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65 tysięcy złotych dla 
szkoły w Zajączkowie
Gmina Piekoszów otrzyma do-

finansowanie z rezerwy subwencji 
oświatowej w wysokości 65 000 zło-
tych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem 
środki te przeznaczone są na wypo-
sażenie nowego pawilonu Zespołu 
Szkół Oświatowych w Zajączkowie.

Od września nowe skrzydło bu-
dynku szkoły zostało oddane do użyt-
ku. Zabrakło jednak pieniędzy na za-
kup wyposażenia nowych sal.

Autobusy linii nr 18 znów 
jeżdżą przez Podzamcze
Kursowanie autobusów linii nr 18, 

przez Podzamcze Piekoszowskie do 
miejscowości Micigózd, zostało przy-
wrócone od 1 grudnia 2013 r.

Zarząd Transportu Miejskiego 
wprowadził jednocześnie nowy zaktu-
alizowany rozkład jazdy.

Oprócz nowej-starej trasy, nie ma 
w nim większych zmian. Godziny od-
jazdów zmieniły się o 1-2 minuty. Licz-
ba kursów także pozostała ta sama. 

Warto pamiętać o tym, że autobu-
sy będą jeździły „w drugą stronę” na 
trasie Micigózd-Piekoszów, czyli – na 
przystankach, na których przez ostat-
nie pół roku wsiadaliśmy – będziemy 
wysiadać i na odwrót.

Zdobądź pieniądze  
na agroturystykę
O pomoc finansową sięgającą na-

wet 120 tysięcy złotych mogą się ubie-
gać właściciele gospodarstw agrotury-
stycznych z powiatu kieleckiego. 

Szczegółowe informacje na te-
mat projektu dostępne są na stronie  
www.swietokrzyskieswiss.pl lub pod 
numerem tel. (15) 833-34-07, e-mail: 
k.lubas@opiwpr.org.pl.

W  S K R Ó C I E Plan naprawczy 
już wprowadzony
Zmiany w podatkach i funkcjonowaniu oświaty najważniejszy-
mi elementami planu, który ma uzdrowić gminne finanse

Ile zapłacimy za wodę i ścieki?

Zaciągnięcie 13 milionowej pożycz
ki z budżetu państwa, oszczędności 
na dowozach dzieci do szkół, czy li
kwidacja gimnazjum  takie między 
innymi działania mają być podjęte  
w myśl przyjętego w listopadzie pla
nu naprawczego.

Spore oszczędności poczyniono 
już w tym roku: wy łączane oświetlenie 
uliczne, likwidowane kursy komunikacji 
miejskiej, zwolnienia nauczycieli i pra-
cowników urzędu gminy. Choć więk-
szość założeń planu napraw czego zo-
stało już wykonanych, to w przy szłym 
roku czekają nas kolejne cięcia. Przyjęty  
w listopadzie przez pełniącą obowiązki 
Rady Gminy Bożenę Szczy piór plan na-
prawczy zakłada bowiem oszczędności  
w 2014 roku z ty tułu likwidacji gimna-
zjum, zwolnień na uczycieli i pracowni-
ków oświaty. Plan naprawczy zakłada 
tak że oszczędności na dowozach dzieci 
do szkół. Temu pomysłowi sprzeciwi-
ła się poprzednia rada gminy, ale takie 
dzia łania przewiduje plan i trzeba je bę-

dzie prawdopodobnie wykonać.
Plan naprawczy przewiduje także 

„maksymalizację dochodów własnych”. 
Efektem tego jest przyjęta także w listo-
padzie uchwała w sprawie podatków od 
nieruchomości, a także uchwała w spra-
wie zwolnień z po datku od nieruchomo-
ści. Od 2009 roku zwolnione z podatku 
były budynki mieszkalne i pozostałe na-
leżące do osób fizycznych nie związane 
z prowa dzeniem działalności gospodar-
czej. Tym samym większość z nas nie 
płaciła w ogó le podatku od domów i za-
budowań gospo darczych. Zmieni się to 
już za kilka dni. 

Od 1 stycznia 2014 roku zapłacimy 40 
groszy podatku za każdy metr kwadrato-
wy powierzchni użytkowej domu. Po-
datek od budynków lub ich części  
w których wy konywana jest działalność 
gospodarcza wynosił będzie 22,82 zł/m.
kw. Zablokowane będą wszystkie in-
westycje finansowane z budżetu gminy 
oprócz tych zmierzających do rozwiąza-
nia problemu wody z ujęcia Nordkalk.

Nie będzie od 1 stycznia podwyżki 
cen za wodę i odprowadzanie ścieków. 
Będzie jednak pobierana opłata abona
mentowa za każdy okres rozliczeniowy.

Jerzy Rąbalski, prezes Zakładu Usług 
Komunalnych zaprezentował radnym pod-
czas sesji 5 grudnia stawki za dostarcza-
ną wodę i odprowadzane ścieki na 2014 
rok. Pozostają ona niezmienne względem 
obecnie obowiązujących, czyli 3,80 zł 
brutto za metr sześcienny wody i 7,02 zł 
za metr sześcienny ścieków odprowadzo-
nych do gminnej kanalizacji. 

Zgodnie z informacją prezesa Rą-
balskiego w 2014 roku będzie pobie-
rana opłata abonamentowa za każdy 

okres rozliczeniowy określony w umowie  
z ZUK. W przypadku wody opłata abona-
mentowa wyniesie 3,66 zł, w przypadku 
ścieków 3,45 zł. 

Prezes ZUK zaproponował, aby stawki 
z 2013 roku obowiązywały przez kolejne  
5 miesięcy 2014 r. Wójt gminy Zbigniew 
Piątek złożył wniosek, który uzyskał zgo-
dę radnych, by przedłożone stawki obo-
wiązywały tylko do końca marca 2014 r. 
Do tego czasu prezes ZUK zobowiązał 
się przedłożyć wójtowi kalkulację kosz-
tów Zakładu Usług Komunalnych, dzię-
ki której stawki za dostarczaną wodę  
i odprowadzane ścieki będą mogły ulec 
zmniejszeniu.

Nie są prawdziwe sformułowania zawarte w ulotce rozpowszechnianej przez 
mieszkańców Gminy Inicjatorów Referendum w Piekoszowie „Głos Piekoszowa” 
zawarte w artykule „Drodzy Mieszkańcy” dotyczące radnych Marka Sorbiana, 
Edwarda Florczyka, Jana Ciszka, Stanisława Kotwica, Lucjana Sokołowskiego, 
Ireny Szymańskiej, Andrzeja Szafarczyka o następującej treści „a przecież razem 
wspólnie i w porozumieniu działali z wójtem Dąbrową, rujnując gminne finanse” 
oraz zawarte w artykule „Zaradni Radni” dotyczące radnego Edwarda Florczyka o 
treści „Jaką wartość miał kawałek drogi z betonu w Lesicy, że teraz z tego obwodu 
E. Florczyk nie chciał obniżyć pensji wójtowi, który przebywa w areszcie”.

Wiesław Jóźwik
pełnomocnik mieszkańców Gminy 

Inicjatorów Referendum w Piekoszowie
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Mamy nowego wójta
- Będę wójtem wszystkich mieszkańców – zapowiedział Zbigniew Piątek, podczas ceremonii za-
przysiężenia go na nowego włodarza gminy Piekoszów

Kilkadziesiąt osób, w tym Wo
jewoda Świętokrzyski, Prezydent 
Kielc, Starosta Kielecki i gospoda
rze ościennych gmin, wzięło udział  
w uroczystości zaprzysiężenia Zbi
gniewa Piątka na wójta Piekoszowa.

Uroczysta sesja, podczas której 
zwycięzca listopadowych wyborów zło-
żył ślubowanie odbyła się 3 grudnia  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pieko-
szowie. Oprócz radnych, mieszkańców  
i mediów przybyło na nią wielu gości: 
Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pał-
ka-Koruba, Prezydent Kielc Wojciech Lu-
bawski, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzał-
ka, a także włodarze sąsiednich gmin: 
Burmistrz Chęcin, Wójt Łopuszna, Mie-
dzianej Góry, Sitkówki-Nowin i Masłowa.

Na początku Marek Korba, przewodni-
czący Gminnej Komisji Wyborczej, wrę-
czył Zbigniewowi Piątkowi zaświadczenie 
o wyborze na wójta gminy Piekoszów.

Chwilę później wójt elekt złożył przy-
sięgę obejmując tym samym urząd. 

- Zarządzanie gminą wymaga deter-
minacji i wspólnej pracy ponad podziała-
mi. To czas podejmowania rozsądnych, 
przemyślanych, odważnych decyzji i ich 

realizowania. Historia uczy, że wygrywa 
ten, kto takie decyzje podejmuje. Mam 
nadzieję, że wspólnie przejdziemy przez 
ten trudny okres i zrealizujemy cele – 
powiedział Piątek. Wójt ponadto podkre-
ślił wielkie znaczenie dobrej współpracy 
z radą gminy, dzięki czemu w zgodzie 
będzie można podejmować decyzje 
mające na celu wyprowadzenie gminy  
z trudnej sytuacji finansowej.

ŻYCZYLI SUKCESÓW
DEKLAROWALI WSPÓŁPRACĘ
Jako pierwsza życzenia nowemu wój-

towi złożyła Pelagia Rusiecka, Przewod-
nicząca Rady Gminy Piekoszów. Po niej 
to samo czynili licznie przybyli goście.

- Znam Zbigniewa Piątka od kilku lat. 
Współpracowałem z nim kiedy zasiadał 
w Radzie Miasta Kielce. Jeśli mam naj-
krócej scharakteryzować jego osobę, to 
powiem, że to po prostu dobry człowiek. 
Mam nadzieję, że się nie zmieni i dalej 
będzie dobrym człowiekiem i dobrym 
wójtem – powiedział Wojciech Lubawski, 
prezydent Kielc.

- Zbyszku, zawsze podziwiałem twoje 
osiągnięcia sportowe. Mam nadzieję, że 
w najbliższych latach będę mógł podzi-

wiać także twoje sukcesy jako samorzą-
dowca sprawnie zarządzającego gminą 
– wyraził nadzieję Zdzisław Oleksiewicz, 
wójt Łopuszna.

Wszyscy oprócz życzeń deklarowali 
wolę współpracy i chęć pomocy nowe-
mu wójtowi.

Z NADZIEJĄ NA SZYBKIE 
UZDROWIENIE GMINY
Wojewoda Świętokrzyski, Bożenty-

na Pałka-Koruba gratulując Zbigniewo-
wi Piątkowi dziękowała także Bożenie 
Szczypiór, która przez trzy ostatnie mie-
siące pełniła funkcję Wójta i Rady Gmi-
ny Piekoszów.

Ta z kolei krótko przedstawiła sytu-
ację w jakiej przekazuje urząd nowo 
wybranemu wójtowi. - Opracowany zo-
stał przyszłoroczny budżet, jest plan na-
prawczy, złożony został wniosek w Mini-
sterstwie Finansów o pożyczkę rządową 
na wyprowadzenie gminy z kłopotów. 
Życzę wójtowi i radzie dobrych decyzji  
i dobrej współpracy, bo od tego zależy los 
gminy – powiedziała Bożena Szczypiór.

Wywiad z nowym wójtem, 
czytaj na stronie 4

Zbigniew Piątek odbiera życzenia od Bożeny Szczypiór. W uroczystości wzięło udział liczne grono znanych osób.

Zbigniew Piątek odbiera zaświadczenie o wyborze na wójta oraz składa przysięgę przed radą gminy.
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Łatwo nie będzie...
... ale wspólnie damy radę wyprowadzić naszą gminę z kłopotów finansowych - mówi nowy  
wójt Zbigniew Piątek. Zapowiada weryfikację funkcjonowania urzędu i jednostek mu podległych

Skrzyżowanie do poprawy?
Spowalniacz ruchu na skrzyżowa

niu ulic Czarnowskiej z Sikorskiego  
w Piekoszowie budzi złość kierowców. 
Wątpliwości co do prawidłowego wyko
nania tego fragmentu drogi nr 786 ma 
sam dyrektor Zarządu Dróg Wojewódz
kich w Kielcach.

- Nie wiem kto wpadł na pomysł, by zro-
bić coś takiego. Przez skrzyżowanie nie da 
się przejechać nie ocierając podwoziem o 
próg spowalniający, a mój seat wcale nie 
jest takim niskim autem – mówi wyraźnie 

poirytowany mieszkaniec Piekoszowa.
Wyniesione skrzyżowanie, bo tak fa-

chowo nazywa się to, co wykonano na 
zbiegu Czarnowskiej i Sikorskiego nie po-
doba się także szefostwu Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Kielcach.

- Ten fragment drogi budzi także nasze 
wątpliwości. Jestem wręcz przekonany, 
że został wykonany niezgodnie z projek-
tem, ale czy tak jest faktycznie będę mógł 
stwierdzić, gdy dostanę inwentaryzację 
powykonawczą geodetów – mówił na 

początku grudnia Damian Urbanowski, 
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Kielcach. - W najbliższym czasie będzie 
odbiór techniczny drogi. Jeśli stwierdzimy 
nieprawidłowości wykonawca będzie mu-
siał wykonać poprawki – poinformował dy-
rektor  Urbanowski.

Nasz rozmówca zapewnia, że wynie-
sione skrzyżowania są obecnie budowla-
mi najskuteczniej spowalniającymi ruch,  
a tym samym poprawiającymi bezpieczeń-
stwo. 

* Jak ocenia Pan sytuację zastaną w gminie z perspek
tywy dwóch tygodni od objęcia stanowiska Wójta, czy 
jest Pan nią zaskoczony ?

- Nie jestem zaskoczony, stanem jaki zastałem w gminnych 
finansach oraz w funkcjonowaniu gminnych jednostek. W okre-
sie kampanii wyborczej poza spotkaniami z mieszkańcami, 
poświęcałem czas na analizę sytuacji, na pogłębianie wiedzy 
o funkcjonowaniu gminy. Odbyłem wiele rozmów z włodarza-
mi innych gmin. Solidnie wykonałem tę pracę. Podsumowując 
mogę powiedzieć jedno -sytuacja finansowa gminy jest ciężka, 
łatwo nie będzie ale dam radę.  Do pracy podchodzę w pełni 
profesjonalnie. 

* Czy mógłby Pan przybliżyć problemy z którymi bory
ka się gmina?

- Podstawowy problem to nadmierne zadłużenie gminnych 
finansów. Przyczyną zapaści finansowej gminy było m.in. wy-
datkowanie zbyt wielu środków finansowych na gminne inwe-
stycje, bądź ich projekty, które co również miało miejsce, nie 
zostały ostatecznie zrealizowane. Przekroczony został próg, 
do którego gmina mogła się zadłużać. W konsekwencji za-
działała Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie pozwoliła 
Radzie Gminy i poprzedniemu Wójtowi na zaciąganie dalszych 
zobowiązań. I tutaj pojawił się problem płatności za już wyko-
nane usługi, dostawy itd. 

Z najbardziej dokuczliwych problemów dla mieszkańców, 
należy wymienić fetor z biogazowi w Piekoszowie, jakość do-
starczanej wody, ograniczenie komunikacji publicznej. Podkre-
ślam, że zarówno kwestie finansowe, jak i pozostałe sprawy 
są możliwe do rozwiązania z pozytywnym dla mieszkańców 
rezultatem. Potrzeba tylko solidnej pracy.  

* Czy możemy liczyć w 2014 r. na nowe inwestycje? 
- W takiej a nie innej kondycji finansowej gminy, niestety no-

wych inwestycji w nadchodzącym roku nie będzie. Oprócz oczy-
wiście najważniejszego zadania, czyli znormalizowania sytuacji, 
jest ku temu też inna przesłanka. Rok 2014 powinien być nie 
tylko czasem spłaty zobowiązań, ale też czasem pracy nad moż-
liwościami zgłaszania w latach następnych wniosków o dofinan-
sowanie gminnych inwestycji ze środków unijnych. Na lata 2014 
– 2020 przypada nowy okres finansowania. Pierwsze konkursy 
będą ogłaszane najwcześniej w trzecim kwartale 2014 roku. 

Obecnie w gminie realizowany jest program naprawczy 
przyjęty przez moją poprzedniczkę p. Bożenę Szczypiór, nie 
zakłada on nowych inwestycji. Program ten jest podstawą do 
uzyskania pożyczki z budżetu państwa, która pozwoli gminie 
na płynność finansową. 

* Czy planuje Pan wprowadzenie usprawnień, reorga
nizacji w funkcjonowaniu Urzędu Gminy oraz jednostek 

organizacyjnych gminy?  
- Tak jak zapowiadałem w kampanii wyborczej, urzędowa-

nie rozpoczynam od dokładnego sprawdzenia  jednostek or-
ganizacyjnych gminy oraz urzędu pod kątem zgodności wyko-
nywanych przez nie działań z przepisami prawa i przepisami 
wewnętrznymi. Odpowiednie kroki w tym kierunku już poczyni-
łem. Wyniki kontroli wskażą na kolejne działania.

* Większości mieszkańców gminy jest Pan znany jako 
Olimpijczyk, reprezentant Polski, jak to się stało, że trafił 
Pan do samorządu?

- Zawsze byłem osobą aktywną, nastawioną na cięż-
ką pracę w sporcie i poza nim. Po zakończeniu kariery 
sportowej zauważyłem, że dysponuję dodatkowym cza-
sem, który mogę poświęcić na działalność społeczną, co 
zresztą zawsze było moim marzeniem. Stąd moja decyzja  
o kandydowaniu do Rady Miasta w Kielcach. Mieszkańcy mi 
zaufali i powierzyli pełnienie tej zaszczytnej funkcji.  

* Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o kandydowaniu  
w wyborach wójta gminy Piekoszów?

- Z Piekoszowem związany jestem od lat. Tutaj wybudowa-
łem dom, w którym mieszkam wraz z rodziną. Decyzja była 
więc naturalną konsekwencją mojego zainteresowania spra-
wami społecznymi naszej „małej ojczyzny”. Dodam ojczyzny, 
która w ostatnim czasie ma problemy. Wiedziałem i to prze-
kazywałem na spotkaniach z wyborcami, że każdą choćby 
najbardziej złożoną i  trudną sytuację można rozwiązać. Do-
kładnie to mam zamiar robić  jako wójt, słuchać głosu miesz-
kańców i wybierać korzystne dla gminy rozwiązania.

Szanowni mieszkańcy Gminy Piekoszów, chcę Państwu 
podziękować za poparcie jakiego udzieliliście mojej osobie 
w wyborach Wójta Gminy Piekoszów. Dziękuję za głosy  
w pierwszej i drugiej turze wyborów. Jednocześnie chcę 
podkreślić, że zwycięstwa w wyborach nie traktuję w kate-
goriach osobistego sukcesu, ale jako wolę mieszkańców na 
oczekiwaną zmianę, ku jasnym zasadom, ku przejrzystości 
decyzji.

Misję, którą Państwo mi powierzyliście rozumiem jako 
szereg zmian, dzięki którym będziemy w przyszłości dumni, 
że jesteśmy mieszkańcami Naszej Gminy. Dobrymi decyzja-
mi w tym trudnym czasie będę starał się przekonać do sie-
bie również tych mieszkańców, których nie przekonałem do 
siebie w kampanii wyborczej. Gmina to ludzie i ziemia, na 
której mieszkamy. My wszyscy.

Z poważaniem
 Zbigniew Piątek
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z TERENU GMINY PIEKOSZÓW 

obowiązujący od 1 stycznia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

Firma odpowiedzialna za odbiór i zagospodarowanie odpadów:
EKOM Maciejczyk Sp. j.

Miejscowość Zmieszane odpady 
komunalne

Worki zielony 
i żółty

Worek niebieski

Janów 
Jaworznia  

1 - szy poniedziałek 
miesiąca
3 - ci poniedziałek miesiąca

7, 20 stycznia
3, 17 lutego
3, 17 marca
7, 22 kwietnia
5, 19 maja
2, 16 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca

2 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

6 marca
5 czerwca

Podzamcze 
Piekoszów: 

Os. Inwestprojekt 
Os. Ogrodnik 
Os. 40 - lecia 
ul. Stara Wola

2 – gi poniedziałek miesiąca
4 - ty poniedziałek miesiąca

13, 27 stycznia
10, 24 lutego
10, 24 marca
14, 28 kwietnia
12, 26 maja
9, 23 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca

2 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

6 marca
5 czerwca

Skałka 
Bławatków 

Gałęzice

1 - szy wszy wtorek 
miesiąca
3 - ci wtorek miesiąca

7, 21 stycznia
4, 18 lutego
4, 18 marca
1, 15 kwietnia
6, 20 maja
3, 17 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca

2 stycznia
6 lutego
6 marca
3 kwietnia
8 maja
5 czerwca

1 - wszy czwartek 
miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

6 marca
5 czerwca

Piekoszów:
ul. Ogrodowa 
ul. Wiosenna 
ul. Pogodna 
ul. Lipowa 

ul. Chęcińska 
ul. Wolności 

Łaziska 

2 - gi wtorek miesiąca
4 – ty wtorek miesiąca

14, 28 stycznia
11, 25 lutego
11, 25 marca
8, 22 kwietnia
13, 27 maja
10, 24 czerwca

2 - gi  czwartek miesiąca

9 stycznia
13 lutego
13 marca
10 kwietnia
15 maja
12 czerwca

2 - gi czwartek miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

13 marca
12 czerwca

Łosień 
Łosienek 
Jeżynów 

Lasek 
Lesica 

1 - wsza środa miesiąca
3 – cia środa miesiąca

8, 22 stycznia
5, 19 lutego
5, 19 marca
2, 16 kwietnia
7, 21 maja
4, 18 czerwca

2 - gi  czwartek miesiąca

9 stycznia
13 lutego
13 marca
10 kwietnia
15 maja
12 czerwca

2 - gi czwartek miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

13 marca
12 czerwca

Miejscowość Zmieszane odpady 
komunalne

Worki zielony 
i żółty

Worek niebieski

Piekoszów
ul. Częstochowska 

ul. Czarnowska 
ul. Szkolna 
ul. Leśna 

ul. Słoneczna 
ul. Kolejowa 

ul. Zgody

2 – ga środa miesiąca
4- ta środa miesiąca

15, 29 stycznia
12, 26 lutego
12, 26 marca
9, 23 kwietnia
14, 28 maja
11, 25 czerwca

2 - gi  czwartek miesiąca

9 stycznia
13 lutego
13 marca
10 kwietnia
15 maja
12 czerwca

2 - gi czwartek miesiąca 
 (odbiór raz na 3 m-ce)

13 marca
12 czerwca

Szczukowice 
Górki Szczukowskie 

1 - szy czwartek miesiąca
3- ci czwartek miesiąca

2, 16 stycznia
6, 20 lutego
6, 20 marca
3, 17 kwietnia
8, 22 maja
5, 20 czerwca

3 - ci   czwartek miesiąca

16 stycznia
20 lutego
20 marca
17 kwietnia
22 maja
20 czerwca (piątek)

3 - ci   czwartek miesiąca
 (odbiór raz na 3 m-ce)

20 marca
20 czerwca (piątek)

Brynica 
Julianów

2 – gi czwartek miesiąca
4 – ty czwartek miesiąca

9, 23 stycznia
13, 27 lutego
13, 27 marca
10, 24 kwietnia
15, 29 maja
12, 26 czerwca

3 - ci   czwartek miesiąca

16 stycznia
20 lutego
20 marca
17 kwietnia
22 maja
20 czerwca (piątek)

3 - ci   czwartek miesiąca
 (odbiór raz na 3 m-ce)

20 marca
20 czerwca (piątek)

Wincentów
Wincentów Zręby 

 Łubno 

1 - szy piątek miesiąca
3 - ci piątek miesiąca

3, 17 stycznia
7, 21 lutego
7, 21 marca
4, 18 kwietnia
9, 23 maja
6, 20 czerwca

3 - ci   czwartek miesiąca

16 stycznia
20 lutego
20 marca
17 kwietnia
22 maja
20 czerwca (piątek)

3 - ci   czwartek miesiąca
 (odbiór raz na 3 m-ce)

20 marca
20 czerwca (piątek)

Zajączków 
Wesoła 
Młynki 

Wierna Rzeka 

2 - gi piątek miesiąca
4 - ty piątek miesiąca

10, 24 stycznia
14, 28 lutego
14, 28 marca
11, 25 kwietnia
16, 30 maja
13, 27 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca

23 stycznia
27 lutego
27 marca
24 kwietnia
29 maja
26 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca
(odbiór raz na 3 m-ce)

27 marca
26 czerwca

Rykoszyn

1 - wsza sobota miesiąca
3 - cia sobota miesiąca
4, 18 stycznia
1, 15 lutego
1, 15 marca
5, 19 kwietnia
10, 24 maja
7, 21 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca

23 stycznia
27 lutego
27 marca
24 kwietnia
29 maja
26 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca
(odbiór raz na 3 m-ce)

27 marca
26 czerwca

Micigózd 

2 - ga sobota miesiąca
4 – ta sobota miesiąca 
11, 25 stycznia
8, 22 lutego
8, 22 marca
12, 26 kwietnia
17, 31 maja
14, 28 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca

23 stycznia
27 lutego
27 marca
24 kwietnia
29 maja
26 czerwca

4 - ty czwartek miesiąca
(odbiór raz na 3 m-ce)

27 marca
26 czerwca

Żłobek działa
Od 7 listopada najmłodsi mieszkańcy gminy 
mają zapewnioną profesjonalną opiekę

 Gdyby nie ta placówka pewnie nie wróciłabym do pra
cy. Na rodziców czy teściów nie możemy z mężem liczyć, 
a na zatrudnienie opiekunki nas nie stać – mówi miesz
kanka Piekoszowa, której dziecko znalazło opiekę w żłob
ku mieszczącym się w biurowcu popegeerowskim.

O trudnościach z uruchomieniem żłobka w Piekoszowie pi-
saliśmy w poprzednim numerze Głosu Piekoszowa. W końcu 
udało się pokonać wszelkie trudności i 7 listopada pierwszy  
w naszej gminie żłobek zaczął funkcjonować pełną parą.

- Mamy 26 dzieci, po 13 w każdej grupie. Najmłodsze 
mają 12, a najstarsze 40 miesięcy. Maluchy mogą przebywać  
u nas w godzinach od 6.30 do 17 – mówi Barbara Walas, dy-
rektor „Baśniowego Żłobka” w Piekoszowie.

Placówka została utworzona dzięki wsparciu Unii Europej-
skiej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, by pomóc 
matkom, które chcą wrócić do pracy, a nie mają z kim zostawić 
swoich pociech. 

Rodzice za opiekę nad dziećmi nie ponoszą opłat do końca 
trwania projektu, czyli do końca 2014 roku. Niestety nie ma 
już wolnych miejsc w żłobku. - Mamy komplet dzieci, ale stwo-
rzyliśmy listę rezerwową, na którą można się wpisać – mówi 
dyrektor Walas.

Projekt utworzenia 
żłobka jest finanso-
wany ze środków Unii 
Europejskiej w ra-
mach Europejskiego 
Funduszu Społeczne-
go Program Opera-
cyjny Kapitał Ludzki 
działanie 1.5 Wspie-
ranie rozwiązań na 
rzecz godzenia życia 
zawodowego i rodzin-
nego. 

Realizacja inwesty-
cji była również  moż-
liwa dzięki wsparciu 
ze strony Minister-
stwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach 
programu rządowego 
„Maluch”.

Dzieci mają nie tylko fachową opiekę, ale także masę zabawek.

Osobny pokój, gdzie dzieci śpią.
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Ma 42 lata,  wykształcenie wyższe, ab-
solwent europeistyki w Wyższej Szkole 
Ekonomii i Prawa w Kielcach. Na co 
dzień zajmuje się aranżacją i wyko-
nywaniem tynków dekoracyjnych. Ma 
żonę Jolantę i 5-letniego syna Jakuba. 
Reprezentuje mieszkańców Brynicy. 
Jako radny chce godnie reprezentować 
mieszkańców i w miarę możliwości 
pozyskać pieniądze na inwestycje. W 
radzie gminy zasiada po raz pierwszy. 
Startował z komitetu stowarzyszenia Pro Civitas.

Andrzej Borowski

Kim są nowo wybrani radni gminy Piekoszów?
Tylko jedna osoba ze starego składu Rady Gminy Piekoszów została ponownie wybrana w wyborach, które odbyły się 10 listopada. Tylko trzy osoby zasiadające w obecnej radzie pełniły  
wcześniej taką funkcję. Pozostali robią to pierwszy raz w życiu. Kim są nowi radni gminy Piekoszów,   czym się zajmują na codzień i z jakim zamiarem wystartowali w ostatnich wyborach? 

Jedni są absolwentami wyższych uczelni, inni posiada
ją wykształcenie zawodowe. Najmłodszy ma 27, najstar
szy 63 lata. Wszyscy jednak zgodnie zapowiadają, że jako 
radni będą dążyli do tego, by gmina jak najszybciej wy
szła z finansowych tarapatów.

Od 10 listopada mamy nową radę gminy. Jej członkowie 
mają już za sobą pierwsze sesje i wybór przewodniczącego. 
Większość z nich to osoby, które w radzie gminy zasiadają 
pierwszy raz w życiu. Wyjątkiem jest Marek Sorbian, który 
radnym jest nieprzerwanie już od kilkunastu lat. Dwóch innych 
było kiedyś radnymi. W piętnastoosobowym składzie prym 
wiodą mężczyźni. Panie mają zaledwie trzy reprezentantki.

Zebraliśmy garść podstawowych informacji na temat no-
wych radnych. Spytaliśmy także jaki cel im przyświecał, gdy 
decydowali się wystartować w wyborach.

Ma 48 lat, wykształcenie średnie ogól-
nokształcące. Emerytowany żołnierz. 
Obecnie pracuje na umowę zlecenie w 
szpitalu w Morawicy. Ma żonę Jolantę 
i dwóch synów, 22-letniego Damiana 
i 16-letniego Szymona. Reprezentu-
je mieszkańców Szczukowic i Górek 
Szczukowskich. Startował z komitetu 
„Dobro naszej gminy”. Jako radny za-
mierza godnie reprezentować miesz-
kańców i pomóc w odzyskaniu płynno-
ści finansowej naszej gminy.

Dariusz Janiec

Ma 62, z wykształcenia technik - me-
chanik, obecnie nie pracuje zawodo-
wo, przebywa na rencie. 
Ma żonę Irenę i dwie dorosłe już cór-
ki. Startował z komitetu Praworządna 
i Gospodarna Gmina. Reprezentuje 
mieszkańców Jaworzni. 
W radzie gminy zasiada pierwszy raz. 
Zapowiada, że jego celem jest popra-
wa bezpieczeństwa, jakości nauczania 
i opieki zdrowotnej w gminie.

Zdzisław Budziwojski

Ma 56 lat, z wykształcenia technik – 
mechanik samochodowy. Obecnie jest 
bezrobotny, opiekuje się swoją osiem-
dziesięcioletnią matką. Kawaler. Re-
prezentuje mieszkańców Bławatkowa, 
Lesicy, Jeżynowa i Lasku. Startował  
z komitetu „Czas na zmiany”. Jako rad-
ny chce pomóc w uzdrowieniu sytuacji 
finansowej gminy, deklaruje chęć po-
prawy stanu dróg w Bławatkowie oraz  
pomoc klubom sportowym działają-
cym na terenie naszej gminy.

Lucjan Chuk

Ma 38 lat, z wykształcenia nauczyciel, 
na co dzień pracuje w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Piekoszowie. Ma 
męża Sławomira i dwoje dzieci. Ga-
briel ma 13 lat, Maciej 5 lat. Reprezen-
tuje mieszkańców Piekoszowa. Starto-
wała z komitetu Polskiego Stronnictwa 
Ludowego. W radzie gminy zasiada po 
raz pierwszy. Cel jaki jej przyświeca 
jako radnej, to praca na rzecz gminy i 
pomoc jej mieszkańcom.

Barbara Drogosz

Przewodnicząca Rady Gminy Pie
koszów. Ma 41 lat, wykształcenie 
wyższe, absolwentka UJK w Kielcach 
na kierunku pedagogika opiekuńczo-
-wychowawcza oraz praca socjalna. 
Obecnie nie pracuje zawodowo. Ma 
męża Krzysztofa i dwójkę nastoletnich 
dzieci. Reprezentuje mieszkańców Ja-
worzni. Startowała z komitetu Dobro 
Naszej Gminy. W radzie gminy zasiada 
pierwszy raz. Zapowiada, że jako rad-
na chce działać dla dobra Jaworzni i całej gminy. 

Pelagia Rusiecka

Ma 27 lat, magister politologii, absol-
went kieleckiego uniwersytetu. Jest 
kierownikiem referatu pośrednictwa 
pracy w Powiatowym Urzędzie Pra-
cy w Kielcach. Żonaty, reprezentuje 
mieszkańców Piekoszowa i Podzam-
cza. Startował z komitetu Pro Civitas. 
Radnym jest pierwszy raz. Jego celem 
jako radnego jest między innymi godne 
reprezentowanie mieszkańców,  napra-
wa sytuacji finansowej gminy, budowa 
społeczeństwa obywatelskiego.

Michał Gaweł
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Kim są nowo wybrani radni gminy Piekoszów?
Tylko jedna osoba ze starego składu Rady Gminy Piekoszów została ponownie wybrana w wyborach, które odbyły się 10 listopada. Tylko trzy osoby zasiadające w obecnej radzie pełniły  
wcześniej taką funkcję. Pozostali robią to pierwszy raz w życiu. Kim są nowi radni gminy Piekoszów,   czym się zajmują na codzień i z jakim zamiarem wystartowali w ostatnich wyborach? 

Ma 43 lata, wykształcenie średnie 
ogólne. Obecnie nie pracuje, do nie-
dawna prowadziła własną działalność 
gospodarczą. Ma męża Marka i dwo-
je dzieci 15-letnią Dianę i 8-letniego 
Kacpra. Reprezentuje mieszkańców 
okręgu Łosień, Łosienek i Łubno. Star-
towała z komitetu Dobro Naszej Gminy. 
Zapowiada, że będzie godnie repre-
zentowała mieszkańców i zrobi wszyst-
ko, by pomóc w wyprowadzeniu gminy 
z finansowych tarapatów tak, by nie odczuli tego wyborcy.

Dorota Kurczyńska

Zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Piekoszów. Ma 52 lata, z wy-
kształcenia technik chemik. Obecnie 
nie pracuje. Ma żonę Renatę i jedno 
dziecko. Reprezentuje mieszkańców 
Janowa i Łazisk. Startował z Komitetu 
Wyborczego Inicjatorzy Referendum. 
W radzi gminy zasiada pierwszy raz. 
Zapowiada, że zasiadając w radzie bę-
dzie dążył, by gmina odzyskała dobre 
imię, a Janów nie był dłużej zapomnia-
ną miejscowością.

Sylwester Nowacki

Ma 38 lat, z wykształcenia nauczyciel 
fizyki i matematyki, absolwent Akade-
mii Świętokrzyskiej. Pracuje w Zespole 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie 
i Niepublicznym Gimnazjum w Bryni-
cy. Ma żonę Małgorzatę. Reprezentuje 
mieszkańców Skałki i Gałęzic. Starto-
wał z komitetu wyborczego Polskiego 
Stronnictwa Ludowego. W radzie gminy 
zasiada pierwszy raz. Zapowiada, że 
będzie przede wszystkim słuchał miesz-
kańców i chce pomóc w wyprowadzeniu gminy z zapaści.

Paweł Sarbian

Ma 51 lat, wykształcenie zawodowe - 
mechanik maszyn rolniczych. 
Obecnie pracuje jako kierowca i ope-
rator podnośnika koszowego. Ma żonę 
Małgorzatę i trójkę dzieci. 
Reprezentuje mieszkańców Wincen-
towa. Startował z komitetu Inicjatorzy 
Referendum. Funkcję radnego pełni po 
raz pierwszy.  Zapowiada, że jako rad-
ny chce działać dla dobra swojej miej-
scowości i całej gminy.

Marek Snoch

Ma 51 lat, wykształcenie średnie,  
z zawodu mechanik – kierowca. Na 
co dzień pracuje w Zespole Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie. Jest 
żonaty, ma czworo dzieci: najstarszy 
25-letni Wojciech po ukończeniu AGH 
pracuje w Genewie; pozostali, 21-letni 
Piotr, 16-letni Maciej i 14-letnia Jola 
jeszcze się uczą. Reprezentuje miesz-
kańców okręgu Piekoszów. Wieloletni 
radny, komendant gminny OSP. Jego 
celem jako radnego jest dobro gminy Piekoszów.

Marek Sorbian

Ma 62 lata, wykształcenie wyższe, 
absolwent Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego. Prowadzi 
własną działalność gospodarczą. Ma 
żonę i trzy dorosłe córki. Reprezen-
tuje mieszkańców Micigozdu. Prze-
wodniczący Kolegium Stowarzyszenia 
Mieszkańców Gminy Piekoszów. Star-
tował z komitetu Praworządna i Go-
spodarna Gmina. W latach 90-ych był 
radnym gminy Piekoszów. Jego cel to 
unormować sytuację finansową i społeczną w gminie.

Stanisław Świercz

Zastępca przewodniczącego Rady 
Gminy Piekoszów. Ma 63 lata, wy-
kształcenie zawodowe, przez kilkadzie-
siąt lat pracował jako kierowca MPK. 
Od trzech lat przebywa na emeryturze. 
Ma żonę Ewę oraz dwóch synów i tro-
je wnucząt. Reprezentuje mieszkańców 
Rykoszyna, startował z Komitetu Wy-
borczego Inicjatorzy Referendum. Rad-
nym jest po raz pierwszy. Zapowiada, 
że będzie dążył do rozwiązania proble-
mu zaopatrzenia w wodę zachodniej części gminy.

Zdzisław Grosicki

Ma 45 lat, z wykształcenia magister 
ekonomii, absolwent Wyższej Szkoły 
Handlowej w Kielcach. Prowadzi wła-
sną firmę i gospodarstwo rolne. Ma 
żonę Elżbietę oraz pięcioro dzieci. Re-
prezentuje mieszkańców Zajączkowa. 
Startował z komitetu wyborczego Mar-
cina Zawieruchy. Był radnym Piekoszo-
wa w latach 2006 – 2010. Zapowiada, 
że po wyjściu gminy z zapaści finanso-
wej będzie dążył do zapewnienia bez-
pieczeństwa mieszkańcom i podniesienia ich poziomu życia.

Jerzy Wijas
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Młodzi aktorzy zarówno z na szej, 
jak i z ościennych gmin za prezentowali 
swoje umiejętności podczas Miniatur 
Scenicznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Piekoszowie.

W zorganizowanym po raz kolejny po-
wiatowym przeglądzie miniatur scenicz-
nych w ośrodku kultury w Piekoszowie 
wzięło udział kilkanaście osób m.in. z 
naszej gminy oraz gmin Chęciny i Ło-
puszno.

Uczestników podzielono na dwie 
ka tegorie: gimnazjum i szkoła ponad-
gimnazjalna. Uczestnicy inscenizowali 

fragmenty utworów polskich pisarzy. 
Przedstawione zostały m.in. „Dziady” 
Ada ma Mickiewicza oraz „Pani Twar-
dowska”. Występy uczestników ocenia-
ła komisja, która po obradach wyłoniła 
zwycięzców. 

W kategorii gimnazjum pierwsze 
miejsce zajął Filip Paździerz, w szko-
łach ponad gimnazjalnych zwyciężyła 
Daria Palacz. 

Przy okazji rozstrzygnięty został tak-
że konkurs fo tograficzny i plastyczny, 
który nawiązy wał do Dnia Niepodległo-
ści.

W miniaturze
Kolejny przegląd talentów odbył się w Gminnym  
Ośrodku Kultury w Piekoszowie

Kilkanaście osób zaprezentowało swój talent aktorski w Gminnym Ośrodku Kultury.

Atrakcje w bibliotekach
Sporo atrakcji dla mieszkańców 

przygotowali na jesien nozimową 
słotę pracownicy bibliotek z terenu 
naszej gminy.

ZIMA JAK MALOWANA
Zapowiedź nadchodzącej zimy sta-

ła się tematem spotkania dzieci z kla-
sy „0” w bibliotece w Rykoszynie. Na 
początku spotka nia uczniowie z uwagą 
wysłuchali bajki o zwierzętach zapa-
dających w zimowy sen. Następnie 
przyszedł czas na koloro wanie zimo-
wych obrazków – Mikołajów, bałwa-
nów, śnieżynek, itp. Najbardziej dzieci 
ucieszyły się z konkurencji rzucania 
do celu i licznych zabaw. Na ukojenie 
emocji znów wysłuchali baj ki „Śpij, 
mały Misiu”.

SPOTKANIE Z REPORTEREM
28 listopada w ramach akcji „Spo-

tkania z pasjami” w Zajączkowie panie 
mogły on-line spotkać się z Jackiem 
Pałkiewiczem, reporterem z 40-letnim 
doświadczeniem w zawodzie. To już 

kolejne spotkanie, wcześniej odbyły 
się spotkania m.in.: z Teresą Lipowską, 
czy Krystyną Jandą.

ANDRZEJKOWE SZALEŃSTWA
Pod koniec listopada w bibliotekach 

odbyły się imprezy andrzejkowe. Bi-
blioteka w Rykoszynie gościła dzieci 
ze świe tlicy pobliskiej szkoły podstawo-
wej. Zabawa andrzejkowa roz poczęła 
się tradycyjnie od wróżby z butami, 
następnie były przygotowane losy-
-numerki. Później uczestnicy wybie rali 
sobie przygotowane magiczne znaki, 
które przepowiadały przyszłość. Nie 
zabrakło także wróżb i słodkiego po-
częstunku. Andrzejki nie ominęły rów-
nież biblioteki w Za jączkowie, które  
w tym roku zorganizowane zostały dla 
doro słych czytelniczek. Oczywiście nie 
zabrakło także popularnych wróżb. Na-
tomiast w Brynicy maraton andrzejkowy 
trwał dwa dni. Wszyscy chętni mogli się 
pobawić, powróżyć i miło spędzić czas  
w otoczeniu książek.

Finał Szlachetnej Paczki
7 i 8 grudnia w Gminnym Ośrod-

ku Kultury w Piekoszowie po raz trze-
ci odbył się finał Szlachetnej Paczki.  
W tym roku do akcji dołączyła gmina 
Strawczyn. Dla 10 rodzin włączonych 
w projekt zebranych zostało mnóstwo 
paczek – jedną paczkę przygotowywa-
ło średnio 20-stu darczyńców. Najwięk-
sza ilość przywiezionych paczek to aż 
27 dla jednej rodziny. Do akcji włączyli 
się także przedstawiciele władzy lo-
kalnej z Wójtem Zbigniewem Piątkiem 
oraz radnymi. Koordynatorem akcji  
w naszej gminie jest Marcin Fornalski.

Mistrzowie Matematyki
Osiemnastu uczestników z klas IV-

-VI wzięło udział w zorganizowanym 
po raz jedenasty Gminnym Konkur-
sie Matematycznym, który odbył się 
12 grudnia w Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Uczniowie z Rykoszyna, Bryni-
cy, Piekoszowa, Micigozdu, Łosienia  
i Zajączkowa rozwiązywali zadania 
matematyczne o różnej skali trudno-
ści, a także musieli stworzyć obrazek 
metodą origami. W kategorii drużyna 
najlepsi okazali się uczniowie z Ryko-
szyna, natomiast spośród wszystkich 
uczestników pierwsze miejsce zajęła 
Gabriela Miśkiewicz. Konkurs zorgani-
zowali i przeprowadzili nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej z Piekoszowa.

Zwycięska Góra Grosza
Góra grosza to akcja charytatyw-

na organizowana przez Towarzystwo 
Nasz Dom, której celem jest zebranie 
funduszy na rzecz dzieci wychowu-
jących się poza własnymi rodzinami, 
w tym na tworzenie i dofinansowanie 
m.in. rodzinnych domów dziecka czy 
rodzin zastępczych. W akcję włącza-
ją się również szkoły z całej Polski,  
w tym także piekoszowska podsta-
wówka, która w tej edycji, podobnie 
jak rok temu, uzyskała najlepszy wy-
nik w województwie świętokrzyskim – 
udało się zebrać 2006 zł i 78 groszy.

Mikołaj w naszej gminie
Na początku grudnia br. do dziecia-

ków w różnych instytucjach na terenie 
naszej gminy przyszedł Św. Mikołaj. 
Był w przedszkolu i w szkołach, ale 
był też w piekoszowskim ośrodku kul-
tury. Właśnie tam Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej wspólnie z pra-
cownikami ośrodka kultury zorganizo-
wali „mikołajki”. Ponad 150 dzieciaków 
świetnie bawiło się w przeróżnych 
zabawach. Zwieńczeniem tego dnia 
było wręczenie dzieciakom przez Św. 
Mikołaja paczek ze słodyczami. Oby  
w przyszłym roku Św. Mikołaj znów 
miał tak dużo pracy w naszej gminie.

W  S K R Ó C I E
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Boję się demencji
Stanisław Rogala, poeta, prozaik, regionalista, nauczyciel akademicki, mieszkaniec Piekoszowa  
obchodził w październiku 65 urodziny i 45-lecie pracy twórczej. Co mówi o swoim życiu i twórczości?

*Studiował Pan w Lublinie, tam też 
podjął Pan pierwszą pracę, co spra
wiło, że jednak wrócił Pan do Kielc.

Stanisław Rogala: - Urodziłem się 
9 października 1948 roku w Zreczu 
Chałupczańskim, w dawnym Powiecie 
Buskim, w gminie Chmielnik. To była 
moja rodzinna ziemia, tam mieszka do 
dziś moja starsza siostra. Chodziłem do 
szkoły Podstawowej w Zreczu Dużym. 
Po pożarze gospodarstwa jako 11 letni 
brzdąc przeprowadziłem się wraz z ro-
dziną do Kielc i tu mieszkałem do matu-
ry. Później wyjechałem na studia do Lu-
blina. Faktycznie tam podjąłem pierwszą 
swoją pracę w Technikum Mechaniczno-
-Energetycznym w Lublinie, gdzie praco-
wałem cztery lata jako polonista. W Lu-
blinie także debiutowałem jako twórca.

*Podobno Lublin darzy Pan dużym 
sentymentem... 

- Mówiąc żartem pałam dużą sympa-
tią do Lublina, bo duża część Ukrainek 
to piękne kobiety, a to już wschodnie te-
reny (śmiech). Mówiąc poważnie, muszę 
stwierdzić, że takiej atmosfery jak wła-
śnie w Lublinie nie zaznałem w żadnym 
innym mieście – atmosfery naukowej, 
twórczej. Poza tym lubię zieleń, a Lublin 
to miasto pełne zieleni. 

*A jednak wrócił Pan do Kielc... 
- Kilkanaście lat czekaliśmy z żoną 

na mieszkanie spółdzielcze mając wpła-
cony pełny wkład. Pojawiła się szansa, 
że w Kielcach dostaniemy je szybciej, 
więc się przeprowadziliśmy. Tu przydział 
otrzymaliśmy dopiero po 13 latach, ale 
zostaliśmy już w Kielcach.

*Kiedy odkrył Pan w sobie chęć 
tworzenia?

Odkąd sięgam pamięcią, książka była 
zawsze czymś, co mnie fascynowało. 
Gdy mieszkałem na wsi przeczytałem 
wszystko co było w szkolnej bibliotece. 
Kiedy przeniosłem się do Kielc..., cóż to 
były dla mnie ciężkie czasy. Nie dość, 
że sepleniłem, to jeszcze mówiłem gwa-
rą. To sprawiało, że byłem wyszydzany 
przez kolegów z klasy i podwórka. Trud-
ne dzieciństwo sprawiło, że zamknąłem 
się w książkach. Inni grali w piłkę, a ja 
czytałem. Pamiętam jak się cieszyłem, 
gdy w liceum dostałem stypendium. 
Prawie całe oddawałem rodzicom, ale 
mogłem sobie zostawić część, za którą 
kupowałem książki.

*Zawsze chciał Pan być pisarzem? 
Jako dziecko nie marzył Pan by zo
stać na przykład strażakiem?

- Nie pamiętam o czym marzyłem 
jako dziecko. Pamiętam, że zawsze pi-
sałem wypracowania, nawet gdy nie mu-
siałem. Brałem na przykład kamień i go 

opisywałem. Wybór 
studiów i poloni-
styki był świadomy  
z mojej strony.

*Kiedy pierw
szy raz pomyślał 
Pan  ja też napi
szę książkę?

- Ostatnią prze-
czytaną książką ze 
szkolnej biblioteki w 
Zreczu był esej filo-
zoficzny Jean Paul 
Marat’a. Nie zro-
zumiałem go, choć 
przeczytałem trzy 
razy. Wtedy pojawił 
się we mnie niepo-
kój, że ktoś tworzy jakiś byt – książkę  
i to, co w niej jest opisane. 

*Obchodzi Pan podwójny jubile
usz, a każda rocznica skłania do re
fleksji. Do jakich wniosków Pan do
chodzi patrząc w swoją przeszłość?

- Gdybym mógł powtórzyć swoje ży-
cia, dalej bym nastawiał się na coś, co 
się nazywa kreacją. Uniknął bym jednak 
licznych błędów. Nie zadawałbym się ze 
środowiskiem literackim. Nie wierzyłbym 
kolegom, którzy podtrzymywali mnie  
w przekonaniu, że być dyrektorem, pre-
zesem to prestiż. Skończyło się to dla 
mnie zawałem i koniecznością przejścia 
na rentę.

*Jest coś czego się Pan w życiu 
boi?

- Nie wyobrażam sobie chwili demen-
cji, momentu kiedy nie będę mógł two-
rzyć. Proszę Boga bym zawsze mógł 
pisać. 

*Z czego się Pan najbardziej cie
szy?

- Moje zwycięstwo pisania polega na 
tym, że o mojej twórczości ukazało się 
osiem książek. Najbardziej jednak się 
cieszę, gdy widzę człowieka, który czyta 
moją książkę. 

*Które swoje dzieło uważa Pan za 
najlepsze?

- Mój tom wierszy „Tylko Miłość”, bo 
dedykowany jest mojej żonie. Jeśli cho-
dzi o pozostałą twórczość... (chwila za-
stanowienia). Powieść „Piotrowe Pole” 
przyniosła mi nagrodę w konkursie lite-
rackim w wysokości 70 tysięcy złotych 
i honorarium z wydawnictwa w wyso-
kości 50 tysięcy złotych. Tymczasem  
w Kielcach opublikowano w jednej  
z gazet list partyzantów, że ja ich obrazi-
łem, bo napisałem w niej, że byli głodni 
w lesie, że byli brudni. W moim mieście 
ukazała się jedyna recenzja, która mnie 
tak na prawdę zgnoiła. To była książka, 

Stanisław Rogala tworzy nowy zbiór wierszy. Wyda go w 2014 r. 

Piekoszów w śniegu

w śniegu twoje kościelne wieże 
– Piekoszowie 
w śniegu twoje drzewa 
ulice domy 
nawet twoje ruiny 

w ciemnej zadymce 
mieszkańcy domu Krzyża 
książki których nie masz
cmentarze których nie znasz 

w szarości 
oczekują wiosny 
by pokazać 
magnacką twarz

Stanisław Rogala

która dała mi wielki aplauz, ale była też 
powodem wielkiej przykrości.

„Piotrowe Pole” wysoko cenię ze 
względu na wartość artystyczną, a „Ro-
dzinną Balladę” ze względu na treść 
(opowieść o tym jak obdzierano Pola-
ków z godności na przestrzeni wieków  
i w okresie Polski ludowej – przypis 
red.). Miła jest mi też książka „Chłopak 
zwany Kawką”.

*Jakiej kolejnej powieści możemy 
się spodziewać spod Pana pióra?

- W przyszłym roku wydam zbiór 
wierszy, w którym ziemia piekoszowska 
będzie bardziej niż kiedykolwiek ekspo-
nowana. Tomik „Idę ku Ciszy” będzie 
próbą wyciszenia w sobie szumu tego 
świata.

Pracuję także nad zbiorem opowia-
dań „Mój kochany tatuś” - to będzie ob-
raz współczesnego ojca, który wyjeżdża 
za granicę, zostawia matkę i dzieci które 
muszą sobie radzić same.

*Dziękuję za rozmowę
 Artur PEDRYC



G Ł O S  P R Z E D S I Ę B I O R C Ó W10 Głos Piekoszowa • nr 10 (88) • GRUDZIEŃ 2013R E L A C J E10

Małżonkowie na medal
25 par małżeńskich z gminy Piekoszów obchodziło w tym roku Złote Gody. Jubilaci otrzymali 
odznaczenia od Prezydenta Polski, którymi udekorował ich nowy wójt gminy Zbigniew Piątek

Obchody rozpoczęła msza z udziałem pocztów sztandarowych. Na Placu Niepodległości przemawiała p. Bożena Szczypiór.

Kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego składa przed
stawiciel kombatantów.

Uczestnicy uroczystości mogli posłuchać pieśni patriotycz
nych i występów artystycznych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w obchodach Święta 
Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Piekoszo
wie.

Tradycyjnie już uroczystości rozpoczęła msza święta  
w Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie  
z udziałem pocztów sztandarowych, orkiestry dętej i straża-

ków. Po niej uczestnicy obchodów przemaszerowali na Plac 
Niepodległości przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, gdzie po 
uroczystym wciągnięciu flagi na maszt i krótkich przemówie-
niach złożono kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego. 
Wieńce złożyła pełniąca obowiązki wójta Bożena Szczypiór, 
przedstawiciele kombatantów i placówek gminnych.

Z wdzięczności za wolną Polskę

Ponad 20 par z gminy Pie
koszów obchodziło w tym roku 
50lecie zawarcia małżeństwa. 

Z tej okazji 11 grudnia w Gminnym 
Ośrodku Kultury wręczone zostały,  
z rąk Wójta Gminy Zbigniewa Piątka 
Ordery za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Dodatkowo gratulacje i ży-
czenia złożyli m.in. Starosta Powiatu 
Kieleckiego Zdzisław Wrzałka oraz 
radny rady powiatu Kazimierz Bielecki. 

Zapytaliśmy jubilatów jaki mają 
przepis na udane długoletnie małżeń-
stwo. Wszyscy zgodnie odpowiadali, 
że najważniejsza jest zgoda i szacu-
nek dla drugiego człowieka. Całość 
wydarzenia uświetnił występ szkolne-
go chóru z Piekoszowa. Medale wręczył jubilatom podczas uroczystości w GOK Zbigniew Piątek, wójt gminy.
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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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Drodzy Mieszkańcy Gminy Piekoszów
W tym wyjątkowym czasie pragnę złożyć Wszystkim  

życzenia
Zdrowych, ciepłych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,

Świąt pachnących choinką, owianych melodią kolędy,
Chwil pełnych miłości spędzonych w gronie najbliższych.

Niech Boże Dziecię zagości w sercu każdego z Nas i sprawi,
Że Nowy Rok 2014 będzie upływał w szczęściu.

Renata Janik
Poseł na Sejm RP
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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


