, które jak wszyscy 
wiedzą są praktycznie nieściągalne – in-
formowała radnych skarbnik gminy.

Mówiła także o długach naszej gminy.
- Ogółem mamy bieżące zobowią-

zania w wysokości 10 milionów złotych  
z czego 7,6 miliona są wymagalne (czyli 
takie, które powinny być już zapłacone,  
a każdy dzień zwłoki może powodować 
naliczanie karnych odsetek – przypis 
red.) - informowała Jadwiga Szymańska.

Radni zostali poinformowani o wyso-
kości zadłużenia gminy względem Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzę-
du Skarbowego. Jest to łączna kwota  
w wysokości około dwóch milionów zło-
tych. Gmina musi zapłacić 300 tysięcy 
złotych zakładowi energetycznemu za 
prąd zużyty do oświetlania ulic, około 
dwieście tysięcy wpłacić do kasy miasta 
Kielce za to że autobusy MPK dojeżdżają 
do naszej gminy. 

- Ponadto trzeba się spodziewać, że 
lada dzień zakończy się rozbudowa szko-
ły w Zajączkowie i wykonawca wystawi 
fakturę na około milion złotych – infor-
mowała skarbnik Szymańska. - Całkowite 
zadłużenie gminy to 33, 7 miliona złotych 

co stanowi 71 procent budżetu – zakoń-
czyła swoje sprawozdanie.

O KONIECZNYCH 
OSZCZĘDNOŚCIACH
Po jej wystąpieniu rozpoczęła się se-

ria pytań ze strony radnych.
- Czy to prawda, że dyrektorzy szkół 

dostali po tysiąc złotych podwyżki od 
stycznia tego roku? - dociekał radny Ce-
zary Majcher.

- Chodzi zapewne o dodatek moty-
wacyjny, może nie w wysokości tysiąca 
złotych, ale rzeczywiście była podwyżka 
– odpowiadał Bogusław Krukowski, za-
stępca wójta Piekoszowa.

- Przypominam, że była rozmowa na 
ten temat na komisji i była decyzja rady  
w tej sprawie – uzupełniał Marek Sorbian, 
przewodniczący Rady Gminy Piekoszów.

- Dług względem Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych przyrasta w zastrasza-
jącym tempie. Czy nie konieczne jest tak 
jak mówiła komisja rewizyjna zmniejszyć 
zatrudnienie w szkołach. Sporządzić plan 
co trzeba zrobić a co nie jest konieczne – 
padło pytanie do zastępcy wójta.

- Już to robię. Poszły już pisma do 
wszystkich jednostek gminy w sprawie 
zweryfikowania zatrudnienia. Pewne jest, 
że trzeba będzie zrezygnować z pewnych 
inwestycji. Wkrótce odbędę spotkanie  
z dyrektorami szkół na którym będę roz-
mawiał z nimi o konieczności redukcji za-
trudnienia. Podjęliśmy także decyzję, że 
nie będziemy przedłużali umów o pracę 
na czas określony. To sprawi że do końca 
maja z urzędu odejdzie około 30 osób – 
mówił Bogusław Krukowski.

KTO STRACI PRACĘ?
- A dlaczego planujecie zwalniać tylko 

młode osoby. Znam ludzi którzy są na 
emeryturze i pracują, a młodzi nie mają 
z czego żyć – mówiła radna Irena Szy-
mańska.

- Zwolnienia dotkną wszystkich bez 
wyjątku, w każdej grupie wiekowej – za-
powiedział Grzegorz Wnuk, sekretarz 
gminy.

- A co będzie z przedszkolami? - do-
pytywali radni.

- W tej chwili nie odpowiem na to py-
tanie precyzyjnie. Nie wiem czy będzie 
likwidacja czy ograniczenia w funkcjono-
waniu przedszkoli. Decyzję w tej sprawie 
podejmę po spotkaniu z dyrektorami – 
mówi Bogusław Krukowski.

OPINIOWALI PROJEKTY
W dalszej części posiedzenia radni 

opiniowali projekty uchwał mające być 
przedmiotem obrad na sesji. Najwięcej 
dyskusji wywołały stawki za wywóz śmie-
ci. Radni pozytywnie zaopiniowali także 
projekt uchwały w sprawie sprzedaży kil-
ku działek będących własnością gminy. 
Większość to grunty położone w Bławat-
kowie. Na sprzedaż planowana jest także 
działka w centrum Piekoszowa tak zwana 
Targowica.

7G Ł O S  R A D Y  G M I N Y 7

Wspólnie o sytuacji 
gminy Piekoszów
Radni zebrali się na wspólnym posiedzeniu komisji, by mówić o sytuacji w jakiej znalazła się gmina

Drodzy Czytelnicy
W związku z zatrzymaniem i tym-

czasowym aresztowaniem wójta Pie-
koszowa przerywamy cykl, wywiadów 
z radnymi, by informować o bieżących 
pracach Rady Gminy.

24 kwietnia radni zebrali się na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji.
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Kwitnący biznes
Ona z wykształcenia cukiernik, on murarz. Postanowili jednak zająć się uprawą roślin ozdob-
nych. Dziś nie żałują decyzji sprzed lat, choć jak twierdzą praca jest ciężka

Halina i Krzysztof Piotrowscy z Za-
jączkowa są kolejnym dowodem na 
to, że można stworzyć firmę nawet 
jeśli nie posiada się wykształcenia w 
danej branży. Potrzebne są jednak: 
wytrwałość i ciężka praca.

Dziesięć lat temu, gdy szukali sposo-
bu na życie postanowili założyć gospo-
darstwo ogrodnicze „Kwitnący Ogród”. 
Początkowo uprawiali warzywa na ziemi 
swoich rodziców.

- Zaczynaliśmy od sałaty i rzodkiewki. 
By uprawiać warzywa nie trzeba mieć 
dużych pieniędzy na tak zwany wkład, 
bo nasiona są tanie, a my jako młode 
małżeństwo nie posiadaliśmy ich wiele 
– wspomina Halina Piotrowska z Zającz-
kowa.

BEZ FACHOWEGO
WYKSZTAŁCENIA
Choć nasza rozmówczyni z zawodu 

jest cukiernikiem, a jej mąż murarzem 
postanowili spróbować. Nie zaczynali od 
zera, mieli bowiem cenną wiedzę zdoby-
tą w praktyce. 

- Nasi rodzice mieli szklarnie, w któ-
rych pomagaliśmy od dziecka – informu-
je Halina Piotrowska.

Kiedy nastała moda na kwiaty bal-
konowe postanowili uprawiać właśnie 
te rośliny. Jak się okazało był to strzał  
w przysłowiową dziesiątkę.

Z czasem odłożyli trochę pieniędzy, 
kupili kawałek ziemi, na której wybu-
dowali własne szklarnie i tunele. - Dziś 
mamy trzy szklarnie i kilkanaście tuneli 
pod folią uprawiamy kwiaty oraz drzew-
ka ozdobne. Mamy w swojej ofercie tak-
że warzywa, między innymi pomidory 
– słyszymy od właścicieli przedsiębior-
stwa.

Trzeba przyznać, że ceny mają atrak-

cyjne. Na przykład Surfinię cieszącą się 
ostatnio dużym wzięciem wśród klientów 
można kupić za 2,5 złotego. Tuja szma-
ragd kosztuje 6 złotych.

NIE ŻAŁUJĄ
Państwo Piotrowscy nie żałują swojej 

decyzji sprzed lat. - To co robimy po-
zwala nam zarobić na życie, a co naj-
ważniejsze robimy to co lubimy. Ja na 
przykład uwielbiam pracę przy kwiatach 
– wyznaje Halina Piotrowska. Choć za-
znacza, że praca jest ciężka i obarczona 
dużym ryzykiem.

- Właściwie od lutego do listopada 
trzeba pracować od rana do wieczora. 
Dodatkowo istnieje ryzyko wystąpie-
nia choroby, która może zniszczyć całą 

uprawę. Trzeba także dbać o odpowied-
nią temperaturę i wilgotność w szklarni, 
co nie jest wcale takie łatwe. Wystarczy, 
że wystąpi awaria pieca i w ciągu jednej 
nocy zimą mogą przemarznąć wszyst-
kie rośliny, a wtedy cała dotychczasowa 
praca idzie na marne – mówi Piotrow-
ska.

MOŻNA POWIEDZIEĆ ŻE TEN 
BIZNES ZAWSZE KWITNIE
Mimo tych problemów nasza rozmów-

czyni nie myśli o zmianie profesji, bo 
jak twierdzi kocha rośliny i swoją pracę. 
Nadto jest jeszcze jeden atut prowa-
dzenia takiego przedsiębiorstwa. Bez 
względu na światowy kryzys ten biznes 
„kwitnie”.

Halina Piotrowska nie ukrywa, że praca przy uprawie kwiatów jest ciężka, ale przy-
nosząca jednocześnie wiele satysfakcji.

Państwo Piotrowscy uprawiają kwiaty w trzech szklarniach i 
kilkunastu tunelach.

- W ciągłej sprzedaży mamy nie tylko kwiaty, ale także drzew-
ka ozdobne - informuje Halina Piotrowska.
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Świętowali na sportowo
Kilkadziesiąt osób wzięło udział w zawodach zorganizowanych drugiego maja przez Gminny  
Ośrodek Kultury w Piekoszowie

Kilkudziesięciu uczestników, świetna zabawa, dy-
plomy i nagrody dla zwycięzców. Tak najkrócej można 
opisać zawody zorganizowane przez dyrekcję i pra-
cowników Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie 
z okazji Dnia Flagi.

Organizując tę imprezę chcieliśmy zintegrować mło-
dzież z naszej gminy, zachęcić ją do współzawodnictwa 
i oczywiście uczcić święto naszego symbolu narodowego 
jakim jest flaga – mówi Krzysztof Szymkiewicz, instruktor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

2 maja w świetlicach GOK: w Wincentowie oraz Gór-
kach Szczukowskich, a także w placówce w Piekoszowie 
odbyły się turnieje: warcabowy oraz ping-pongowy. 

Młodzież rywalizowała w kilku kategoriach wiekowych. 
Wśród tenisistek – uczennic szkół podstawowych zwycię-
żyła Julia Socha, drugie miejsce zdobyła Natalia Kubuś 
a trzecie Daria Wacha. W kategorii chłopców – uczniów 
szkół podstawowych zwyciężył Piotr Wójcik, na drugim 
miejscu uplasował się Dominik Czerwiak, a na trzecim 
Wiktor Lisowski.

Wśród gimnazjalistek najlepsza okazała się Patrycja 
Guzy i Paulina Jarosińska. 

Turnieju warcabowym w kategorii uczniów szkół podsta-
wowych zwyciężył Kacper Sieczkowski, kolejne miejsca na 
podium zdobyli: Agnieszka Terelak i Klaudia Wach.

W gronie gimnazjalistów najlepszy był Karol Guzy, drugie 
miejsce zajął Dariusz Snochowski, a trzecie Patrycja Guzy.

- Zobaczyłem ogłoszenie o Święcie Flagi i postanowi-
łem wziąć w nim udział. Impreza bardzo mi się podobała. 
Udało mi się zająć trzecie miejsce w turnieju tenisa sto-
łowego. Cieszę się z tego powodu, bo pozostali startują-
cy grali naprawdę dobrze – powiedział Wiktor Lisowski  
z Wincentowa.

Warto zaznaczyć, że uczestnicy obchodów Święta Flagi 
dowiedzieli się o historii i symbolice flagi państwa polskie-
go.

Rozegrano turniej warcabowy...

...oraz turniej tenisa stołowego.

Uczestnicy święta flagi z pamiątkowymi dyplomami i nagrodami.
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Wielki jubileusz
Minęło dwadzieścia lat od chwili      powstania Domu Dla Niepełno-
sprawnych w Piekoszowie

Jubileusz 20-lecia istnienia Domu 
Dla Niepełnosprawnych w Piekoszo-
wie obchodzono w minionym miesią-
cu. W uroczystościach wzięło udział 
kilkuset gości. Wśród nich był Ka-
zimierz Ryczan biskup ordynariusz 
Diecezji Kieleckiej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w sanktuarium Matki Bożej Miło-
sierdzia w Piekoszowie której, przewod-
niczył biskup Kazimierz Ryczan, ordyna-
riusz Diecezji Kieleckiej. Po niej przybyli 
na jubileusz mogli wziąć udział w pre-
zentacji multimedialnej przedstawiającej 
historię Domu Dla Niepełnosprawnych. 
Dalsza część uroczystości odbywała się 
już w placówce świętującej urodziny. W 
sali gimnastycznej odbył się występ ze-
społu Uśmiech działającego przy Woje-
wódzkim Domu Kultury. Pokaz swoich 
umiejętności dali także kawalerzyście  
z 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Ich obecność nie była przypadkowa. 
W tej formacji służył i zginął w obronie 
kraju narzeczony Izabeli Borowskiej, 
która cały swój majątek przekazała na 
budowę Domu Dla Niepełnosprawnych 
w Piekoszowie.

W uroczystościach jubileuszowych 
wzięło udział kilkuset gości. Wśród nich 
liczne grono duchownych, samorządow-
ców oraz pensjonariuszy.

ZACZĘŁO SIĘ OD...
WCZASO-REKOLEKCJI
Historia Domu Dla Niepełnospraw-

nych sięga 1980 roku, kiedy to ksiądz 
Wojciech Piwowarczyk zaczął organi-
zować wczaso-rekolekcje dla niepełno-
sprawnych. W pierwszych wzięło udział 
24 niepełnosprawnych i 14 opiekunów, 
głównie kleryków. Początkowo organi-
zowane były w Szewnej koło Ostrowca 
Świętokrzyskiego w budynkach oazo-
wych. Kiedy te spłonęły w pożarze spo-
tkania organizowano z Kazanowie koło 
Końskich, później w Zielenicach koło 
Słomnik. - Były to wczaso-rekolekcje. 
Był to wypoczynek połączony z modli-
twą, medytacją i rozważaniem pisma 
świętego. Nie prowadzono jednak re-
habilitacji – mówi ksiądz Jan Jagiełka, 
dyrektor Domu Dla Niepełnosprawnych  
w Piekoszowie.

Budowa Domu w Piekoszowie roz-
poczęła się w 1989 roku i trwała trzy 
lata. Budowniczym był ksiądz Wiktor 
Walocha, będący obecnie proboszczem 
Wiernej Rzeki.

OD DOMU POMOCY
PO ODDZIAŁ SZPITALNY
W 1996 roku został otworzony Dom 

Uroczystej mszy z okazji jubileuszu przewodniczył biskup Kazimierz Ryczan.

W obchodach wzięła udział liczna grupa osób niepełnosprawnych.

Po eucharystii można było zobaczyć prezentację multimedialną o historii Domu.
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Wielki jubileusz
Minęło dwadzieścia lat od chwili      powstania Domu Dla Niepełno-
sprawnych w Piekoszowie

Pomocy Społecznej, w 2000 roku 
Zakład Opiekuńczo Leczniczy oraz 
Lekarska Poradnia Rehabilitacyjna. 
Sześć lat później Dom Dla Niepełno-
sprawnych został rozbudowany. Po-
wstało w nim Centrum Usług Rehabi-
litacyjnych, a od 2008 roku mieści się 
tu także szpitalny oddział rehabilitacji 
ogólnoustrojowej. 

PRZYJEŻDŻAJĄ 
Z CAŁEGO KRAJU
- Mamy dużo osób z urazem kręgo-

słupa, porażeniem mózgowym. Nie bo-
imy się trudnych przypadków. Przyjmu-
jemy pacjentów z całej Polski. Oprócz 
działalności leczniczej i rehabilitacyjnej 
w dalszym ciągu prowadzimy wczasore-
kolekcje – mówi ksiądz Jagiełka.

Dom Dla Niepełnosprawnych może 
się poszczycić wysokiej jakości sprzę-
tem medycznym oraz wykwalifikowaną 
kadrą. Pracę znalazło tu ponad sześć-
dziesiąt osób. Od początku istnienia pla-
cówki przewinęło się przez nią około 18 
tysięcy osób.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Stale przebywa w nim około 80 pen-

sjonariuszy i pacjentów. Wkrótce liczba 
ta może wzrosnąć. 

- Jeśli otrzymamy dofinansowanie  
z funduszu szwajcarskiego-polsko, roz-
poczniemy rozbudowę Domu o kolejne 
skrzydło, w którym będą się mieściły 
lokale aktywizujące dla 60 osób. Mamy 
już projekt – mówi ksiądz Jagiełka.

Uroczystość uświetnił występ zespołu Uśmiech...

...oraz pokazy kawalerzystów 13 Pułku Ułanów Wileńskich.

Dom Dla niepełnosprawnych prowadzi kompleksową rehabilitację.

Dyrektor Domu ks. Jan Jagiełka z figurą 
podarowaną z okazji jubileuszu przez 
wójta gminy Piekoszów
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Korona w Piekoszowie
Zawodnicy kieleckiego klubu piłkarskiego spotkali się z uczniami Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie

Piłkarze Korony Kielce, 8 kwietnia 
spotkali się z uczniami Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Piekoszowie.

Z  wizytą przybyli do ZPO w Piekoszo-
wie  kapitan drużyny Kamil Kuzera, oraz 
zawodnicy: Piotr Malarczyk (absolwent 
szkoły w Piekoszowie), Łukasz Jamróz 
oraz asystent trenera Grzegorz Opaliń-
ski. Spotkanie zorganizowane było dla 
uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Piekoszowie oraz młodzieży pieko-
szowskiego Gimnazjum. Ta wyjątkowa 
wizyta przyciągnęła  również młodzież  
z okolicznych szkół; Rykoszyna, Mici-
gózdu, Górek Szczukowskich i Zającz-
kowa. Obecnością swą zaszczycił nas 
również wójt gminy Tadeusz Krzysztof 
Dąbrowa, dyrektor GOK w Piekoszowie  
Paweł Nowak  oraz Tadeusz Saltarski – 
znany sympatyk Korony Kielce .

WSPÓLNY MECZ
Spotkanie rozpoczęło się od wspól-

nego odśpiewania hymnu  Korony. 
Następnie swoją techniką piłkarską 
pochwalili się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Piekoszowa: Karol Kasprzyk                                            
i Dominik Laszczkowski, którzy  ro-
zegrali krótki mecz z udziałem Łuka-
sza Jamroza i Jarosława Haczkiwicza.  
W części artystycznej miał miejsce po-
kaz tańca naszych uczennic  oraz ko-
mentarz piłkarski gimnazjalisty. Ucznio-
wie mieli również szansę zadawania 
pytań przybyłym gościom. Rozstrzy-
gnięto także konkurs na projekt koszulki 
Korony. Zwyciężyła Katarzyna Zielińska 
z klasy VIc Szkoły Podstawowej w Pie-
koszowie oraz konkurs na graffiti, w któ-
rym wygrała Aleksandra Walczak z kla-
sy IIe Gimnazjum w Piekoszowie. 

GADŻET NA WAGĘ ZŁOTA
W dalszej części programu rozgorza-

ła walka o gadżety Korony, które moż-
na było wygrać udzielając prawidłowej 
odpowiedzi na pytania zadawane przez 
Pawła Jończyka, spikera i rzecznika pra-
sowego Korony Kielce. Poziom wiedzy  
o Koronie wśród uczniów był bardzo wy-
soki. Zawodnicy Korony w podziękowa-
niu za przybycie otrzymali tort z herbem 
Korony, a na zakończenie wspaniałej za-
bawy cierpliwie pozowali do wspólnych 
klasowych fotografii.

To niecodzienne spotkanie  na długo 
zapadnie nam wszystkim w  pamięci.

/ZSP Piekoszów/

Na spotkanie z uczniami do ZPO w Piekoszowie przybyli Kamil Kuzera, Piotr Malar-
czyk, Łukasz Jamróz oraz asystent trenera Grzegorz Opaliński. 

Uczniowie Karol Kasprzyk i Dominik Laszczkowski rozegrali krótki mecz z udzia-
łem Łukasza Jamroza i Jarosława Haczkiwicza.

W części artystycznej miał miejsce pokaz tańca naszych uczennic  oraz komentarz 
piłkarski gimnazjalisty.

KORONA KIELCE
Klub powstał w 1973 roku. W 2005 

roku zadebiutował w najwyższej lidze 
piłkarskiej - ekstraklasie. Gra w czer-
wono-żółtych barwach.
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O bezpieczeństwie
wiedzą wszystko!
Zawodnicy kieleckiego klubu piłkarskiego spotkali się z uczniami Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie

Dnia 21 marca 2013 r. w Szkole 
Podstawowej w Piekoszowie odbył 
się gminny etap XXXVI Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym dla szkół podsta-
wowych z terenu gminy Piekoszów. 

Celem tego Turnieju  jest podnosze-
nie kultury społeczeństwa i działanie 
na rzecz poprawy stanu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, w tym bezpie-
czeństwa dzieci i młodzieży szkolnej 
poprzez: popularyzowanie przepisów 
i zasad bezpiecznego poruszania się 
po drogach, kształtowanie partnerskich 
zachowań wobec innych uczestników 
ruchu, popularyzowanie podstawowych 
zasad i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, populary-
zowanie roweru jako środka transportu, 
a także rekreacji i sportu. 

TRZY SZKOŁY WALCZYŁY 
O KONKURSOWE NAGRODY
Do gminnych eliminacji przystą-

piły drużyny ze Szkoły Podstawowej                                 
w Piekoszowie,  w Jaworzni i Łosieniu.                

Do etapu powiatowego z największą 
liczbą zdobytych punktów zakwalifiko-
wała się drużyna Szkoły Podstawowej w 
 Piekoszowie, w skład której weszły: Ka-
mila Wawrzeńczyk, Wiktoria Majchrzyk i 
Kinga Kozieł.  Najlepszym uczestnikiem  
Turnieju  została Kinga Kozieł ze Szko-
ły Podstawowej w Piekoszowie. Warto 
wspomnieć, że uczennica ta tytuł Naj-
lepszego Uczestnika Turnieju zdobyła 
także podczas ubiegłorocznych zmagań.                                            

II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Łosieniu, a III miejsce Szkoła Podsta-
wowa w Jaworzni. 

Od lat patronem imprezy i fundatorem 

głównej nagrody - roweru dla zwycię-
skiej szkoły - był Wójt Gminy Piekoszów- 
Tadeusz Krzysztof Dąbrowa. Nieza-
wodnym sprzymierzeńcem Turnieju 
jest także Gminna Komisja Profilaktyki                           
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Piekoszowie, która przekazuje  
środki finansowe na zakup naród. 

GOŚCIE SPECJALNI
Etap gminny Turnieju BwRD uświetnił 

swoją obecnością Sekretarz UG Pieko-
szów Grzegorz Wnuk, który w imieniu 
Wójta Gminy Tadeusza Krzysztofa Dą-
browy wręczył dyplomy i nagrody  – gry 
planszowe dla szkół i nagrody indywidu-
alne dla  uczniów. Organizatorami Tur-
nieju byli Marzanna Tyra i Jerzy Piotro-
wicz, a w pracach wspierali ich Marta 
Brożek i Krzysztof Wiśniewski.

/ZSP Piekoszów/

Nagrody wręczył Grzegorz Wnuk, sekretarz gminy Piekoszów. Uczestnicy i organizatorzy turnieju.

... oraz pokonać rowerem specjalny tor przeszkód.Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać test...

R E L A C J E 13
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Bonus zachwycił jurorów
Chór Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie zajął II miejsce podczas Festiwalu Pieśni – 
Piosenki Patriotycznej – Ludowej i Tańca Ludowego 2013 w Białobrzegach

R E L A C J E14

To największy jak dotąd sukces 
zespołu działającego przy szkole  
w Piekoszowie. Grupa Bonus zajęła 
II miejsce na festiwalu w Białobrze-
gach.

W dniach 20-21 kwietnia 2013 roku 
w Białobrzegach odbył się XIII Ogólno-
polski Festiwal Pieśni – Piosenki Patrio-
tycznej – Ludowej i Tańca Ludowego 
2013 pod honorowym patronatem Mini-
stra Obrony Narodowej. 

Mottem przewodnim imprezy było 
hasło: ,,Ku czci tych wszystkich, którzy 

oddali za nas w obronie Ojczyzny to, co 
mieli Najcenniejsze – Życie!, żeby Pol-
ska była Polską”. Organizatorem festi-
walu było ,,Stowarzyszenie Kulturalno – 
Oświatowo - Estradowe ,,KONAR” oraz 
Starostwo Powiatowe w Białobrzegach. 

Na konkurs zgłosiły się 54 podmio-
ty wykonawcze z sześciu województw               
(20 powiatów). Nasz region reprezento-
wał zespół ,,Bonus” ze Szkoły Podsta-
wowej ZPO w Piekoszowie prowadzony 
przez nauczyciela muzyki Marię Wiech. 
Uczniowie wyśpiewali II miejsce. 

To jeden z największych sukcesów 
chóru szkolnego. Występ pozostawił 
w uczniach niezapomniane przeżycia, 
tym większe, że imprezę uświetnił kon-
cert Centralnego Zespołu Wojska Pol-
skiego.

Wyjazd był możliwy dzięki przy-
chylności dyrektora Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie dr Ewy 
Słomki i zastępcy wójta gminy Pieko-
szów - Bogusława Krukowskiego oraz 
wsparciu finansowemu Urzędu Gminy 
Piekoszów.

Zespół Bonus z Piekoszowa podczas występu w czasie festiwalu w Białobrzegach, gdzie zajął drugie miejsce.

Niepełnosprawni też mają godność
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych obcho-

dzono w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych 
w Micigoździe. Od września ubiegłego roku w szkole dzia-
łają klasy integracyjne.

Od września 2012 roku w Micigoździe istnieją trzy kla-
sy integracyjne: oddział przedszkolny (klasa 0), klasa I  
i klasa IV). Nic więc dziwnego, że placówka przyłączyła się do 
obchodów i w autorski sposób zorganizowała przebieg uroczy-
stości. W tych dniach w szkole było barwnie i kolorowo. Każ-
dy dzień poświęcony był innej niepełnosprawności. Wszyscy 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie akcentowali go 
innym kolorem garderoby.

Poruszane były problemy  autyzmu i zespołu  Aspergera, 
mówiono o niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie. Jeden 
z dni poświęcony był przewlekle chorym, a kolejny - głuchym  
i niewidomym.

W ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych 
odbywały się apele, prezentacje multimedialne, projekcje fil-
mów dotyczące niepełnosprawnych. Ukazało się też specjalne 
wydanie gazetki szkolnej poświęcone tej tematyce. Ponad-
to każda klasa przygotowała plakat na temat hasła: ”Niepeł-
nosprawność w naszych oczach”. Wszyscy wzięli też udział  
w szybkim kursie języka migowego. 

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych był szczególną  
okazją, by zastanowić się, jak postrzegamy niepełnospraw-
nych, którzy żyją i uczą się wśród nas. 

Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać test...

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Zespole 
Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe  był or-
ganizowany nieprzypadkowo. Docelowo w Micigoździe  pla-
nowane jest powołanie do życia szkoły o charakterze integra-
cyjnym. Dyrektor, Jerzy Witkowski chciałby, aby od września 
2013 r. klasy integracyjne funkcjonowały od punktu przedszkol-
nego, aż po klasę VI. 
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Urząd Gminy Piekoszów: ul. Często-
chowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-300-
44-00, fax 41-300-44-93, e-mail: gmina@pie-
koszow.pl, www.piekoszow.pl

Samorządowy Zakład Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie: 
ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów, tel. 
41-306-13-71, 41-306-10-24, 41-306-10-62, 
www.przychodniapiekoszow.pl 

Posterunek Policji w Chęcinach:  
ul. Radkowska 29, Telefon alarmowy – 997, lub 
41-349-36-83. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pie  ko  szowie: ul. Częstochowska 
85a, 26-065 Piekoszów, tel. 41-30-62-856, fax 
41-30-61-809, e-mail: gops_pie@poczta.onet.pl,

Zakład Usług Komunalnych: ul. Czar-
nowska 54A, 26-065 Piekoszów, tel. 41-375-
14-62, fax: 41-306-10-12, Oczyszczalnia – tel.
kom.: 698-512-680, e-mail: biuro@zukpieko-
szow.pl, www.zukpiekoszow.pl. 

Gminny Ośrodek Kultury: ul. Ko-
lejowa 2, 26-065 Piekoszów, tel./fax  
41-306-10-81, gokpiekoszow@vp.pl, www.gok.
piekoszow.pl 

Gminna Biblioteka Publiczna: ul. Czę-
stochowska 66, 26-065 Piekoszów,  tel./fax. 
41-306-11-83, biblioteka@piekoszow.pl. www.
gbp.piekoszow.pl, skype: bibliotekapiekoszow, 
GG 25483289.

INFORMATOR TELEADRESOWY

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w  związ-
ku z wnioskiem Pani Ewy Stępień z dnia 14.02.2013r. w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Zmiana lasu na użytek 
rolny na działce o nr ewid. 497 położonej w miejscowości Zajączków gm. Piekoszów” 
postanowieniem z dnia 18.04.2013r. znak: W00-I.422.3.2013.AM.4, odstąpił od po-
trzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wnio-

sek: PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko - Kamienna w sprawie ustalenia lokali-
zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie 
linii niskiego napięcia, zlokalizowanej na działkach w miejscowości Lesica, oznaczo-
nych nr ew. 672, 673 i 674/1. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni, 
strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z aktami sprawy oraz projektem decyzji, 
uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

***
Wójt Gminy Piekoszów, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wniosek: 

PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko - Kamienna w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie linii 
średniego i niskiego napięcia, oraz budowie stacji trafo, zlokalizowanej na działkach w  
miejscowości Lesica, oznaczonych nr ew. 731, 732, 761/6, 767 i 1047. W związku z po-
wyższym informuję, iż w terminie 7 dni, strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z 
aktami sprawy oraz projektem decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać 
wnioski i zastrzeżenia.

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wnio-

sek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w sprawie ustalenia lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii średniego i niskie-
go napięcia, oraz budowie stacji trafo, zlokalizowanej na działkach w miejscowości 
Micigózd, oznaczonych nr ew. 326, 327, 332/2, 332/4, 340, 341, 342, 350, 360/2, 
361/5, 361/7, 362/2, 364/8, 364/10, 365/2, 367/8, 368/6, 369/2, 370/3, 371/2, 372, 
376, 377, 378 i 383. W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni, strony 
mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z aktami sprawy oraz projektem decyzji, uzyskać 
wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

Sukces naszych tenisistów
Tytuły mistrza województwa oraz drużynowego wicemistrza województwa świętokrzyskiego dla 
tenisistów stołowych z naszej gminy!

Natalia Kubuś oraz Julia Socha, uczennice Szkoły 
Podstawowej w Górkach Szukowskich i reprezentant-
ki klubu Feniks Jaworznia wygrały Drużynowe Mistrzo-
stwa Województwa Szkolnego Związku Sportowego  
i awansowały do Mistrzostw Polski. To nie jedyny sukces 
naszych ping-pongistów.

Podczas Drużynowych Mistrzostw Województwa Szkolne-
go Związku Sportowego w Ćmińsku Natalia Kubuś oraz Julia 
Socha wywalczyły pierwsze miejsce i tym samym awansowa-
ły do udziału w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkolnych 
Związków Sportowych. Nadto 1 maja w Mistrzostwach Makro-
regionu Młodzików (woj. świętokrzyskie i łódzkie) zdobyły trze-
cie miejsce. Trenerami naszych reprezentantek są: Sławomir 
Skrobot i Dariusz Kwiatkowski. Mistrzostwa Polski odbędą się 
w połowie maja. 

To jak dotąd największy, ale nie jedyny sukces naszych 
ping-pongistów.

27 kwietnia w Kielcach, klub sportowy Feniks Jworznia, któ-
rego podopieczni trenują pod okiem Draiusza Kwiatkowskiego 
zdobył drugie miejsce w mistrzostwach województwa święto-
krzyskiego Ludowych Zespołów Sportowych.

Nasi zawodnicy starowali w czterech różnych kategoriach 
wiekowych (w turnieju brało udział 29 naszych zawodników). 
Suma ich indywidualnych wyników po zliczeniu dała  notę dru-
żynową. 

Pierwsze miejsce zajęła Sparta Kazimierza Wielka, dru-
gie Feniks Jaworznia, trzecie Radość Porzecze, czwarte UKS 
Górno, piate Orlęta Bilcza, szuste TOP SPIN Kielce a ósme 
LZS Włoszczowa.

Natalia Kubuś i Julia Socha z Zenonem Piątkiem prezesem 
Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego.
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Z okazji Dnia Strażaka 
wszystkim Druhnom i Druhom

składamy serdeczne podziękowania 
za ofiarność i wysiłek  ponoszony w wypełnianiu  swoich zadań.

Dziękujemy za ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego
i za bezinteresowne niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują.
Życzymy by pełniona służba była źródłem osobistej satysfakcji. 

Niech święty Florian otacza Was swoją opieką 
w wypełnianiu strażackiej powinności 

i pomaga z każdej akcji bezpiecznie wrócić do domu.
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