
Ponad cztery tysiące osób wzięło 
udział w referendum 11 sierpnia. Ich 
głosy zdecydowały o przyszłości na-
szej gminy. Wójt i obecni radni stra-
cili funkcje. Władzę czasowo przej-
mie komisarz, a jesienią odbędą się 
przedterminowe wybory.

Do urn poszło ponad 34,5 procent 
mieszkańców uprawnionych do głoso-
wania. Zdecydowana większość tych, 

którzy wzięli udział w referendum - po-
nad 97 procent - opowiedziało się za od-
wołaniem obecnych władz gminy.

Za odwołaniem Rady Gminy Pieko-
szów zagłosowało 4185 wyborców, za 
odwołaniem wójta 4177. 

Sprawdziliśmy jak będą wyglądał naj-
bliższe miesiące w naszej gminie? Kto 
będzie nią rządził i jak długo?
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Szansa na 
nową pracę!
Kolejni przedsiębiorcy chcą budo-

wać swoje zakłady na terenie naszej 
gminy. Jeśli ich zapowiedzi zostaną 
spełnione, pracę w nowych firmach 
może znaleźć nawet kilkaset osób.

Włączenie terenów po Państwowym 
Gospodarstwie Ogrodniczym do Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej daje już 
wyraźne rezultaty. Ziemia, na której 
jeszcze niedawno stały ruiny szklarni 
zaczyna odżywać.

Wkrótce w tym miejscu rozpocznie 
się budowa dwóch nowych zakładów. 
Pracę w nich ma znaleźć blisko dwieście 
osób.

Skończy się
drogowy horror
Nie da się chodzić, nie da się jeź-

dzić, a organizacja remontu drogi 
wojewódzkiej pozostawia wiele do 
życzenia – żalą się mieszkańcy Pie-
koszowa. 

- Jesienią prace na całym odcinku 
trasy zostaną zakończone – informują 
pracownicy Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Kielcach i pro-
szą o cierpliwość. Zapytaliśmy drogo-
wców dlaczego na budowie panuje taki 
bałagan, a prace wydają się całkowicie 
nieskoordynowane. Co usłyszeliśmy od 
wykonawcy remontu?

Czytaj na stronie 3

Głos Piekoszowa co dwa miesiące
Oszczędności wynikające z wpro-

wadzanego w gminie planu oszczęd-
nościowego nie ominęły także Głosu 
Piekoszowa. Najistotniejszą zmianą 
jest to, że gazeta będzie się ukazywa-
ła nie tak jak dotychczas raz w mie-
siącu lecz raz na dwa miesiące.

To jednak nie jedyna zmiana. Jak za-
pewne Państwo zauważyliście zmniej-
szyła się także objętość gazety z 16 do 
12 stron. Drukowana jest także na cień-
szym papierze niż do tej pory.

Ważną zmianą dotyczącą gazety, 

choć nie wynikająca wprost z cięć gmin-
nych wydatków jest zmiana na stanowi-
sku redaktora naczelnego. Został nim 
Andrzej Paździerz, dyrektor Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, który jednocześnie od  
lipca pełni obowiązki dyrektora Gminne-
go Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

W dalszym ciągu czekamy na Pań-
stwa opinie i propozycje tematów, który-
mi powinniśmy się zająć. 

Nasz adres: „Głos Piekoszowa”,  
ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów,  
e-mail: redakcja@piekoszow.pl. 

Czytaj na stronie 10

Kiedy przyjadą  
zabrać śmieci?
1 sierpnia zmienił się harmono-

gram odbierania śmieci od mieszkań-
ców poszczególnych miejscowości 
gminy Piekoszów. 

W mijającym miesiącu odebraliśmy 
kilka telefonów od czytelników z pyta-
niem o terminy odbioru śmieci. Publiku-
jemy zatem szczegółowy harmonogram. 

Czytaj na stronie 11

Będą wybory
Wójt i radni gminy Piekoszów odwołani. W referendum  
11 sierpnia mieszkańcy zdecydowali o skróceniu im kadencji

11 sierpnia mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu wójta i Rady Gminy Piekoszów.

Czytaj na stronie 5
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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. 

Rozbudowa  
zakończona
Na ten moment uczniowie, na-

uczyciele oraz rodzice czekali od lat. 
Zakończyła się rozbudowa szkoły w 
Zajączkowie.

Budowlańcy weszli na teren szko-
ły jesienią 2011 roku. Do istniejącego 
budynku dobudowane zostało dodat-
kowe skrzydło, przebudowano i nad-
budowano starą część szkoły. Dzięki 
temu do dyspozycji uczniów oddano 
osiem dodatkowych sal lekcyjnych  
w tym salę komputerową.

Czytaj na stronie 6

Obchodziła  
setne urodziny
Urodziła się 8 sierpnia 1913 

roku. Wychowała czworo dzie-
ci, doczekała się 9 wnucząt, 18 
prawnucząt oraz sześciorga pra-
prawnucząt. Katarzyna Nowak  
z Piekoszowa obchodziła w tym mie-
siącu setne urodziny.

Czytaj na stronie 7

Większa biblioteka  
w Zajączkowie
Z trzydziestu do ponad stu me-

trów kwadratowych powierzchni 
zwiększyła się filia biblioteki w Za-
jączkowie. Wreszcie w komforto-
wych warunkach mieszkańcy mogą 
zażywać kultury – mówi Andrzej 
Paździerz, dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej.

W planach jest także zagospoda-
rowanie terenu przed budynkiem oraz 
odnowienie skweru.

Czytaj na stronie 7

W  N U M E R Z E Przedszkola 
zostają, ale...
W Piekoszowie, Jaworzni i Micigoździe placówki będą prowa-
dzone przez samorząd gminny. Pozostałe przez fundację

Z powodu zadłużenia gminy 
oszczędności dotknęły także przed-
szkoli. Nie oznacza to jednak, że od-
czują to dzieci lub ich rodzice.

Od 2 września setki maluchów  
z gminy Piekoszów udadzą się do przed-
szkoli. Przez ostatnie miesiące wiele się 
mówiło o planach reorganizacji, a na-
wet likwidacji przedszkoli. Jakie decyzje 
w tej sprawie podjęto? Sprawdziliśmy 
jak będzie funkcjonował system opieki 
przedszkolnej w naszej gminie.

PRZEDSZKOLE CZY
PUNKT PRZEDSZKOLNY
Od września przedszkola będą funk-

cjonowały w Piekoszowie, Jaworzni i Mi-
cigoździe. Za ich funkcjonowanie będą 
odpowiedzialni dyrektorzy szkół w tych 
miejscowościach.

Będzie także sześć, a być może sie-
dem punktów przedszkolnych. Gdzie?

W Brynicy, Szczukowicach, Górkach 
Szczukowskich, Zajączkowie, Rykoszynie, 
Łosieniu i być może w Gałązicach.

W CZYM TKWI RÓŻNICA
Punkty przedszkolne będą prowadzo-

ne przez fundację „Rozwój dla Przyszło-
ści” w Brynicy.

Czym tak naprawdę różni się przed-
szkole od punktu przedszkolnego?

Pierwsze to liczbą wychowanków. 
W przedszkolu grup może być wiele  
w punkcie przedszkolnym tylko jedna.

Po drugie kadrą. 
Przedszkola, czy to publiczne, czy 

prywatne w świetle przepisów mogą 
zatrudniać wyłącznie osoby z przygo-

towaniem pedagogicznym, które mają 
uprawnienia do nauki dzieci w wieku 
przedszkolnym.  Wymóg ten  nie do-
tyczy punktów przedszkolnych, co nie 
oznacza oczywiście, że w tego typu pla-
cówkach nie pracują profesjonaliści.

Po trzecie standardem. 
Punkt przedszkolny nie musi spełnić 

tylu wymogów. Dla porównania, każda 
sala w przedszkolu musi mieć własną 
toaletę dla maluchów. Co więcej, taka 
łazienka również podlega wielu wymo-
gom tak, aby maluchy mogły swobod-
nie korzystać z pomieszczenia. Punkt 
przedszkolny nie jest zobowiązany do 
zapewnienia tego typu warunków.

W przypadku naszej gminy nie ma 
powodów do obaw o gorszy standard. 
Placówki będę funkcjonowały tam gdzie 
wcześniej. Z zapewnień urzędników wy-
nika, że nie zmieni się także ich status. 
Te, które były przedszkolami pozosta-
ną nimi. Te, które były punktami przed-
szkolnymi będą nimi nadal. 

CO SIĘ ZMIENI?
Wszystkie punkty przedszkolne będą 

prowadzone przez fundację „Rozwój dla 
Przyszłości” w Brynicy. To, kto prowa-
dzi przedszkole lub oddział przedszkolny 
nie ma większego znaczenia dla dzieci i 
ich rodziców. Znaczenie ma jednak dla 
pracowników. W przedszkolach samo-
rządowych obowiązuje karta nauczycie-
la, dająca duże przywileje zatrudnionym 
pedagogom, również finansowe. Gdy 
przedszkole prowadzi fundacja karta na-
uczyciela już nie obowiązuje. 

Jak będą jeździły autobusy?
Linie numer 24 i 26 nie zostaną 

przywrócone po wakacjach. Być 
może pojawią się dwa dodatkowe 
kursy na linii nr 18. 

Tak wynika z informacji, którą nam 
przekazał na początku sierpnia Bogu-

sław Krukowski, pełniący wówczas obo-
wiązki wójta gminy Piekoszów. 

Mamy jedynie szansę na uzyskanie 
dwóch dodatkowych kursów na linii nu-
mer 18 i o to będę się starał - poinformo-
wał Krukowski.
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Będzie zmiana władzy
Ponad cztery tysiące osób wzięło udział w referendum 11 sierpnia. Ich głosy zdecydowały  
o przyszłości gminy. Władzę czasowo przejmuje komisarz. Wkrótce wybory wójta i rady gminy

4185 za odwołaniem rady gminy i 4177 głosów za odwo-
łaniem wójta przed upływem kadencji. To wynik referen-
dum 11 sierpnia.

Do urn poszło ponad 34,5 procent mieszkańców upraw-
nionych do głosowania. Zdecydowana większość tych, którzy 
wzięli udział w referendum - ponad 97 procent opowiedziało 
się za odwołaniem władz gminy.

CHCIELI ZMIAN
- Na oba pytania odpowiedziałam TAK. Nie wyobrażam so-

bie by gminą rządził człowiek aresztowany przez policję Uwa-
żam, że zmiany są konieczne trzeba zmian, które wyjdą gmi-
nie i nam mieszkańcom na lepsze - usłyszeliśmy od Katarzyny 
Kulczyckiej, którą spotkaliśmy przy urnie w Jaworzni.

Podobnie mówiły inne osoby, które zdecydowały się wziąć 
udział w referendum. Większość z nich podkreślała, że udział 
w głosowaniu traktują jak obywatelski obowiązek. 

ODWOŁANI I CO DALEJ?
W chwili ogłoszenia oficjalnych wyników referendum peł-

niący obowiązki wójta Bogusław Krukowski traci stanowisko, 
a premier na wniosek wojewody niezwłocznie wyznacza komi-
sarza, czyli osobę pełniącą jednocześnie funkcję wójta i rady 
do czasu przeprowadzenia wyborów. Wybory powinny być za-
rządzone w terminie 90 dni od daty ogłoszenia wyników refe-
rendum.

KTO BĘDZIE KOMISARZEM?
W chwili, gdy oddawaliśmy gazetę do druku wojewoda wy-

stąpiła do premiera z wnioskiem o wyznaczenie komisarza 
gminy Piekoszów rekomendując na to stanowisko Bożenę 

Bożena Szczypiór została rekomendowana przez wojewodę 
premierowi na stanowisko komisarza gminy Piekoszów.

Łączą GOK z biblioteką
Trwają działania zmierzające do 

połączenia Gminnego Ośrodka Kul-
tury z Gminną Biblioteką Publicz-
ną w Piekoszowie. Od lipca obiema 
placówkami kieruje ta sama osoba. 
W sierpniu przyjeżdżają do naszej 
gminy ludzie, od których opinii bę-
dzie zależało to, czy minister kultury 
da zielone światło na połączenie obu 
placówek.

O tym, że rada gminy podjęła uchwa-
łę intencyjną w sprawie połączenia 
Gminnego Ośrodka Kultury z Gminną 
Biblioteką Publiczną w Piekoszowie 
informowaliśmy w poprzednich nume-
rach Głosu Piekoszowa. W ciągu ostat-
nich miesięcy podjęte zostały działania  
w celu wykonania decyzji radnych. Naj-
bardziej widoczną zmianą jest odwołanie 
z funkcji dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury Pawła Nowaka. Jego obowiązki 
przejął Andrzej Paździerz, który jedno-
cześnie jest dyrektorem Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Piekoszowie. 

OD ICH OPINII ZALEŻY 
DECYZJA MINISTRA
W sierpniu do naszej gminy przyjeż-

dżają przedstawiciele instytucji, od opinii 
których zależy, czy minister kultury wy-
razi zgodę na połączenie obu placówek. 

W sierpniu odwiedzili nas przedsta-

wiciele Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej oraz Krajowej Rady Bibliotecznej. 
Na podstawie ich opinii minister kultury 
i dziedzictwa narodowego podejmie de-
cyzję w sprawie połączenia placówek 
– informuje Andrzej Paździerz, dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pieko-
szowie, pełniący jednocześnie obowiąz-
ki dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piekoszowie. 

Ostateczna decyzja w sprawie po-
łączenia placówek może zapaść naj-
wcześniej na przełomie października i 
listopada tego roku. To oznacza, że na 
przygotowanie przyszłorocznego budże-
tu nie będzie zbyt wiele czasu.

POŁĄCZENI PLACÓWEK 
RÓWNA SIĘ OSZCZĘDNOŚCIOM
- Przygotujemy dwie wersje planów 

finansowych. Jeden będzie wykonany 
dla obu połączonych placówek, drugi 
dla każdej z osobna. Dzięki temu bez 
względu na to jaką decyzję podejmie 
minister, będziemy mięli przygotowany 
budżet na przyszły rok – mówi Andrzej 
Paździerz.

Według wstępnych szacunków dzięki 
połączeniu ośrodka kultury z biblioteką 
gmina może zaoszczędzić około 100-
150 tysięcy złotych – głównie na pen-
sjach kadry zarządzającej.

Stypendia 
dla uczniów
Uczniowie z terenu gminy Pieko-

szów mogą się starać o przyznanie 
stypendium szkolnego. Dostać je 
mają szansę te osoby, u których do-
chód na jednego członka rodziny nie 
przekracza 456 złotych.

Stypendium ma być przede wszyst-
kim pomocą dla rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji finansowej, dlatego 
przy ich przyznawaniu wprowadzono 
kryterium dochodowe.

Wnioski o przyznanie pomocy finan-
sowej można składać od 1 sierpnia do 
15 września.

Druk wniosku można pobrać w Urzę-
dzie Gminy w Piekoszowie w pokoju nr 
2. 

Do wniosku należy dołączyć zaświad-
czenie lub oświadczenie o wysokości 
dochodów. Uwaga, dochód na jednego 
członka rodziny nie może przekraczać 
456 złotych netto miesięcznie na jedną 
osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o stypen-
dium dla ucznia szkoły ponadgimnazjal-
nej, wymagane jest zaświadczenie ze 
szkoły do której uczęszcza o kontynu-
owaniu nauki przez daną osobę. 
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Szczypiór, absolwentkę Politechniki Radomskiej oraz Wyższej 
Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. 
Bożena Szczypiór w swojej karierze zawodowej była między 
innymi zastępcą wójta gminy Smyków, pełniła także obowiązki 
burmistrza Kazimierzy Wielkiej. Jest niemal pewne, że to ona 
będzie rządziła naszą gminą przez najbliższe miesiące.
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Żłobek dla 26 maluchów zacznie 
funkcjonować od 2 września w Pieko-
szowie. Będziemy pierwszą w regio-
nie gminą wiejską, w której funkcjo-
nuje tego typu placówka.

Żłobek będzie się znajdował w biu-
rowcu po Państwowym Gospodarstwie 
Ogrodniczym w Piekoszowie. Przez 
ostatnie miesiące trwały intensywne 
prace w budynku, który został ocieplony, 
wykonano nową elewację, przeprowa-
dzono kompleksowy remont wewnątrz.

Od kilku tygodni żłobek ma dyrekto-
ra, który zajmuje się rekrutacją pracow-
ników i przygotowaniem placówki do 
otwarcia.

PIELĘGNIARKA, LOGOPEDA
I NAUCZYCIEL ANGIELSKIEGO
Od 2 września opiekę w naszej pla-

cówce znajdzie 26 maluchów w wieku 
od 20 tygodnia życia do 3 lat. - Dzie-
ci będą w dwóch grupach, w każdej 
znajdzie się 13 maluchów. W młodszej 
grupie będą trzy opiekunki, w starszej 
dwie. W placówce zostanie także za-
trudniona starsza pielęgniarka, która 
będzie dyżurowała przez cały czas 
funkcjonowania żłobka, logopeda, psy-
cholog i nauczyciel języka angielskiego 
– mówi Barbara Walas, dyrektor żłobka 
w Piekoszowie.

Rodzice będą mogli zostawić swoje 
pociechy w żłobku maksymalnie przez 
osiem godzin. Placówka będzie funkcjo-
nowała od godziny 7 do 17. 

BY RODZICE MOGLI
WRÓCIĆ DO PRACY
Nabór został już zakończony. Miej-

sce w placówce znalazły dzieci z gminy 
Piekoszów, których matki są osobami 
rozpoczynającymi pracę oraz tych, któ-
re wracają do aktywności zawodowej po 
urlopie wychowawczym lub macierzyń-
skim.

Posiłki dla maluchów będą dowożo-

ne w ramach cateringu. Rodzice za po-
byt dziecka nie będą ponosili żadnych 
opłat, bowiem na funkcjonowanie żłobka 
gmina pozyskała pieniądze z rządowe-
go programu „Maluch”. Dzięki temu na 
utworzenie i funkcjonowanie placówki 
przez pierwsze dwa lata gmina nie wyda 
złotówki.

- Rodzice będą musieli jednak przy-
nosić dla swoich dzieci pieluchy oraz ko-
smetyki – mówi dyrektor Walas.

BY DOSTAĆ PRACĘ W ŻŁOBKU
TRZEBA BYŁO ZDAĆ EGZAMIN
Nad dziećmi będzie czuwał wykwali-

fikowany personel. Aby dostać pracę w 
piekoszowskim żłobku trzeba było zdać 
egzamin kwalifikacyjny składający się z 
części pisemnej oraz ustnej.

Utworzenie żłobka to niewątpliwy 
sukces. Jesteśmy obecnie jedyną gminą 
wiejską w regionie, która ma na swoim 
terenie żłobek.

Pierwszy taki żłobek
Jesteśmy jedyną gminą wiejską w województwie świętokrzyskim, w której funkcjonuje żłobek. Na 
jego utworzenie i prowadzenie przez pierwsze dwa lata dostaliśmy pieniądze od polskiego rządu

W tym roku popegeerowski biurowiec przeszedł gruntowny remont. Od września 
będzie w nim funkcjonował żłobek.

Są toalety z prysznicem przystosowane do potrzeb maluchów.Jest stołówka spełniająca wyśrubowane warunki sanitarne.

Barbara Walas
Dyrektor żłobka w Piekoszowie. 

Z wykształcenia magister nauczania 
początkowego i wychowania przed-
szkolnego. Jest nauczycielem dyplo-
mowanym z 25-letnim stażem pracy. 
Ukończyła także studia podyplomowe 
w zakresie zarządzania i organizacji 
oświaty. Mieszka w Piekoszowie. 
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Szansa na pracę!
Nawet kilkaset nowych miejsc pracy może powstać w ciągu dwóch najbliższych lat na terenie 
gminy Piekoszów. Strefa ekonomiczna przyciąga inwestorów

Kolejni przedsiębiorcy chcą budować swoje zakłady na 
terenie naszej gminy. Jeśli ich zapowiedzi zostaną speł-
nione, pracę w nowych firmach może znaleźć nawet kil-
kaset osób.

Włączenie terenów po Państwowym Gospodarstwie Ogrod-
niczym do Specjalnej Strefy Ekonomicznej daje już wyraźne 
rezultaty. Ziemia, na której jeszcze niedawno stały ruiny szklar-
ni zaczyna odżywać. Kilka miesięcy temu informowaliśmy na 
łamach Głosu Piekoszowa, że jest pierwszy przedsiębiorca, 
który kupił działkę w strefie i zamierza na niej wybudować fa-
brykę produkcji styropianu. Kilka tygodni temu przedsiębiorca 
otrzymał pozwolenie na budowę i wkrótce zamierza rozpocząć 
budowę. Zapowiada, że w jego zakładzie w Piekoszowie pracę 
znajdzie około 20 osób. 

Budowa jego zakładu budzi jednak spore kontrowersje 
wśród mieszkańców Piekoszowa, którzy obawiają się, że fa-
bryka styropianu będzie emitowała do atmosfery trujące sub-
stancje. Protest w tej sprawie napisany został przez członków 
stowarzyszenia Natura. Na razie nie wiadomo jaki będzie tego 
skutek. Wiemy natomiast, że przedsiębiorca ma wszystkie do-
kumenty i prawomocne decyzje potrzebne do wzniesienia za-
kładu. Uspokaja także mieszkańców Piekoszowa.

– Do produkcji styropianu używa się pary wodnej i sprężo-
nego powietrza. Jeśli coś będzie się wydobywało z zakładu do 
atmosfery to tylko to, nic więcej. W procesie wytwarzania nie 
używamy także hałaśliwych urządzeń więc mieszkańcy mogą 
spać spokojnie – zapewnia Zdzisław Kupis, właściciel firmy 
MegaStyro.

Pozwolenie na budowę centrum logistycznego w Piekoszo-
wie otrzymała firma Alma Alpinex, hurtownia artykułów spo-
żywczych. Pracę w tym zakładzie może znaleźć nawet 200 
osób.

Z naszych informacji wynika, że trwają rozmowy z kolejny-
mi przedsiębiorcami, którzy chcieliby rozpocząć działalność 
na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Piekoszowie. Jeśli 
zakończą się one powodzeniem powstać może u nas kolejne 
kilkadziesiąt miejsc pracy. Okazuje się jednak, że nie tylko te-
ren specjalnej strefy ekonomicznej w Piekoszowie jest w kręgu 

zainteresowań przedsiębiorców.
Spółka Bio-Med z Kielc chce otworzyć swój zakład w Gór-

kach Szczukowskich.
- Będziemy produkować paliwo alternatywne i nawóz orga-

niczno-mineralny GRAMED – mówi Tomasz Pakuła, pracow-
nik firmy.

Zapewnia, że na terenie Górek Szczukowskich nie będzie 
wysypiska śmieci, czego się obawiają mieszkańcy.

- W naszym zakładzie będą przetwarzane odpady łatwopal-
ne takie jak tektura, plastik, czy butelki PET.  Nie będziemy 
mięli tam odpadów biodegradowalnych, których rozkład po-
woduje nieprzyjemny zapach, unoszący się nad większością 
wysypisk. W fabryce pracę ma znaleźć 25-30 osób – mówi To-
masz Pakuła, z firmy Bio-Med. Zakład będzie się znajdował w 
przemysłowej części Górek Szczukowskich, między siedzibą 
firmy „Trakt”, a kopalnią w Górkach Szczukowskich.

Więcej o tym czy zakłady będą uciążliwe dla mieszkańców  
napiszemy w przyszłym numerze Głosu Piekoszowa.

Zdzisław Kupis, właściciel firmy MegaStyro zapowiada, że  
w jego fabryce w Piekoszowie pracę znajdzie 20 osób. Za-
pewnia, że zakład nie będzie uciążliwy dla mieszkańców.

Tysiące pielgrzymów przemaszerowało w tym miesiącu przez Piekoszów.

Tysiące pielgrzymów w Piekoszowie
Tysiące pątników przemaszerowały 

przez Piekoszów idąc na Jasną Górę  
w Częstochowie.

Śpiew, modlitwa, zmęczenie, a jed-
nocześnie wielka radość na twarzach. 
Wszystko to można było dostrzec pa-
trząc na pątników zmierzających przez 
naszą gminę do Częstochowy.

- Idę w pielgrzymce nie po raz pierw-
szy. Zawsze mamy postój w Piekoszo-
wie. Mieszkają tu naprawdę sympatycz-
ni, gościnni i przyjaźni ludzie - mówiła 
27-letnia Anna. 

- Cieszę się, że wędrujemy właśnie 
przez Piekoszów, bo macie tu Sanktu-
arium z niezwykłym obrazem Matki Bo-
żej. Mam nadzieję, że modląc się przed 
nim wyproszę łaski, o które proszę zmie-
rzając pieszo na Jasną Górę - stwierdzi-
ła 30-letnia Małgorzata.
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Rozbudowa zakończona 
Ekipy budowlane opuściły Zespół Placówek Oświatowych w Zajączkowie. Szkoła powiększyła 
się między innymi o osiem sal lekcyjnych, windę i podjazdy dla niepełnosprawnych

Na ten moment uczniowie, nauczy-
ciele oraz rodzice czekali od lat. Za-
kończyła się rozbudowa szkoły w Za-
jączkowie.

Budowlańcy weszli na teren szkoły 
jesienią 2011 roku. Do istniejącego bu-
dynku dobudowane zostało dodatkowe 
skrzydło, przebudowano i nadbudowano 
starą część szkoły. Dzięki temu do dys-
pozycji uczniów oddano osiem dodatko-
wych sal lekcyjnych w tym salę kompu-
terową.

Cały budynek został przystosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. - 
Jest winda, dobudowaliśmy pochylnię 
przed wejściem do budynku – mówi 
Michał Włodarczyk, inżynier budowy. 
W szkole ma powstać gabinet pomocy 
przedmedycznej. 

- Trzeba było także przebudować 

kotłownię która będzie musiała teraz 
ogrzać znacznie większy budynek – do-
daje inż. Włodarczyk.

Zmieniło się także otoczenie szkoły w 
Zajączkowie. Powstał parking dla samo-
chodów, posadzono także nowe drzewa.

- Szkoła była rozbudowywana już kil-
ka razy, ale dopiero teraz dzieci będą 
mogły się uczyć w dobrych warunkach 
– mówi Marian Walas, radny z Zającz-
kowa. - To ważne, bo do naszej szkoły 
chodzą dzieci z aż 10 miejscowości. Po-
dobnej sytuacji nie ma w całej gminie. 
Cieszę się, że wreszcie w szkole znaj-
dzie się gabinet pielęgniarki, wreszcie 
będzie nauka w systemie jednozmiano-
wym. Liczę, że dzięki tej rozbudowie w 
końcu w Zajączkowie powstanie przed-
szkole – mówi radny Walas.

Powstało 7 nowych sal w tym pracownia komputerowa.Szkołę w Zajączkowie rozbudowano o dodatkowe skrzydło.

W szkole zamontowano też windę.

Zdążyć przed pierwszym dzwonkiem
Remont kuchni oraz toalet w Ze-

spole Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie, adaptacja pomieszczeń 
na potrzeby dzieci przedszkolnych 
w Jaworzni, odbudowa ogrodzenia 
zniszczonego podczas budowy drogi 
w Górkach Szczukowskich. To tylko 
niektóre prace prowadzone w na-
szych szkołach w czasie wakacji.

Dwa miesiące wakacji to właściwie 
jedyny moment w roku, kiedy można wy-
konać większe remonty w szkołach.

W szkole w Piekoszowie wykonano 
już remont kuchni, gdzie zerwano stare 
płytki i położono nowe.  - Obecnie re-
montowane są łazienki na parterze w 
bloku szkoły podstawowej – informuje 
Ewa Słomka, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie. Zerwana 
została stara glazura, wymieniono insta-
lację wodnokanalizacyjną, kładzione są 

nowe płytki ceramiczne. Remont w ca-
łości finansowany jest z budżetu gminy.

W Zespole Placówek Oświatowych w 
Jaworzni trwa adaptacja sali dla dzieci 
przedszkolnych oraz przystosowanie ła-
zienki do ich potrzeb. Duża część pie-
niędzy na ten cel została pozyskana od 
rodziców i sponsorów.

W szkole w Górkach Szczukowskich 
wymieniono wykładzinę w starej części 
budynku. Odbudowano także ogrodze-
nie szkoły zniszczone przy budowie dro-
gi wojewódzkiej w tej miejscowości.

- W pozostałych szkołach wykonywa-
ne są drobne prace konserwatorskie i 
malarskie przygotowujące budynki do no-
wego roku szkolnego – informuje Krzysz-
tof Zawada, kierownik referatu oświaty w 
Urzędzie Gminy w Piekoszowie. 

Wiele z wymienionych prac wykonali 
pracownicy interwencyjni urzędu gminy. Remont łazienek w szkole w Piekoszowie.
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Obchodziła setne urodziny 
Z kwiatami i życzeniami do jubilatki przybyli przedstawiciele władz gminy, kasy rolniczego ubez-
pieczenia społecznego oraz liczna rodzina

Większa biblioteka w Zajączkowie

Urodziła się 8 sierpnia 1913 roku. Wychowała czwo-
ro dzieci, doczekała się 9 wnucząt, 18 prawnucząt 
oraz sześciorga praprawnucząt. Katarzyna Nowak  
z Piekoszowa obchodziła w tym miesiącu setne uro-
dziny.

Z tej okazji do jubilatki przybyła liczna rodzina. Z kwiata-
mi i życzeniami przybył także przewodniczący rady gminy 
Marek Sorbian i pełniący obowiązki wójta Bogusław Kru-
kowski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Piekoszowie 
oraz Jolanta Nowakowska, zastępca dyrektora Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach.

- Życzymy pani długich lat w zdrowiu i opieki najbliż-
szych – mówił do jubilatki Bogusław Krukowski. Wicesze-
fowa KRUS oprócz życzeń i gratulacji przywiozła jubilatce 
decyzję o przyznaniu specjalnej emerytury przysługującej 
ludziom, którzy ukończyli sto lat.

Później był szampan, chóralne „dwieście lat” oraz uro-
dzinowy tort.

Pani Katarzyna Nowak mimo tak słusznego wieku ma 
świetną pamięć, porusza się także o własnych siłach.

- Niestety nie widzi. Zabieg na zaćmę nie powiódł się - 
mówi Helena Pastuszak, córka jubilatki.

Czy jubilatka ma jakąś receptę na długowieczność?
- Raczej nie. Je wszystko. Nie stosuje żadnej diety. 

Obiad musi mieć zawsze z dwóch dań. Mówi, że sama 
zupa to nie obiad - mówi z uśmiechem Helena Pastuszak, 
która na co dzień opiekuje się stulatką.

Podczas urodzin wzruszona jubilatka dziękowała dzieciom  
i wnukom, że jej nie opuścili w starości. Wspominała także 
swojego zmarłego syna.

Pani Katarzynie życzymy kolejnych pięknych jubileuszy. Pani Katarzyna Nowak obchodziła w sierpniu setne urodziny.

Z trzydziestu do ponad stu metrów 
kwadratowych powierzchni zwięk-
szyła się filia biblioteki w Zajączko-
wie. Wreszcie w komfortowych wa-
runkach mieszkańcy mogą zażywać 
kultury – mówi Andrzej Paździerz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej.

Do tej pory filia biblioteki w Za-
jączkowie dzieliła jeden budynek  
z mieszkaniem socjalnym. Kiedy rodzi-
na zajmująca lokal socjalny się z niego 
wyprowadziła, cały budynek można było 
wykorzystać na cele kulturalne.

Po trwającym kilka miesięcy remon-
cie budynek, położony w centrum miej-
scowości, nabrał zupełnie innego wyglą-
du. Jego wnętrze zostało przebudowane 
na potrzeby biblioteki. 

- Mieści się w niej sala komputerowa  
- Pracownia Orange - oraz wypoży-
czalnia z ponad siedmioma tysiącami 
książek – informuje Andrzej Paździerz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Piekoszowie.

- Teraz filia w Zajączkowie z 30 po-
większyła się do ponad stu metrów kwa-

dratowych powierzchni. To daje spore 
możliwości. Wreszcie będzie można 
organizować tu różne inicjatywy kultu-
ralno-edukacyjne oraz spotkania miesz-
kańców. Wreszcie mieszkańcy będą 
mogli zażywać kultury w komfortowych 
warunkach – mówi dyrektor Paździerz.

W planach jest także zagospodaro-

wanie terenu przed budynkiem oraz od-
nowienie znajdującego się po sąsiedzku 
skweru w centrum Zajączkowa.

Remont filii w Zajączkowie zrealizo-
wano w ramach projektu ministerialnego,  
z którego zakupiono materiały budow-
lane. Prace remontowe wykonywali pra-
cownicy interwencyjni Urzędu Gminy.

Biblioteka w Zajączkowie powiększyła się trzykrotnie.
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Dzieci nie mogą 
się nudzić!
Wycieczki, wyjazdy do kina, na pływalnię oraz zajęcia tematyczne. Wszyst-
ko to, z okazji wakacji zorganizowały piekoszowskie instytucje kultury

Liczne grono dzieciaków bierze udział w zajęciach prowadzonych przez instrukto-
rów Gminnego Ośrodka Kultury. Na zdjęciu podczas zajęć ceramicznych.

Dzieci i młodzież biorąca udział w półkoloniach w GOK zwiedza ciekawe zakątki 
regionu. Na zdjęciu koloniści w parku miniatur w Krajnie.

Zorganizowano także kilka wyjazdów, m.in. do Ojcowa, Kazimierza Dolnego, Pu-
ław, czy Janowca.

Nie lada atrakcje czekały w ciągu 
mijających wakacji na dzieci i młodzież  
z gminy Piekoszów. Ci, którzy nie 
brali udziału w zajęciach zorganizo-
wanych przez nasze instytucje kultu-
ry, mają ostatnią szansę. To już ostat-
ni tydzień letnich ferii.

 Przez całe wakacje w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Piekoszowie obywają 
się półkolonie dla dzieciaków, które nie 
wyjechały nigdzie na letni wypoczynek.

NA MIEJSCU I NA WYJEŹDZIE
Instruktorzy zatrudnieni w instytucji 

dbają, by zorganizować czas młodzie-
ży. Są zajęcia plastyczne, ceramiczne, 
muzyczne i ruchowe. Dużo czasu dzieci 
spędzają też na świeżym powietrzu, ba-
wiąc się na placu zabaw.

Co tydzień mogą brać udział w wyjaz-
dach do kina lub a basen. Młodzież z in-
struktorami zwiedzała także ciekawe za-
kątki naszego województwa i kraju. Byli 
między innymi w parku linowym oraz alei 
miniatur w Krajnie, czy też w Kazimierzu 
Dolnym, Puławach, czy Janowcu.

W sierpniu planowany jest trzydniowy 
wyjazd na Mazury, gdzie uczestnicy zo-
baczą m.in.: Wilczy Szaniec – Główną 
Kwaterę Hitlera, Twierdzę Boyen w Gi-
życku, Wioskę Indian w Spytkowie, czy 
Zamek Krzyżacki w Rynie.

Rodzice dzieciaków podczas jedno-
dniowych wyjazdów płacą jedynie za 
wejściówki, a podczas wyjazdu na Ma-
zury również za zakwaterowanie. Trans-

Kilkadziesiąt osób wzięło także udział  
w zawodach wędkarskich. 
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Dzieci nie mogą 
się nudzić!
Wycieczki, wyjazdy do kina, na pływalnię oraz zajęcia tematyczne. Wszyst-
ko to, z okazji wakacji zorganizowały piekoszowskie instytucje kultury

Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszowie organizują dla swoich 
podopiecznych wiele wycieczek po regionie świętokrzyskim. 

Nie brakuje także ciekawych zajęć sportowych, gier i konkursów z atrakcyjnymi 
nagrodami. 

Raz w tygodniu dzieciaki jeżdżą na basen.

port w obu przypadkach zapewnia ośro-
dek kultury.

POZNAWALI „DORZECZE BOBRZY”
Wakacyjne zajęcia dla dzieci i mło-

dzieży odbywają się również w bibliote-
kach na terenie naszej gminy. Od lipca 
instytucja realizuje projekt „Biblioteka 
miejscem spotkań”, który ma na celu 
urozmaicenie czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży, a zarazem poznanie przez 
nich swojego regionu. Zajęcia są pro-
wadzone nie tylko w piekoszowskiej bi-
bliotece, ale również w filiach w Brynicy, 
Rykoszynie i Zajączkowie.

W każdym dniu w bibliotekach dzieje 
się coś ciekawego. Są dni: sportowca, 
malarza, rzeźbiarza, fotografika i ope-
ratora i podróżnika. W dniu sportowca 
dzieci jadą na basen, grają w gry i za-
bawy rekreacyjne, natomiast w dniu po-
dróżnika jeżdżą na wycieczki po terenie 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy”. Wycieczki te, choć niedalekie 
mają ukazać dzieciom i młodzieży pięk-
no naszego regionu, bo wiele z zabyt-
ków znajdujących się tak blisko widzą po 
raz pierwszy.

Ponieważ zajęcia wakacyjne w bi-
bliotekach odbywają się w ramach unij-
nego projektu, dzieci i młodzież biorąca  
w nich udział nie ponosi żadnych kosz-
tów.

Zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna 
oraz Gminny Ośrodek Kultury.

Sporym zainteresowaniem cieszą się 
zajęcia plastyczne i rzeźbiarskie.
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Trzeba cierpliwości!
Coraz bardziej mieszkańcom Piekoszowa doskwiera remont trasy wojewódzkiej nr 786.  
Spytaliśmy dlaczego na budowie planuje taki „bałagan”

Nie da się chodzić, nie da się jeździć, a organizacja re-
montu drogi wojewódzkiej pozostawia wiele do życzenia 
– żalą się mieszkańcy Piekoszowa. - Jesienią prace na ca-
łym odcinku trasy zostaną zakończone – informują pra-
cownicy Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Kielcach i proszą o cierpliwość. 

Od kiedy rozpoczął się remont trasy wojewódzkiej nr 786  
z Kielc do Łopuszna zaczęły się także utrudnienia dla miesz-
kańców naszej gminy. W ostatnich miesiącach są one wyjąt-
kowo duże.

Choć wszyscy wiedzą, że nie da się remontować drogi tak 
by się to nie wiązało z utrudnieniami, w ostatnim czasie wyrozu-
miałość mieszkańców została wystawiona na poważną próbę.

- Nie ma jak przejść, bo chodniki rozebrano, a nowych nie 
ma, albo zrobią fragment deptaka po czym odjeżdżają zaczy-
nają robić go kilkaset metrów dalej robią znowu fragment i ro-
botnicy znikają - mówi Piotr, mieszkaniec Piekoszowa.

- Rozkopano skrzyżowanie koło kościoła, po czym robotni-
cy zniknęli z tego miejsca. Wrócili dopiero po kilku tygodniach. 
Pomijam już to, że sygnalizację świetlną kierującą ruchem 
ustawiono w tym miejscu dopiero po kilku dniach. Dlaczego 
na tej budowie panuje taki bałagan? – zastanawia się Andrzej 
pracujący w Piekoszowie.

Dużym zagrożeniem są także odkryte studzienki kanalizacyjne.
- Wpadnie dziecko do takiej studzienki i będzie nieszczę-

ście – mówi inny mieszkaniec Piekoszowa.
Remont i przebudowę trasy wojewódzkiej nr 786 z Kielc do 

Łopuszna wykonuje konsorcjum firm „Trakt” i „Fart”. 
TO TRUDNA INWESTYCJA
Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zlecił 

wykonanie remontu prowadzi nadzór inwestorski nad realiza-
cją prac.

- Mamy inspektora kontraktu, który w naszym imieniu nad-
zoruje wykonywane prace. Trzeba mieć świadomość że jest to 
bardzo duża inwestycja. Piekoszów jest tylko jednym z odcin-
ków 35 kilometrowej trasy która jest przebudowywana. Firmy 
które wygrały przetarg podzieliły się robotami. Nie wnikamy w 
jaki sposób. Dla nas istotne jest to by roboty zostały wykona-
ne tak jak trzeba i w terminie – usłyszeliśmy od pracowników 
działu realizacji inwestycji w ŚZDW. 

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że wykonawca remontu zo-
stał dwukrotnie ukarany za to, że w miejscu prowadzenia re-
montu nie było właściwego oznakowania.

CHAOSU NIE MA
- Faktycznie w Piekoszowie kumulu-

ją się teraz prace i są spore utrudnie-
nia – mówi  Elżbieta Wysocka, inżynier 
kontraktu nadzorująca prace z ramienia 
zarządcy drogi.

Kobieta broni wykonawcę. - To że pra-
ce są prowadzone w danym miejscu, po 
czym nic się nie dzieje przez tydzień czy 
dwa wynika często z technologii budowy. 
Trzeba przecież poczekać aż zwiąże be-
ton i dopiero później można wykonywać 
kolejne roboty – mówi Wysocka.

Jak tłumaczy chaos na budowie sam 
wykonawca robót? Bogdan Durlik, kie-
rownik budowy twierdzi, że w większo-
ści przypadków wina nie leży po stronie 
jego firmy.

- W trakcie budowy niejednokrotnie 
okazywało się że natrafialiśmy na przy-

łącza wodne które zostały wykonane a nie zgłoszone i nie było 
ich na mapach. Trzeba było przepinać rury, uzgadniać ich prze-
bieg, co sprawiało, że zaczęte już prace trzeba było wstrzymy-
wać. Podobna stytuacja jest z chodnikami. Wiele wjazdów na 
posesje nie możemy wykonać, bo właścicielom nie odpowiada 
taki czy inny kont nachylenia podjazdu, tymczasem my musimy 
wykonywać wszystko zgodnie z zaleceniami i projektem. Przy 
spornych wjazdach nie wykonujemy ich, dajemy czas ludziom 
na napisanie pisma do zarządcy drogi z prośbą o zmianę kąta 
nachylenia czy przebiegu chodnika – tłumaczy inżynier Durlik. 
Żali się jednocześnie na notoryczne kradzieże znaków ostrze-
gających o wykopach czy odkrytych studzienkach.

WKRÓTCE KONIEC
Na szczęście najdalej za trzy miesiące utrudnienia związa-

ne z remontem się skończą. Zgodnie z umową na wykonanie 
wszystkich prac na przeszło 30 kilometrowym odcinku trasy 
wojewódzkiej, firmy mają czas do 15 listopada tego roku. 

Zarówno inwestor jak i wykonawca zapewniają, że termin 
zostanie dotrzymany. Co więcej większość prac, które utrud-
niają ruch zostanie wykonanych do połowy października. 

Gminni urzędnicy tymczasem zapewniają, że cały czas wy-
syłają pisma do zarządcy drogi z informacjami o nieprawidło-
wościach panujących podczas remontu trasy.

Wykonane do połowy rondo i.. kilkutygodniowa przerwa. To 
najbardziej irytujące mieszkańców działania drogowców.

Odkryta studzienka przy ulicy Często-
chowskiej

Robotnicy wykopali rowy pod krawęż-
niki i odjechali pracować gdzie indziej.
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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

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie prosi o rozsądne gospoda-
rowanie wodą na cele gospodarcze.

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o. informuje, że w okresie upa-
łów występuje bardzo duży rozbiór wody. W związku z tym mogą wystąpić spadki 
ciśnienia lub przerwy w dostawie wody. Zwracamy się z prośbą o rozsądne gospoda-
rowanie wodą na cele gospodarcze.

***
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 przebudowie i rozbudowie 
odcinka linii niskiego napięcia, wraz z wymianą przyłączy nieizolowanych na izolo-
wane i przebudową stacji transformatorowej na częściach działek w miejscowości 
Zajączków.

***
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku 

wystąpieniem Urzędu Gminy w Piekoszowie w sprawie wydania opinii o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Posa-
dowienie wolnostojących kolektorów słonecznych wytwarzających energię elektryczną 
za pomocą zjawiska fotowoltaicznego w ilości 4 166sztuk o łącznej mocy 999 840W 
wraz z przyłączem elektroenergetycznym na działce ewidencyjnej nr 53 w miejscowości 
Wincentów, gmina Piekoszów, pow. kielecki”, realizowanego przez DuSoleil Sp. z o. o.; 
ul. Tymienieckiego 20; 90-349 Łódź wystąpił pismem z dnia 2013-07-22 znak: WOO-
-II.4240.262.2013.AS.1 do Inwestora o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia 
w zakresie m. in. zakresu przedsięwzięcia i środowiska przyrodniczego.

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że w związku z zawieszonym postępowaniem 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia pn: „ Budowa na bazie nieruchomości w msc. Górki Szczukowskie ZAKŁADU z 
funkcją zbierania, magazynowania i przetwarzania odpadów komunalnych i przemy-
słowych oraz produkcji paliwa alternatywnego i nawozu organiczno - mineralnego 
GRAMED na działkach o nr ewid. 820/12 oraz 820/14 gm. Piekoszów na wniosek 
BIO-MED Sp. z o. o, ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce w dniu 19.07.2013r. Wójt 
Gminy Piekoszów wydał postanowienie o podjęciu postępowania.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
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Miejscowość Odpady 
zmieszane

Worki 
zielone i żółte

Worki 
niebieskie

Janów i Jaworznia Pierwszy i trzeci  
poniedziałek miesiąca

Pierwszy czwarte
miesiąca

5 września
5 grudnia

Podzamcze Piekoszowskie oraz Piekoszów: oś. Inwestprojekt, 
oś. Ogrodnik, oś 40 -lecia, ul. Stara Wola

Drugi i czwarty  
poniedziałek miesiąca

Pierwszy czwartek
miesiąca

5 września
5 grudnia

Skała, Bławatków i Gałęzice Pierwszy i trzeci 
wtorek miesiąca

Pierwszy czwartek
miesiąca

5 września
5 grudnia

Piekoszów: ul. Ogrodowa, ul. Wiosenna, ul. Pogodna, ul. Lipo-
wa, ul. Chęcińska, ul. Wolności, Łaziska

Drugi i czwarty  
wtorek miesiąca

Drugi czwartek
miesiąca

12 września
12 grudnia

Łosień, Łosienek, Jeżynów, Lasek, Lesica Pierwsza i trzecia 
środa miesiąca

Drugi czwartek
miesiąca

12 września
12 grudnia

Piekoszów - ulice: Częstochowska, Czarnowska, Szkolna, Le-
śna, Słoneczna, Kolejowa, Zgody.

Pierwszy i trzeci 
czwartek miesiąca

Trzeci czwartek 
miesiąca

12 września
12 grudnia

Szczukowice i Górki Szczukowskie Pierwszy i trzeci 
czwartek miesiąca

Trzeci czwartek 
miesiąca

19 września
19 grudnia

Brynica i Julianów Drugi i czwarty 
czwartek miesiąca

Trzeci czwartek 
miesiąca

19 września
19 grudnia

Wincentów, Wincentów Zręby i Łubno Pierwszy i trzeci pią-
tek miesiąca

Trzeci czwartek 
miesiąca

19 września
19 grudnia

Zajączków, Wesoła, Młynki, Wierna Rzeka Drugi i czwarty pią-
tek miesiąca

Czwarty czwartek 
miesiąca

26 września
27 grudnia

Rykoszyn Pierwsza sobota 
miesiąca

Czwarty czwartek
miesiąca

26 września
27 grudnia

Micigózd Druga i czwarta  
sobota miesiąca

Czwarty czwartek
miesiąca

26 września
27 grudnia

Nowy harmonogram odbioru śmieci w gminie Piekoszów 
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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


