
szów zaproponuje kandydatom i ewentu-
alnie zorganizuje debatę przed drugą turą.  
Odbędzie się ona w sobotę 16 listopada  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszo-
wie. Relację video z debaty będzie można 
obejrzeć niedługo po jej zakończeniu na 
www.itvpiekoszow.pl

Tymczasem dziś prezentujemy wszyst-
kich kandydatów na wójta oraz informu-
jemy gdzie i jak głosować.

14 komitetów wyborczych, 9 kan-
dydatów na wójta i 125 na radnych. Za 
dwa tygodnie pierwsza tura wyborów. 
Od naszej wspólnej decyzji zależy 
przyszłość gminy.

Te wybory będę wyjątkowe z kilku 
powodów: odbywają się przedterminowo 
w sytuacji, kiedy zadłużenie gminy jest 
wysokie, wybrane władze będą rządziły 
przez rok, a ich decyzje będą miały klu-
czowy wpływ na przyszłość naszej gmi-
ny. Od tego kogo wybierzemy zależy, czy 
gmina Piekoszów wyjdzie z finansowej 
zapaści i jak szybko to nastąpi. Dlatego 
ważne jest, by wziąć udział w wyborach.

Swoich kandydatów wystawiło 14 
komitetów wyborczych. O mandat rad-
nego będzie walczyło ponad stu kandy-
datów. Do funkcji wójta aspiruje 9 osób. 
Wszyscy są mieszkańcami naszej gminy  
i wszyscy zapowiadają, że mają wiedzę  
i doświadczenie niezbędne do tego, by 
pokierować gminą w tak trudnym momen-
cie, w jakim się teraz znajduje. By ułatwić 
Państwu wybór na kogo głosować, posta-
nowiliśmy przybliżyć sylwetki kandydatów 
na wójta. Jeśli żaden z nich nie uzyska po-
nad 50 procentowego poparcia i potrzeb-
na będzie dogrywka, to Głos Piekoszowa 
wspólnie z Internetową Telewizją Pieko-

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW    NR 9 (87)    PAŹDZIERNIK 2013    ISSN1732 – 7253

Opóźnień 
nie będzie
Drogowcy zapowiadają w terminie 

wykonać remont drogi wojewódzkiej 
786. 1 listopada nie będzie też utrud-
nień na tej trasie

Do 15 listopada ma się zakończyć 
remont drogi wojewódzkiej nr 786 przez 
Piekoszów. - Zdążymy w terminie – za-
powiadają wykonawca oraz inżynier 
kontraktu. 1 listopadania zostaną wstrzy-
mane prace, by nie utrudniać przejazdu 
kierowcom.

OSP Zajączków
ma już 70 lat
70 rocznicę swojego istnienia 

obchodziła we wrześniu jednost-
ka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zajączkowie. To jedna z najstar-
szych tego typu formacji w gminie.

Obchody jubileuszu odbyły się 29 
września, a rozpoczęła je msza święta 
w kościele w Wiernej Rzece. W eucha-
rystii wzięły udział poczty sztandarowe 
jednostek OSP z całej gminy. W jej trak-
cie poświęcono samochód, który druho-
wie z Zajączkowa w 2011 roku otrzymali 
od jednostki OSP w Piekoszowie.

Wśród przybyłych na uroczystość 
gości byli przedstawiciele Państwowej 
Straży Pożarnej w Kielcach oraz święto-
krzyscy parlamentarzyści. Z okazji jubi-
leuszu druhowie z Zajączkowa otrzymali 
medale i odznaczenia.

Czytaj na stronach 8-9

Sytuacja jest trudna...
O położeniu, w jakim znalazła się nasza 

gmina oraz czy istnieje szansa by szybko 
wyjść z finansowego kryzysu, rozmawiamy  
z Bożeną Szczypiór pełniącą obowiązki wójta  
i rady gminy Piekoszów.

Nasza rozmówczyni nie ukrywa, że sytuacja  
w jakiej znalazła się nasza gmina jest trudna, 
ale... nie beznadziejna. Jej zdaniem wybrany  
w tych wyborach wójt będzie miał trudne zadanie.

Czytaj na stronie 5

Nie mamy się 
czego obawiać
Trzy duże firmy chcą uruchomić 

swoje fabryki na terenie gminy Pie-
koszów. Sprawdziliśmy, czy ich po-
wstanie będzie uciążliwe dla miesz-
kańców.

Wszystko wskazuje na to, że nie. Za to 
zyskać możemy blisko 200 miejsc pracy.

Czytaj na stronie 6

Najważniejsze, 
iść i zagłosować!
10 listopada wybieramy nowe władze gminy.  
Kim są kandydaci na wójta i co powinien  
wiedzieć każdy z nas idąc do urn?

Czytaj na stronie 3

Czytaj na stronie 2
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– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca:  
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Przygotowanie gazety dla wydawcy:  
Artur Pedryc, ART-SERWIS  
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Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń, nie 

zwraca nie zamówionych materia-
łów oraz zastrzega sobie prawo do 

ingerencji w nadesłane teksty. 

Pomóż ubogim
Ruszyła kolejna edycja ogólnopol-

skiej akcji „Szlachetna paczka”. Jej 
celem jest pomaganie najbardziej po-
trzebującym tuż przed Świętami Bo-
żego Narodzenia. 

Poszukujemy osób, które chcą 
wesprzeć potrzebujące rodziny przy-
gotowując dla nich paczkę. Darczyń-
cą może zostać każdy. Wystarczy  
wejść na stronę www.szlachetna-
paczka.pl i wybrać dowolną rodzinę 
w potrzebie. Zrobić dla niej paczkę 
według listy potrzeb, która jest na 
powyższej stronie razem z opisem 
rodziny. Następnie paczkę należy do-
starczyć do magazynu skąd trafi pro-
sto do wybranej przez darczyńcę ro-
dziny. Paczkę można przygotowywać 
w grupie np. z rodziną, znajomymi, 
kolegami i koleżankami z pracy. Dar-
czyńcami mogą być osoby prywatne, 
firmy, klasy szkolne. Internetowa baza 
rodzin na stronie www.szlachetna-
paczka.pl otwarta będzie już od 16 
listopada. Zachęcamy do udziału  
w akcji!

Organizatorzy 
Szlachetnej Paczki

Urząd Ochrony Konsu-
mentów o naszej wodzie?
Czy sprawą ceny wody w naszej 

gminie zajmie się Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta? Wszystko  
wskazuje, że tak. Marek Korba z Pod-
zamcza, który kwestionuje sposób 
wyliczenia cen wody w naszej gminie, 
szykuje właśnie skargę do UOKiK. 
Wcześniej skierował sprawę do sądu 
administracyjnego, ale ten odrzucił 
wniosek z przyczyn formalnych wska-
zując, że właściwym organem do jej 
rozstrzygnięcia jest UOKiK.

Marek Korba zapowiada, że skar-
gę do Urzędu Ochrony Konsumentów 
i Konkurencji złoży po rozstrzygnięciu 
listopadowych wyborów.

Opóźnień  
nie będzie
Drogowcy zapowiadają w terminie wykonać remont drogi woje-
wódzkiej 786. 1 listopada nie będzie też utrudnień na tej trasie

Do 15 listopada ma się zakończyć 
remont drogi wojewódzkiej nr 786 
przez Piekoszów. - Zdążymy w termi-
nie – zapowiadają wykonawca oraz 
inżynier kontraktu. 1 listopada zosta-
ną wstrzymane prace, by nie utrud-
niać przejazdu kierowcom.

W poprzednim numerze Głosu Pieko-
szowa pisaliśmy o utrudnieniach i „nie-
prawidłowościach” związanych z prze-
budową drogi wojewódzkiej nr 786 przez 
gminę Piekoszów. Remont ma się zakoń-
czyć 15 listopada. Zapytaliśmy, czy prace 
zostaną wykonane w terminie.

- Na razie nic mi nie wiadomo, żeby mia-
ło być inaczej. Trwają intensywne prace  
i 15 listopada powinny być zakończone. 
Po tej dacie mogą jedynie być wykony-

wane drobne prace związane z urządza-
niem zieleni, ale nie będzie na drodze 
ciężkiego sprzętu – zapewnia Elżbieta 
Wysocka, inżynier kontraktu, która nad-
zoruje budowę w imieniu Świętokrzyskie-
go Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- Jeśli pogoda będzie tak sprzyjająca 
jak teraz opóźnień na pewno nie będzie 
– mówi Bogdan Durlik, kierownik budowy.

Na początku tego miesiąca kierowcy 
znów mieli spore utrudnienia, bo w Gór-
kach Szczukowskich układany był nowy 
asfalt. Takich sytuacji na pewno nie bę-
dzie w czasie święta zmarłych. - Pierw-
szego listopada nie będą prowadzone 
żadne prace, tak by kierowcy mięli jak 
najmniej utrudnień – zapowiada Elżbieta 
Wysocka.

Jeśli cierpisz na nadwagę i nie wiesz 
jak sobie z nią poradzić możesz zwró-
cić się do dietetyka, a specjalna grupa 
wsparcia, która powstała w Piekoszowie 
pomoże Ci pokonać otyłość. 

- Jeżeli chcesz zmienić swój styl życia, to 
zapraszam Cię do współpracy. Możesz ze 
mną porozmawiać w poniedziałki godz. 8-14 
w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Piekoszo-
wie lub spróbować z nami treningu na świe-
żym powietrzu. Miejsce spotkań: siłownia 
zewnętrzna przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Piekoszowie w każdy wtorek i czwartek 
o godz. 17 - mówi Sylwia Strojek, dietetyk.

W październiku w Górkach Szczukowskich kierowcy stali w długich korkach.  
1 listopada takich sytuacji na pewno nie będzie - zapowiadają drogowcy.

Wspólnie walczą z otyłością



W A R T O  W I E D Z I E Ć 3Głos Piekoszowa • nr 9 (87) • PAŹDZIERNIK 2013 W Y D A R Z E N I A 3

Sytuacja jest trudna
O położeniu w jakim znalazła się nasza gmina oraz czy istnieje szansa, by szybko wyjść z finanso-
wego kryzysu rozmawiamy z Bożeną Szczypiór, pełniąca obowiązki wójta i rady gminy Piekoszów

* Kim jest komisarz i jakie ma obo-
wiązki?

-  Jestem osobą pełniącą funkcję 
wójta, a jednocześnie rady gminy. Je-
stem w jednej osobie wójtem i radą. 
Zostałam powołana przez premiera, by 
do czasu rozstrzygnięcia wyborów i za-
przysiężenia nowych władz pełnić funk-
cję dwóch najważniejszych organów 
gminy, jakimi są wójt i rada.

* Ma Pani duże uprawnienia, ale  
i spore doświadczenie w zarządza-
niu gminą w trudnych sytuacjach...

- To prawda. Zanim trafiłam do Pie-
koszowa pełniłam funkcję burmistrza 
Kazimierzy Wielkiej. Tam też był trudny 
czas, sytuacja w gminie była napięta. 
Przez dwa lata byłam także wicewójtem 
Smykowa w powiecie Koneckim. 

* Jak Pani ocenia sytuację gminy 
Piekoszów?

- Finansowa sytuacja jest trudna. 
Zadłużenie wynosi około 70 procent 
względem wysokości budżetu, co sta-
wia gminę w bardzo trudnej sytuacji 
finansowej. Obecnie jesteśmy po kon-
troli z Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
czekamy na zalecenia. One wskażą 
jakie są przyczyny dzisiejszego stany 
rzeczy i określą dalsze działania na-
prawcze.

* Czy mamy jako gmina szansę 
szybko wyjść z finansowej zapaści?

-  Nie da się w tej chwili odpowie-
dzieć na to pytanie wprost. Jestem 
przekonana, że gmina wyjdzie z kryzy-
su, pytanie tylko jak szybko. To bowiem 
będzie zależało od kilku czynników,  
z których najważniejsze jest to, czy Pie-
koszów dostanie pożyczkę z budżetu 
państwa. Pozwoli ona spłacić wszyst-
kie wymagalne zobowiązania i złapać 
finansowy oddech. Niewątpliwie gminę 
czeka proces restrukturyzacji wydat-
ków, co będzie wiązało się z podejmo-
waniem trudnych decyzji.

Wiele zależy także od tego jaki kie-

runek działania przyjmie przyszły wójt  
i rada. Obecnie przygotowujemy projekt 
budżetu na 2014 rok, który powinien 
być złożony do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w terminie do 15 listopada, 
ale przyjęcie ostatecznego planu wy-
datków na przyszły rok będzie już po 
stronie nowo wybranych władz.

* Będzie Pani rządziła Piekoszo-
wem przez trzy miesiące. Jaki posta-
wiła sobie Pani cel, co zamierza Pani 
w tym czasie zrobić dla gminy?

- Przede wszystkim nie traktuję tej 
pracy jako tymczasowej w sensie zaan-
gażowania i tego, co robię. Pierwszego 
dnia zabrałam się ostro do działania  
i zamierzam tak pracować do końca 
pobytu w Piekoszowie. Moim celem 
jest to, by mieszkańcy gminy w żaden 
sposób nie odczuli tymczasowości w 
funkcjonowaniu urzędu i organów gmi-

ny. Ponadto chcę zrobić wszystko, by 
Piekoszów  jak najszybciej wszedł na 
ścieżkę biegnącą do wyjścia z kryzysu 
finansowego.

* Co będzie dla Pani najtrudniej-
sze w okresie wspomnianych trzech 
miesięcy?

- Przygotowanie projektu budżetu. 
Wiąże się to z szukaniem oszczędności 
i wprowadzaniem programu naprawcze-
go. 

* Pani poprzednik twierdził, że jest 
szansa, by gmina do końca tego roku 
odzyskała płynność finansową...

- Twierdząca odpowiedź na to pyta-
nie jest przedwczesna. Obawiam się 
jednak, że potrzebne będą kolejne cię-
cia.

* Jeśli będą konieczne kolejne 
oszczędności to w jakiej dziedzinie?

- Żadna gmina w regionie nie ma tak 
rozbudowanego systemu oświaty jak 
Piekoszów. Wydatki na nią są wysokie  
i trzeba będzie szukać takich rozwią-
zań, które je obniżą. 

* Niektórzy twierdzą, że zamierza 
Pani wystartować w wyborach na 
wójta Piekoszowa. Czy to prawda?

- To plotki. Nie zamierzam ubiegać 
się o to stanowisko. 

* Pani zdaniem jaki powinien być 
nowy wójt Piekoszowa?

Powinien mieć dużą wiedzę o samo-
rządzie, mieć rozeznanie w finansach 
publicznych, ustalony kierunek dzia-
łania i konsekwentnie realizować swój 
cel. Najbliższe lata będą wymagały od 
niego trudnych, niepopularnych decyzji. 
Naciski ze strony mieszkańców mogą 
być przyczyną zaniechania działań 
koniecznych do wykonania. Powinien 
mieć poparcie rady gminy. Bo najbar-
dziej tej gminie potrzebna jest dobra 
współpraca tych dwóch organów.

Dziękuję za rozmowę
Artur PEDRYC
wywiad z dnia 08.10.2013

Bożena Szczypiór, pełniąca obowiązki 
wójta i Rady Gminy Piekoszów.

W październiku zakończyła się realiza-
cja projektu „Rewitalizacja zaniedbanych 
obszarów Piekoszowa poprzez remont i 
zmianę funkcji popegeerowskiego budyn-
ku” realizowanego w ramach  6 osi priory-
tetowej: Wzmocnienie ośrodków miejskich 
i rewitalizacja małych miast; działanie 6.2. 
Rewitalizacja małych miast; dofinansowa-
nego przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013”                                                                                   

Projekt obejmował: 

-  remont nieruchomości przy ulicy Czar-
nowskiej w Piekoszowie w ramach którego 
wykonano termomodernizację elewacji, wy-
mianę stolarki okiennej oraz kotłownię opa-
laną groszkiem energetycznym; 

-  przebudowę ulicy Sienkiewicza  
w Piekoszowie w ramach której przebudo-

wano 254 mb drogi  oraz wykonano ka-
nalizację deszczową tj. kanał deszczowy 
Ø500÷200 – łącznie 448 mb. 

Projekt  otrzymał  dotację z EFRR na 
poziomie 57,90% kosztów kwalifikowa-
nych, a wkład własny Gminy Piekoszów  
wyniósł 42,10% kosztów kwalifikowanych.

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”
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Miał zacząć działać 2 września, ale 
tak się nie stało. Żłobek w Piekoszo-
wie ruszy z co najmniej dwumiesięcz-
nym opóźnieniem. Dlaczego?

Jak udało nam się ustalić, pod ko-
niec wakacji okazało się, że żłobka nie 
można uruchomić, bo nie zostało wyko-
nane jeszcze przyłącze elektryczne i nie 
skończono systemu ogrzewania oraz nie 
zakupiono opału. Tym samym nie moż-
na było zapewnić odpowiednich warun-
ków dla maluchów.

Okazuje się, że to opóźnienie ro-
dzi komplikacje dla matek planujących 
wrócić do pracy oraz dla samej gminy, 
która na uruchomienie żłobka pozyskała 
środki z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Opóźnienie w uruchomieniu pla-
cówki może spowodować komplikacje 
przy rozliczeniu dotacji. 

- Zrobię wszystko, by żłobek zaczął 
funkcjonować jak najszybciej i aby nie 
trzeba było zwracać dotacji – zapewnia 
Bożena Szczypiór, pełniąca funkcję wój-
ta gminy.

Jej zdaniem jest kilka powodów opóź-
nienia. Między innymi zmiana decyzji  
o systemie ogrzewania budynku. Po-
czątkowo zakładano, że ciepło do żłob-

ka będzie dostarczane z biogazowni. 
Później zdecydowano, że budynek bę-
dzie miał własną kotłownię na paliwo 
stałe. - Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że firma, która remontowała biurowiec 
„zeszła z placu budowy”. To też spowo-
dowało opóźnienia w realizacji zadania 
– dodaje Bożena Szczypiór.

Nasza rozmówczyni zapowiada jed-
nocześnie, że żłobek powinien zacząć 
funkcjonować na przełomie października 
i listopada. Dzieci będzie można zosta-
wić w nim maksymalnie przez 10 godzin.

W Y D A R Z E N I A4

Rozpoczęła się przebudowa bu-
dynku biblioteki w Piekoszowie. 
Prace budowlane w całości zostaną 
sfinansowane ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego - mówi Andrzej Paździerz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej.

Ministerstwo przyznało dotację na 
rozbudowę naszej biblioteki. Początko-
wo zakładano, że koszt inwestycji wy-
niesie ponad dwa miliony złotych, jednak 
po rozstrzygnięciu przetargu okazało 
się, że koszt przebudowy budynku bę-
dzie znacznie niższy.

- Dotacja z ministerstwa wystarczy na 
całkowite sfinansowanie prac budowla-
nych. Dzięki temu gmina na ten cel nie 
wyda ani złotówki - mówi Andrzej Paź-
dzierz, dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Piekoszowie.

Projekt zakłada dobudowę piętra do 
budynku biblioteki oraz rozbudowanie 
obiektu. Na piętrze znajdzie się sala 
wielofunkcyjna, która w razie potrze-
by będzie służyła jako sala konferen-
cyjna, sala kinowa lub teatralna. Wy-
posażona będzie w składaną scenę, 
ekran kinowy i profesjonalny projek-
tor cyfrowy, taki jakich używa się dziś  

w profesjonalnym kinie – informuje Paź-
dzierz. Na piętrze będzie także mediate-
ka oraz sala wystaw. Z kolei na parterze 
znajdzie się strefa dziecka oraz sale bi-
blioteczne.

Wykonawca ma zakończyć prace do 
końca listopada. Później budynek będzie 
sukcesywnie wyposażany.

- Będziemy starać się o środki po-
zabudżetowe z funduszy unijnych oraz 
z samorządów wyższego szczebla na 
wyposażenie budynku - zapowiada dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie.

Obecnie biblioteka została przenie-
siona do remizy OSP w Piekoszowie.

Za ministerialne pieniądze
Rozpoczęła się przebudowa budynku biblioteki w Piekoszowie. Prace budowlane mają się  
zakończyć do końca listopada 2014 roku

To jedno z ostatnich zdjęć starego budynku biblioteki w Piekoszowie. 

Projekt utworzenia żłobka jest finan-
sowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki działanie 1.5 Wspiera-
nie rozwiązań na rzecz godzenia ży-
cia zawodowego i rodzinnego. Dzięki 
temu rodzice nie ponoszą żadnych 
opłat przez okres trwania projektu, tj. 
do 31.12.2014. Realizacja inwestycji 
była również  możliwa dzięki wspar-
ciu ze strony Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach programu 
rządowego „Maluch”.

Dlaczego żłobek nie działa? Nowe godziny 
pracy GOPS-u
Ważna informacja dla podopiecz-

nych Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piekoszowie. Zmieniły 
się godziny pracy tej placówki.

Dzięki porozumieniu zawartemu przez 
gminę Piekoszów z Komendantem Woje-
wódzkim Policji w Kielcach oraz Starostą 
Kieleckim, reprezentującym skarb pań-
stwa, budynek po posterunku w Pieko-
szowie stał się własnością gminy. 

W czerwcu przeprowadził się do nie-
go Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej, który wcześniej miał swoją siedzi-
bę w tym samym budynku, co remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieko-
szowie.

Od 23 września Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej działa także w innych 
godzinach.

W poniedziałki placówka czynna bę-
dzie w godzinach 7.30 - 15.30, we wtor-
ki w godzinach 7.30 - 15.30, w środy  
w godzinach 12.00 - 20.00, a w czwart-
ki i piątki w godzinach 7.30 - 15.30.

Przypominamy, że GOPS mieści się 
teraz przy ul. Czarnowskiej 59.
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Mieli co świętować
70 rocznicę swojego istnienia obchodziła we wrześniu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Zajączkowie. To jedna z najstarszych tego typu formacji w gminie

Defilada, uroczysta msza święta, poświęcenie wozu ga-
śniczego, odznaczenia dla strażaków i wspólna zabawa  
w gospodarstwie agroturystycznym. Strażacy z Zajączko-
wa mieli powody do świętowania. 

Ochotnicza Straż Ogniowa powstała równo 70 lat temu,  
w 1943 roku. Jej założycielami byli Władysław Miernik, Józef 
Wróbel i Bolesław Aksamit. W czasie wojny gasili zabudowa-
nia podpalane przez okupanta. Po zakończeniu II Wojny Świa-
towej, działalność strażacka w Zajączkowie nieco zaniknęła.  
6 lipca 1949 roku zarejestrowano tę jednostkę w Wojewódzkiej 
Radzie Narodowej w Kielcach, Skład Zarządu straży stanowili: 
Franciszek Kowalski – Prezes, Józef Wróbel – Naczelnik i Sta-
nisław Walas – Sekretarz.

OD WOZU KONNEGO 
DO STARA 266
W tym czasie dysponowali strażackim wozem konnym  

z ręczną pompą wodną i niewielkim niemieckim osprzętem 
gaśniczym. Z braku aktywności i zaangażowania społeczeń-
stwa w roku 1955 straż zawiesiła swą działalność aż do roku 
1965.

W roku 1971 oddano tu do użytku remizę, którą wybudo-
wano z pomocą mieszkańców. Do tego okresu Strażacy z Za-
jączkowa do pożarów jeździli konno mając na wyposażeniu 
motopompę i resztę osprzętu. W dowód uznania za ofiarną 
działalność jednostki Komenda Rejonowa Straży Pożarnej 
w Kielcach wyposażyła OSP Zajączków w samochód marki 
„Żuk”. 

W roku 1977 za wzorową działalność w akcjach gaśniczych 
w swym rejonie jednostka otrzymała beczkowóz „Star – 26”. 
W roku 1987 Jednostka OSP Zajączków otrzymuje na wypo-
sażenie samochód „Star 266” oraz pozostałe wyposażenie 
bojowe.

27 maja 2001 roku jednostka otrzymała sztandar. Od  
12 listopada 2011 roku, jednostka jest w posiadaniu średniego 
samochodu pożarniczego Star 244. Obecnie jednostka liczy 
26 członków czynnych, 10 honorowych, 6 członków Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych.

ODZNACZENI ZA ZASŁUGI
Obchody jubileuszu rozpoczęły się 29 września mszą 

świętą w kościele w Wiernej Rzece o godzinie 12. W eu-
charystii wzięły udział poczty sztandarowe jednostek OSP  

z całej gminy. W jej trakcie poświęcono samochód, który dru-
howie z Zajączkowa w 2011 roku otrzymali od jednostki OSP  
w Piekoszowie.

Wśród przybyłych na uroczystości gości byli: świętokrzy-
scy posłowie Marek Gos i Mirosław Pawlak, prezes zarządu 
oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach,  zastępca ko-
mendanta miejskiego PSP w Kielcach Robert Sabat,  prezes 
zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w Piekoszowie Dariusz 
Śliwa oraz komendant gminny zarządu oddziału gminnego 
ZOSP RP w Piekoszowie Marek Sorbian.

Po zakończonej mszy świętej, dalsze obchody odbywały się 
w gospodarstwie agroturystycznym Wielka Woda w Jeżyno-
wie. 

Jubileusz stał się okazją do przyznania odznaczeń dla stra-
żaków. Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Marek 
Wijas - złoty, Wojciech Piątek - brązowy, Paweł Cacek - brązo-
wy, Marcin Stępień - brązowy.

Odznaki wzorowego strażaka dostali: Michał Walas, Anna 
Cacek i Paweł Nartowski.

Z okazji 70. lecia strażacy z Zajączkowa dostali pamiątkowy 
puchar od posła Mirosława Pawlaka i upominek od komendan-
ta gminnego ZOSP RP Marka Sorbiana.

Podczas obchodów Święta Szkoły w Jaworzni.

Podczas uroczystości poświęcono wóz gaśniczy strażaków 
z Zajączkowa.

Święto Szkoły obchodzono 16 paź-
dziernika w Zespole Placówek Oświato-
wych w Jaworzni. 

Na początku uroczystości odprawiona zo-
stała Msza Święta przy pomniku Jana Pawła 
II znajdującym się na terenie szkoły, noszącej 
imię Papieża Polaka. 

Dalsza część wydarzenia odbywała się 
na sali gimnastycznej, gdzie przedstawione 
zostały, krótkie scenki teatralne oraz wystę-
py wokalne. Tematem przewodnim części ar-
tystycznej były oczywiście przesłania Jana 
Pawła II.

W obchodach, oprócz uczniów, wzięło udział 
kilkunastu zaproszonych gości, m.in: Wicemar-
szałek Województwa Świętokrzyskiego Piotr 
Żołądek, Poseł na Sejm RP Marek Gos i p.o. 
Wójta Gminy Piekoszów Bożena Szczypiór.

Święto szkoły
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Będzie praca czy uciążliwości? 
Trzy duże firmy chcą uruchomić swoje fabryki na terenie gminy Piekoszów. Sprawdziliśmy, czy 
ich powstanie będzie uciążliwe dla mieszkańców

Centrum logistyczne hurtowni ar-
tykułów spożywczych AlmaAlpinex 
oraz fabryka styropianu MegaStyro 
mają powstać na terenie poszklarnio-
wym w Piekoszowie. O pozwolenie 
na budowę Zakładu Produkcji Paliwa 
Alternatywnego i Nawozu Organicz-
no-Mineralnego w Górkach Szczu-
kowskich stara się spółka Bio-Med. 
Co możemy zyskać, a co stracić na 
inwestycjach?

Informowaliśmy Państwa o tym już  
w poprzednim numerze. Zapowiedzie-
liśmy wtedy, że w następnym wydaniu 
sprawdzimy, czy zakłady będą uciążliwe 
dla okolicznych mieszkańców.

Sporo emocji wzbudzała budowa fa-
bryki styropianu. Jej powstaniu mocno 
sprzeciwiało się piekoszowskie stowa-
rzyszenie Natura. Zdaniem jego człon-
ków fabryka powstaje zbyt blisko za-
budowań, a jej funkcjonowanie będzie 
niosło spore uciążliwości dla mieszkań-
ców.

- Nic podobnego – zaprzecza tego 
typu sugestiom Zdzisław Kupis, wła-
ściciel firmy MegaStyro. Moja fabryka 
będzie w pełni ekologiczna. Nie będą 
wydostawały się z niej do atmosfery 
żadne szkodliwe substancje, funkcjono-
wała będzie bez urządzeń generujących 
nadmierny hałas, a dojazd do zakładu 
będzie odbywał się osobną drogą mię-
dzy ZUK-iem, a osiedlem w Piekoszowie 
– zapewnia Zdzisław Kupis, który tłu-
maczył już wcześniej na łamach Głosu 
Piekoszowa, że do produkcji styropianu 
używa się granulatu styropianowego, 
gorącej wody i sprężonego powietrza. 
W fabryce styropianu, której budowa już 
się rozpoczęła ma znaleźć pracę około 
20 osób.

Największym zakładem, który ma 
już pozwolenie na budowę i wkrót-
ce rozstrzygnie przetarg na realizację 
przedsięwzięcia jest firma Alma Alpi-
nex, hurtownia spożywcza, która chce  
w Piekoszowie uruchomić swoje Cen-
trum Logistyki i Dystrybucji. Zakład 
powstanie na 40-hektarowej działce. 
Budynki zajmą 10 tysięcy metrów kwa-
dratowych powierzchni z czego tysiąc, 
to biura.

Budowa Centrum Logistyki i Dystry-
bucji ma być ukończona w 2015 roku  
i mieścić się będzie na działce za za-
kładem Józefa Bartosa tuż, obok bioga-
zowni. Zakład będzie miał własną drogę 
dojazdową od ulicy Czarnowskiej obok 
zakładu Józefa Bartosa. W pierwszym 
etapie w centrum zatrudnionych zosta-
nie 70-100 osób. Docelowo liczba ta ma 
być większa. Przyjmowani będą ludzie  
z wykształceniem podstawowym, zawo-

dowym i średnim, głównie mężczyźni do 
pracy w magazynach.

Czy centrum będzie uciążliwe dla 
mieszkańców. - Na pewno nie – zapew-
nia Bartłomiej Wiatkowski, prezes zarzą-
du spółki Alma Alpinex. Nasz zakład nie 
wytwarza żadnych szkodliwych odpa-
dów, które zagrażałyby środowisku. Dla 
potwierdzenia tego został opracowany 
szczegółowy raport, także z analizą ruchu 
samochodowego, który będzie występo-
wał przy centrum. Wykazał on, że nie 
zostaną przekroczone żadne normy, ani 
nie wystąpią żadne uciążliwości. W na-
szej firmie w szczególny sposób dba się  
o środowisko - podkreśla prezes Wiat-
kowski. Na dachach zainstalowane zo-
staną panele fotowoltaiczne, będziemy 
mięli specjalne systemy odzyskujące cie-
pło z agregatów chłodniczych i tym po-
dobne. Hale ogrzewane zaś będą ciepłą 
wodą z biogazowni – mówi prezes Wiat-
kowski.

Najwięcej obaw mieszkańców wzbu-
dzają plany spółki Bio-Med, która za-
mierza uruchomić w Górkach Szczu-
kowskich zakład produkcji paliwa 
alternatywnego i nawozu organiczno-
-mineralnego GRAMED. Fabryka bę-
dzie się znajdowała w budynkach mię-
dzy siedzibą firmy Trakt, a betoniarnią. 

Mieszkańcy obawiają się, że na te-
renie zakładu składowane będą śmieci,  
z których później zakład będzie wytwa-
rzał paliwo alternatywne i nawóz.

- Niektórzy rozpowiadają informacje, 
że będziemy tam zwozić śmieci bezpo-
średnio od ludzi, czy materiały niebez-
pieczne, a to nieprawda – mówi Leonard 
Sikora, prezes zarządu spółki BIO-MED.

- Zakład w Górkach Szczukowskich 
będzie jednym z najnowocześniejszych 
tego typu przedsiębiorstw w regionie. 
Owszem będą przywożone do niego 
odpady, ale nie takie jak trafiają na wy-
sypiska śmieci. Będą to przesortowane 
i wstępnie przetworzone odpady, nie 
będzie w nich frakcji organicznych, któ-
re gniją i są powodem nieprzyjemnych 
zapachów. Według ustawy 
mają one status odpadów 
obojętnych. – mówi prezes 
Sikora.

Nasz rozmówca zapew-
nia, że jego zakład na pew-
no nie będzie uciążliwy dla 
mieszkańców. Na dowód 
tego pokazuje pozytywną 
opinię Sanepidu. W doku-
mencie znajduje się stwier-
dzenie, że inspektorzy ba-
dali działalność zakładu 
pod kątem ochrony wód, 
powietrza, przed hałasem 

oraz wpływem na wzajemne oddziały-
wanie między elementami środowiska. 
We wszystkich tych aspektach opinia 
dla firmy BIO-MED jest pozytywna.

Biorąc to pod uwagę, oraz fakt, że 
zakład będzie się mieścił w fabrycznej 
części Górek Szczukowskich, w odle-
głości blisko kilometra od najbliższych 
zabudowań, mieszkańcy nie powinni się 
raczej obawiać jakichś niedogodności 
ze strony zakładu. 

Można za to zyskać. Prezes spółki 
BIO-MED zapowiada, że w nowym za-
kładzie w Górkach Szczukowskich pra-
cę znajdzie do 50 osób, głównie kobiety. 
Od większości nie będą wymagane spe-
cjalistyczne umiejętności.

Powstanie zakładu zostało dofinan-
sowane z funduszy unijnych kwotą ok. 
trzech milionów złotych. - By je dostać 
musieliśmy udowodnić, że zakład spełnia 
rygorystyczne przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska - mówi prezes Sikora.

Leonard Sikora wysypuje paliwo alter-
natywne wyprodukowane ze śmieci na 
biurko w swoim gabinecie, by udowod-
nić, że produkt jest bezwonny.

- Przy produkcji paliwa alternatywnego będą przestrzegane 
rygorystyczne normy ekologiczne - zapewnia prezes firmy.
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Jak już pisaliśmy w poprzednich numerach trwa pro-
cedura łączenia instytucji: Gminnej Biblioteki Publicznej  
i Gminnego Ośrodka Kultury. Właśnie uzyskaliśmy pozy-
tywną opinię Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witol-
da Gombrowicza w Kielcach. W najbliższym czasie oczeku-
jemy pozytywnej opinii Krajowej Rady Bibliotecznej. 

Po uzyskaniu pozytywnych opinii tych dwóch podmiotów Mini-
ster Kultury i Dziedzictwa Narodowego podejmie decyzję o połą-
czeniu instytucji. Aktualnie powstaje Plan Strategiczny instytucji 
na lata 2014-20.

SZEROKA PALETA ZAJĘĆ 
– KAŻDY ZNAJDZIE COŚ DLA SIEBIE
Zapraszamy wszystkich chętnych na zaję-

cia tematyczne organizowane w ośrodku kul-
tury. 

Jak co roku zajęcia muzyczne – nauka gry 
na gitarze i keyboardzie cieszy się dużym 
powodzeniem. Są one prowadzone w środy  
i czwartki od godz. 14.30. 

Zajęcia taneczne prowadzone są w po-
dziale na grupy wiekowe. W najmłodszej gru-
pie do 6 roku życia tańczy ok. 15 dzieciaków,  
w grupie dzieci w wieku 7 – 10 lat również tań-
czy ok. 15 dzieci. Chcemy również stworzyć 
grupę najstarszą w wieku od 11 lat wzwyż. 
Do tej pory zgłosiło się kilka osób. Aby grupa 
rozpoczęła zajęcia i stworzyła zespół potrzeba 
jeszcze kilku osób. Chcemy w perspektywie 
czasu stworzyć zespoły taneczne, które będą 
reprezentowały naszą gminę na przeglądach zespołów tanecz-
nych. Zajęcia taneczne odbywają się w poniedziałki od godziny 
16.30 (grupa najmłodsza), 17.30 (grupa starsza). 

Zapraszamy również dzieci i młodzież na zajęcia wokalne, 
które odbywają się we wtorki od godz. 14. 

Są też zajęcia fotograficzne prowadzone we wtorki i piątki od 
godz. 16. 

Zajęcia artystyczne (ceramika, rysunek, malarstwo, tkactwo) 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywają się w środy i piątki od 
godz. 12 do 18 oraz w pozostałe dni od 12 do 15.

Udało się również zebrać grupę na zajęcia z akrobatyki dla 
dzieciaków, które odbywać się będą w soboty od godz. 10. 

Jest też wiele ciekawych propozycji dla dorosłych. Przede 
wszystkim zajęcia ruchowe: aerobik w Piekoszowie w środy 
od godz. 17, Wincentowie we wtorki i czwartki od godz. 17.30. 
Po zebraniu grupy, możliwe również jest zorganizowanie zajęć  
w Górkach Szczukowskich. 

W odpowiedzi na potrzebę mieszkańców zorganizowaliśmy 
też ZUMBĘ, na którą zapraszamy w piątki od 18.30.

W przypadku zainteresowania mieszkańców innymi za-
jęciami, których nie ma jeszcze w naszej ofercie prosimy  
o ich zgłaszanie. Po zebraniu odpowiedniej grupy chętnych do 
uczestnictwa takie zajęcia zostaną zorganizowane.

WIELKI TURNIEJ GIER
W sobotę 16 listopada zapraszamy na wielki turniej bilardowy. 

Grać będziemy od godziny 9. W tym samym dniu odbędzie się 
też turniej tenisa stołowego. Zapraszamy. Zgłoszenia będziemy 
przyjmować do czwartku 14 listopada.

JESIENNE SOBOTY DLA DZIECI
Od października zapraszamy dzieciaki i młodzież w soboty  

w godz. 10-14 do ośrodka kultury w Piekoszowie. Przygotowa-
liśmy wiele atrakcji: m.in. karaoke, czy też zajęcia tematyczne.

SPOTKANIA AUTORSKIE
W styczniu rozpocznie się kolejny cykl spotkań autorskich. 

Coraz bliżej połączenia 
Jest pierwsza pozytywna opinia w sprawie scalenia dwóch gminnych placówek. Co będzie się 
działo w najbliższym czasie w ośrodku kultury i bibliotece?

W ramach „Małych projektów” PROW zorganizujemy spotkania 
autorskie m.in. z: Arturem Andrusem i Szymonem Hołownią.  
W ramach projektu przewidziane są również wyjazdy na spek-
takle teatralne do teatrów w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

UNIWERSYTET III WIEKU
Planujemy powołanie do działania Uniwersytetu III Wieku,  

gdzie osoby starsze z terenu naszej gminy mogłyby uczestni-
czyć w zajęciach i spotkaniach organizowanych specjalnie dla tej 
grupy wiekowej. Oprócz zajęć tematycznych, spotkań z ciekawy-

mi ludźmi, chcemy też zorganizować gry, 
turnieje i dancingi dla osób starszych.
INTERNETOWA TELEWIZJA MOŻE 
POKAZAĆ WASZE WYDARZENIA

Prosimy przedszkola, szkoły, stowa-
rzyszenia i inne instytucje o zgłaszanie 
ciekawych wydarzeń, które odbywa-
ją się na terenie naszej gminy. Portal  
www.itvpiekoszow.pl jest doskona-
łym miejscem do promowania talentów 
mieszkańców naszej gminy.
„PRZYŁAPANI NA CZYTANIU” 
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

Przed wakacjami ogłosiliśmy konkurs 
„Przyłapani na czytaniu”. W ciągu wa-
kacji wpłynęło kilkanaście zdjęć, które 
we wrześniu oceniono. Po lewej stronie 
przedstawiamy zwycięskie zdjęcie Moni-
ki Foks z Brynicy, której gratulujemy.

3
1200 –  Msza Św. w Kościele NNMP w Piekoszowie z udziałem  

pocztów sztandarowych;
1300 – Przemarsz na Plac Niepodległości;
1300 – Uroczyste podniesienie flagi państwowej, złożenie 

kwiatów pod pomnikiem J. Piłsudskiego, koncert Orkiestry Dętej;
1400 – Część artystyczna wewnątrz budynku ośrodka kul-

tury, występy młodzieży z Gminy Piekoszów;
1500 – Prezentacja filmu PRE MORTEM oraz spotkanie 

z reżyserem filmu.

Narodowe Święto Niepodległości
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Wiek: 66 lat
Rodzina: Żona, trójka dorosłych dzieci.
Mieszka w: Piekoszowie
Wykształcenie: inżynier ogrodnik, ab-
solwent SGGW w Warszawie, studia 
podyplomowe z zakresu administracji 
samorządowej. 
Doświadczenie zawodowe: m.in. 
z-ca, dyrektora ds. produkcji Kombinatu 
Ogrodniczego Wieliszew, w latach 1985-91 dyrektor naczel-
ny Kombinatu Ogrodniczego w Piekoszowie, obecnie prowa-
dzi własną firmę, był także radnym powiatowym i gminnym. 
Działalność społeczno-polityczna: wceprzewodniczący 
stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Piekoszów

Franciszek Filipiak

Wiek: 55 lat
Rodzina: Żona troje dorosłych dzieci
Mieszka w: Jaworzni
Wykształcenie: magister inżynier eko-
nomiki rolnictwa, absolwent Akademii 
Rolniczej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe: przez 
trzy kadencje był radnym gminy Pie-
koszów, później w latach 1998-2003 
pełnił funkcję wójta Piekoszowa, obecnie prowadzi własną 
działalność gospodarczą.
Działalność społeczno-polityczna: był pełnomocnikiem 
grupy inicjatywnej „Inicjatorzy Referendum”, która doprowa-
dziła do odwołania wójta i rady gminy. Bezpartyjny.

Wiesław Jóźwik

Wiek: 47 lat.
Rodzina: Żona i dwójka dorosłych dzieci.
Mieszka w: Piekoszowie.
Wykształcenie: magister turystyki  
i rekreacji, absolwent Wszechnicy 
Świętokrzyskiej.
Doświadczenie zawodowe: Olimpij-
czyk z Barcelony i Sydnej, wielokrotny 
Mistrz Polski w kolarstwie, zwycięzca 
Tour de Pologne, były kielecki radny, prowadzi własną firmę.
Działalność społeczno-polityczna: bezpartyjny, popiera-
ny przez PiS, społeczny prezes klubu kolarskiego Cyklo-
-Korona Kielce, organizator i dyrektor Mistrzostw Polski  
w kolarstwie szosowym.

Zbigniew Piątek
Wiek: 34 lata.
Rodzina: Żona i 9-letnia córka.
Mieszka w: Lesicy.
Wykształcenie: magister ekonomii, 
absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii  
i Administracji w Kielcach, studia pody-
plomowe z zakresu przygotowywania 
wniosków o dotacje unijne.
Doświadczenie zawodowe: Od 2004 r. 
prowadzi własne gospodarstwo rolne, jest kierowcą w firmie 
transportowej. Radny gminy Piekoszów w latach 2006-10  
i Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w latach 2007-11.
Działalność społeczno-polityczna: członek „Solidarnej 
Polski” Zbigniewa Ziobro.

Sylwester Kasprzyk

Chcą zostać wójtem Piekoszowa 
Ośmiu mężczyzn i jedna kobieta, najmłodszy ma 34 najstarszy 66 lat. Jedni w przeszłości byli kiero    wnikami, dyrektorami, radnymi, a nawet wójtami, 
inni dopiero nabierają doświadczenia zawodowego i samorządowego. Kim są osoby ubiegające się     o najwyższe stanowisko w urzędzie gminy?

Wiek: 36 lat
Rodzina: Mąż i dwóch synów
Mieszka w: Jaworzni
Wykształcenie: wyższe
Doświadczenie zawodowe: Od 1999 
roku jest pracownikiem Świętokrzy-
skiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Działalność społeczno-polityczna: 
członek Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Piekoszów „Natura”.

Justyna Mysiór

Wiek: 58 lat.
Rodzina: Żona i dwie dorosłe córki.
Mieszka w: Wincentowie.
Wykształcenie: średnie ogólne, poli-
cealne studium z zakresu Bezpieczeń-
stwa i Higieny Pracy.
Doświadczenie zawodowe: Obecnie 
jest przedsiębiorcą, wraz z żoną pro-
wadzi dwa sklepy. Był radnym i wice-
przewodniczącym Rady Gminy Pieko-
szów w kadencji 2010-13.
Działalność społeczno-polityczna: Od siedmiu lat jest 
sołtysem Wincentowa

Stanisław Kotwica

10 listopada wybieramy nowe władze naszej gminy. Od 
wyniku głosowania zależy kto zasiądzie na fotelu wójta 
Piekoszowa i kto będzie rządził gminą w tym jakże trud-
nym dla niej momencie.

Mamy nadzieję, że macie Państwo swojego faworyta, jeśli nie, 
przygotowaliśmy garść podstawowych informacji na temat osób 
ubiegających się o najwyższe stanowisko w naszym urzędzie.

Każdego z dziewięciu kandydatów poprosiliśmy o udziele-
nie kilku podstawowych informacji takich jak: wiek, wykształ-
cenie, dotychczasowa kariera zawodowa, przynależność par-
tyjna, działalność w organizacjach społecznych. Zapytaliśmy 
także o ich rodzinę i czy są mieszkańcami naszej gminy. 

Każdemu daliśmy do dyspozycji tyle samo miejsca, a kolej-
ność w jakiej zostały ustawione prezentacje są zgodne z kolej-
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Wiek: 36 lat.
Rodzina: Żona i dwóch synów.
Mieszka w: Piekoszowie.
Wykształcenie: doktor nauk rolnych 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie, studia podyplomowe z pedagogiki, 
kilkanaście kursów m.in. z pozyskiwa-
nia funduszy unijnych i ochrony danych 
osobowych.
Doświadczenie zawodowe: W latach 2004-07 pracował 
na terenie gminy Piekoszów jako doradca rolniczy, obecnie 
z-ca kierownika w ARiMR w Kielcach, wykładowca Wyższej 
Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, były radny powiatowy.
Działalność społeczno-polityczna: związany z PSL

Marcin Zawierucha

Wiek: 56 lat
Rodzina: dwóch dorosłych synów
Mieszka w: Piekoszowie
Wykształcenie: wyższe, absolwent 
wydziału zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego.
Doświadczenie zawodowe: był m.in. 
pracownikiem urzędu wojewódzkiego w 
Kielcach, wykładowcą w międzywoje-
wódzkim ośrodku doskonalenia kadr administracji państwo-
wej, dyrektorem oddziałów kilku firm ubezpieczeniowych: 
Warta, PZU, przewodniczącym rady nadzorczej ZA Chemar 
sp. z o.o w Kielcach. Utrzymuje się inwestując na giełdzie. 
Działalność społeczno-polityczna: bezpartyjny.

Sławomir Sornat

Chcą zostać wójtem Piekoszowa 
Ośmiu mężczyzn i jedna kobieta, najmłodszy ma 34 najstarszy 66 lat. Jedni w przeszłości byli kiero    wnikami, dyrektorami, radnymi, a nawet wójtami, 
inni dopiero nabierają doświadczenia zawodowego i samorządowego. Kim są osoby ubiegające się     o najwyższe stanowisko w urzędzie gminy?

Wiek: 54 lata
Rodzina: Żona i dwoje dorosłych dzieci
Mieszka w: Podzamczu Piekoszowskim.
Wykształcenie: magister historii, ab-
solwent Wyższej Szkoły Pedagogicz-
nej w Kielcach, studia podyplomowe w 
zakresie zarządzania oświatą.
Doświadczenie zawodowe: W latach 
1990-98 był wójtem gminy Piekoszów, 
później radnym powiatu kieleckiego i członkiem zarzą-
du powiatu. Obecnie pracuje w Urzędzie Marszałkowskim  
w Kielcach.
Działalność społeczno-polityczna: wieloletni członek 
PSL, z-ca prezesa zarządu gminnego partii w Piekoszowie.

Henryk Salwa

Gdzie na wybory
i jak głosujemy?
Wychodząc naprzeciw prośbom naszych czytelni-

ków przypominamy podstawowe zasady głosowania  
w wyborach samorządowych.

Uprawnionymi do udziału w wyborach są mieszkań-
cy gminy Piekoszów, którzy najpóźniej w dniu głosowania 
ukończą 18 rok życia. Idąc do lokalu wyborczego należy 
zabrać ze sobą dokument tożsamości, dowód osobisty lub 
paszport, na podstawie którego członkowie komisji obwodo-
wej potwierdzą naszą tożsamość i wydadzą nam karty do 
głosowania.

JAK GŁOSUJEMY?
Wybierając wójta głosujemy stawiając znak X przy na-

zwisku tylko jednego, wybranego przez nas kandydata. Za-
kreślenie kratki przy kilku nazwiskach sprawi, że nasz głos 
będzie nieważny.

Na radnych będziemy głosowali tak samo jak w poprzed-
nich wyborach. W Piekoszowie będzie można zagłosować 
maksymalnie na trzech kandydatów na radnych, w Jaworzni 
na dwóch, a w pozostałych okręgach na jednego.

GDZIE BĘDZIEMY GŁOSOWAĆ?
Mieszkańcy Brynicy, by spełnić swój obywatelski obowią-

zek powinni się udać do Szkoły Podstawowej w Brynicy.
Mieszkańcy Jaworzni, Janowa i Łazisk głosować będą  

w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni.
W Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie będą głoso-

wać mieszkańcy Piekoszowa oraz Podzamcza Piekoszow-
skiego. Gminny Ośrodek Kultury jest obiektem przystoso-
wanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do szkoły w Zajączkowie powinni się udać na głosowa-
nie mieszkańcy: Zajączkowa, Wesołej, Bławatkowa, Jeży-
nowa oraz Lesicy. 

W szkole w Rykoszynie będą głosowali mieszkańcy: Ry-
koszyna, Gałęzic oraz Skałki. 

W budynku OSP Szczukowice będą głosować mieszkań-
cy Szczukowic i Górek Szczukowskich.

Mieszkańcy Micigozdu, będą głosowali w szkole  
w swojej miejscowości, natomiast mieszkańcy Wincen-
towa na wybory udadzą się do wybudowanej niedawno 
świetlicy wiejskiej w Wincento-
wie. Obiekt jest przystosowa-
ny do potrzeb osób niepełno-
sprawnych.

Osobny obwód 
głosowania zosta-
nie utworzony  
w Domu dla 
N i e p e ł n o -
s p r a w n y c h  
w Piekoszo-
wie. Jego pen-
s j o n a r i u s z e 
będą mogli za-
głosować na 
miejscu, bez 
konieczności 
opuszczan ia 
domu. 

Ws z y s t k i e 
lokale wybor-
cze będą czyn-
ne 10 listopada  
od godziny 8 do 
22.

nością alfabetyczną nazwisk kandydatów.
Jeśli wybory na wójta nie zostaną rozstrzygnięte 10 listopa-

da, wspólnie z Internetową Telewizją Piekoszów zaproponujemy 
kandydatom i jeśli się zgodzą, zorganizujemy debatę przed drugą 
turą. Odbędzie się ona 16 listopada w GOK Piekoszów. Godzina 
zostanie ustalona z komitetami, a relację video z debaty będzie 
można zobaczyć tuż po jej zakończeniu na www.itvpiekoszow.pl
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Prawdziwa Matka Wsi
Uprawiając 20-hektarowe gospodarstwo, wychowała szóstkę dzieci, pracowała zawodowo,  
a przy tym przyczyniała się do rozwoju swojej miejscowości. Za to wszystko została nagrodzona

Założyła wiejską zlewnię mleka, pomagała zdobyć pie-
niądze na budowę remizy strażackiej, organizowała kur-
sy dla Koła Gospodyń Wiejskich, a jej dzieci uprawiają 
dziś 70 hektarowe gospodarstwa. Genowefa Walczak  
z Rykoszyna została odznaczona Orderem Serca – Mat-
kom Wsi.  

Genowefa Walczak, ma 81 lat wychowała sześcioro dzieci, 
ma 15 wnucząt i 8 prawnucząt. Praca towarzyszyła jej przez 
całe życie. Także dziś, mimo słusznego wieku pomaga synowi 
i jego żonie prowadzić 70-hektarowe gospodarstwo.

To właśnie za pracę, nie tylko dla dobra własnego, ale także 
dla dobra wsi, jej mieszkańców i przyszłych pokoleń została 
odznaczona.

MŁODZI NA SWOIM
Pani Genowefa urodziła się w Łosienku. W Rykoszynie za-

mieszkała po ślubie w 1950 roku. Miała wtedy 17 lat, jej mąż 19. 
Stali się wówczas właścicielami 20 hektarowego gospodarstwa. 

- Ziemia, którą dostaliśmy po rodzicach była zaniedbana,  
a wtedy nie było tak jak teraz ciągników, środków chwastobój-
czych. Był koń, grabie, motyka, wszystko robiło się ręcznie – 
wspomina pani Genowefa. 

- Przez miesiąc codziennie orało się pole, aby po zakończo-
nych żniwach zdążyć na czas przygotować pole pod zasiewy.

Z czasem zaniedbane gospodarstwo stało się jednym  
z najlepiej prosperujących we wsi. - Robiliśmy nawet poletka 
doświadczalne, hodowaliśmy krowy, świnie, kury – opowiada 
pani Genowefa.  

- Później sprzedaliśmy konia, by kupić młockarnię. Musieli-
śmy najmować sąsiada, który miał konia, by poorał naszą zie-
mię, ale za to mąż jeździł z młockarnią po okolicznych wsiach  
i zarabiał młócąc zboże – kontynuuje nasza rozmówczyni.

UDANA INWESTYCJA
Za zarobione pieniądze pani Genowefa z mężem kupili 

kilka kolejnych krów. - Mięliśmy dużo mleka, ale nie było co  
z nim robić. Pojechałam wtedy do mleczarni i załatwiłam, by  
w Rykoszynie powstała zlewnia. Prze kilka lat znajdowała się 
u mnie na podwórzu. Dzięki temu miałam, gdzie sprzedać mle-
ko, nie musiałam z nim jeździć nie wiadomo gdzie i na dodatek 
pracowałam jako zlewniarka zarabiając pieniądze – wspomina.

Rozwijało się gospodarstwo państwa Walczak, ale powięk-
szała się także rodzina.

- Tak to już u nas było, że co dwa lata rodziło się dziecko. 
Ile razy w ciąży z dzieckiem na rękach trzeba było iść w pole 
– opowiada pani Genowefa.

ZARABIAŁA NA REMIZĘ
Pani Genowefa ma także swój wkład w rozwój straży pożar-

nej w Rykoszynie. - Mąż był strażakiem, kiedy powstawała re-
miza, często z kolegami organizował zabawy wiejskie na które 
sprzedawałam bilety. Za pieniądze z wejściówek kupowaliśmy 
później materiały na budowę – mówi pani Walczak.

Zanim jednak powstała remiza w domu pani Genowefy od-
bywały się liczne kursy dla Koła Gospodyń Wiejskich – goto-
wania, pieczenia i wiele innych.

PRACOWAŁA ZAWODOWO
Jakby tego wszystkiego było mało, pani Genowefa znalazła 

jeszcze czas na pracę zawodową. Kiedy dzieci podrosły za-
częłam pracować w szpitalu przy ulicy Kościuszki w Kielcach. 
- Przez 15 lat byłam tam sanitariuszką - mówi pani Genowefa.

W połowie lat siedemdziesiątych przepisali pół gospodar-
stwa synowi. Dziesięć lat później przekazali resztę pola dru-
giemu synowi.

Mąż pani Genowefy już nie żyje, ona zaś mimo słusznego 
wieku, cały czas pomaga synowi i jego żonie w prowadzeniu  
70-hektarowego gospodarstwa. Oni idą doić krowy, a ja w tym 
czasie sprzątam stanowiska – informuje nasza rozmówczyni. 
Drugiemu synowi, który ma równie duże gospodarstwo też sta-
ra się pomagać.

Genowefa Walczak z Orderem Serca - Matkom Wsi.

Trzy ordery dla Rykoszyna
Podczas tegorocznych dożynek Powiatu Kieleckiego w Morawicy 
wręczono trzy ordery Serca - Matkom Wsi. Wszystkie trafiły do 
mieszkanek Rykoszyna. Oprócz Genowefy Walczak, dostały je: 
Irena Jakubczyk i Zofia Lotko.

Kilkudziesięciu pierwszoklasistów 
ze Szkoły Podstawowej w Piekoszo-
wie złożyło przysięgę i zostało paso-
wanych na ucznia.

Uroczystość odbyła się 17 października 
w Zespole Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie. Pierwszoklasiści, zanim zostali 
przyjęci w poczet członków społeczności 
uczniowskiej musieli obiecać, że będą się 
pilnie uczyć i dbać o honor szkoły.

Maluchy także śpiewały, deklamowały 
i tańczyły pokazując czego nauczyły się 
przez pierwszy miesiąc nauki.

Ślubowali, że będą się pilnie uczyć
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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 

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pie  ko  szowie: ul. Czarnowska 59, 
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

Ruszyły wypłaty należności w ramach wnioskowanej refundacji kosztów zaku-
pu podręczników „Wyprawka Szkolna 2013/2014”. Wypłaty dokonywane są w kasie 
Urzędu Gminy w Piekoszowie w godzinach 9 - 15. Po odbiór środków wnioskodawca 
zgłasza się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

***
Informacja o bezpłatnych badaniach mammograficznych oraz cytologicznych
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykry-

wania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, 
informuje o bezpłatnych badaniach mammograficznych dla Pań w wieku 50-69, które 
w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego w ramach 
Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz bezpłatnych 
badaniach cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat 
nie miały wykonanego badania cytologicznego w ramach Populacyjnego Programu 
Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Akcja Społeczna organizowana przez 
Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia i Wojewódzki Ośrodek Koordynu-
jący przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.wok-kielce.pl. Nie czekaj na zaproszenie!

***
Uprzejmie informujemy, iż 20 września br. rozpoczęły się konsultacje społeczne 

projektu Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Mając na uwadze fakt, iż Polska Wschodnia jest obszarem, który z uwagi na ska-

lę stojących przed nim wyzwań, wymaga podejmowania dodatkowych działań, duże 
znaczenie ma intensyfikacja działań rozwojowych skierowanych do tego makrore-
gionu oraz dodatkowe wsparcie, jakie będzie zapewnione przez PO PW 2014-2020.

Proces konsultacji prowadzony jest w formie on-line. Uwagi do dokumentu można 
zgłaszać poprzez formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej 
www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw do momentu zakończenia konsultacji,  
tj. do 25 października br. Zebrane opinie i uwagi na temat kierunków wsparcia określo-
nych w dokumencie, zostaną wykorzystane w pracach nad ostateczną wersją Programu.

***
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej informuje, że w związku z przebudową bu-

dynku biblioteki placówka została przeniesiona do budynku remizy OSP w Piekoszo-
wie. Godziny otwarcia i usługi biblioteki nie zmieniły się.
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25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.       41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00

26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-15.00

26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-17.00
           sobota 8.00-13.00

39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
czynne: pn-pt 8.00-18.00
           sobota 8.00-15.00
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Nasz Bank
                Przyjazny Bank

CENTRALA w Łopusznie: ul. Przedborska 10, tel. 41 39 14 012
Oddział w Strawczynie: ul. Żeromskiego 8, tel. 41 30 38 009
Oddział w Piekoszowie: ul. Częstochowska 60, tel. 41 30 61 015
Punkt Obsługi Klienta w Słupi: Słupia 30, tel. 41 39 11 109
www.bslopuszno.pl

Zapraszamy do nowej siedziby  
przy ul. Częstochowskiej 60 w Piekoszowie

Oferta dla osób indywidualnych
•  Rachunki: ROR Konto, ROR Senior,  

ROR Junior, ROR Premium
•  Kredyt Remontowy „Cztery Kąty”
•  Kredyt „Gotówka na wszystko co chcesz”
• Kredyty Hipoteczne „Mój Dom”
• Konta internetowe
• Atrakcyjne Lokaty

Oferta dla firm
•  Kompleksowa obsługa  

rachunków bieżących
• Bankowość elektroniczna
•  Kredyty na działalność  

gospodarczą
• Gwarancje bankowe 

Oferta dla rolników
• Kredyt nawozowy
•  Kredyty Inwestycyjne  

z dopłatami ARiMR
• Kredyty Pomostowe
•  Rachunek rolniczy  

bez opłat za prowadzenie

ATRAKCYJNE  

OPROCENTOWANIE  

KREDYTÓW  I  LOKAT


