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Spełnienia marzeń, 
sukcesów  

w życiu prywatnym  
i zawodowym  

z okazji  
Dnia Kobiet 

wszystkim Paniom
życzą

Tadeusz Dąbrowa 
wójt Gminy Piekoszów 

oraz 
Rada Gminy Piekoszów

O atrakcjach przygotowanych z okazji 
Dnia Kobiet dla mieszkanek gminy
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Rolniku uważaj! Ktoś 
chce Cię oszukać!
Do Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa dotarły informa-
cje, że rolnicy z różnych regionów 
Polski otrzymują pisma,  opatrzone 
logotypem podobnym do logotypu 
ARiMR, w których anonimowy au-
tor zachęca do wpłacania pieniędzy 
na podany numer konta bankowego,   
w celu otrzymania dopłat bezpośred-
nich.  

Reklamuje to pismo jako „zapro-
szenie”, które jest „najkrótszą drogą 
do otrzymania dotacji bezpośredniej”.

W związku z zaistniałą sytuacją 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa oświadcza, że nie ma 
z tym pismem nic wspólnego. Radzi 
by osoby, które je otrzymały powiado-
miły organa ścigania.
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Będzie żłobek  
w Piekoszowie

Ponad 700 tysięcy złotych zdoby-
li gminni urzędnicy na uruchomienie  
i funkcjonowanie przez pierwsze 
lata żłobka w Piekoszowie. W lutym 
wójt Tadeusz Dąbrowa podpisał w 
tej sprawie umowę z Ministerstwem 
Pracy i Polityki Społecznej. Żłobek 
zacznie funkcjonować we wrześniu 
jednak rodzice chcący oddać do 
niego swoje maluchy muszą złożyć 
dokumenty na przełomie czerwca i 
lipca. Znamy kryteria według których 
będzie się odbywała rekrutacja.
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Rada gminy wciąż bez 
przewodniczącego
Bez rozstrzygnięcia, za to w at-

mosferze skandalu odbyło się gło-
sowanie na przewodniczącego rady. 
Jeden z kandydatów na to stanowi-
sko poinformował, że był zastraszany 
przez swojego rywala.

30 stycznia stosunkiem głosów 
osiem do sześciu odwołany został do-
tychczasowy przewodniczący Rady 
Gminy Piekoszów Jan Ciszek. Wybór 
jego następcy odłożono na następne 
posiedzenie. 25 lutego odbyła się ko-
lejna sesja. Jednym z jej punktów był 
wybór przewodniczącego rady. 

O fotel po Ciszku ubiegali się Sta-
nisław Kotwica z Wincentowa oraz 
Marek Sorbian z Piekoszowa.  
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W  N U M E R Z E

Czekamy na 
Wasz Głos!

Drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za 
Wasze oceny i uwagi dotyczące „Gło-
su Piekoszowa”. Dzięki nim możemy 
wydawać gazetę, która spełni Pań-
stwa oczekiwania. W dalszym ciągu 
czekamy na opinie i propozycje te-
matów, którymi powinniśmy się zająć. 
Piszcie na adres: „Głos Piekoszowa”,  
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Pieko-
szów, e-mail: redakcja@piekoszow.pl. 

Zespół redakcyjny
„Głosu Piekoszowa”

„Głos Piekoszowa”  
– miesięcznik bezpłatny  

samorządu gminy Piekoszów
Wydawca:  

Gminny Ośrodek Kultury  
w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2

Redaktor naczelny:  
Paweł Nowak

Przygotowanie gazety dla wydawcy:  
Artur Pedryc, ART-SERWIS  

tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzial-
ności za treść reklam i ogłoszeń, nie 
zwraca nie zamówionych materiałów 
oraz zastrzega sobie prawo do inge-

rencji w nadesłane teksty. 

Szanowni mieszkańcy 
Gminy Piekoszów,

Wydając gazetę „Głos Piekoszowa” pragniemy informować Pań-
stwa o najważniejszych sprawach i wydarzeniach naszej gminy. 
Chcemy byście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są efekty tego 
co robimy.

W tym miesiącu pracowaliśmy nad przygotowaniem kilku inwesty-
cji. Ogłosiliśmy konkurs w ramach partnerstwa publiczno-prywatne-
go na termomodernizację budynku Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie. Jesteśmy w trakcie rozstrzygnięcia przetargów na re-
mont świetlicy wiejskiej w Rykoszynie i Szczukowicach. Podpisałem 
także umowę z Ministerstwem Pracy, dzięki której dostaniemy 700 
tysięcy złotych na uruchomienie i funkcjonowanie żłobka.

 
Tadeusz Dąbrowa

wójt Gminy Piekoszów

By czuły się wyjątkowo
Projekcje filmów, występy zespołów folklorystycznych, słodki poczęstunek przy lampce wina lub 
szampana. Wszystko to czeka 8 marca na panie z gminy Piekoszów

Nie lada atrakcje na Dzień Kobiet 
przygotował dla mieszkanek wójt 
Tadeusz Dąbrowa oraz dyrektorzy 
Gminnego Ośrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Piekoszo-
wie.

W najbliższy piątek 8 marca każda 
kobieta powinna się czuć wyjątkowo, 
dlatego władze Gminnego Ośrodka Kul-
tury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Piekoszowie zapraszają wszystkie 
mieszkanki gminy Piekoszów na spotka-
nie z okazji ich święta.

- Zapraszam wszystkie panie w pią-
tek 8 marca na spotkanie z wójtem Ta-
deuszem Dąbrową, które rozpocznie 
się o godzinie 16 w sali nad remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieko-
szowie. Będą występy zespołów folk-
lorystycznych, słodki poczęstunek oraz 
niespodzianka, którą przygotował wójt 
naszej gminy – mówi Paweł Nowak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  

w Piekoszowie.
Nie lada atrakcje z okazji Dnia Ko-

biet szykuje także dyrekcja i pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej. - Zarów-
no w bibliotece w Piekoszowie jak we 
wszystkich filiach naszej placówki od-
będą się spotkania z paniami z okazji 
ich święta – mówi Andrzej Paździerz, 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie.

- W Rykoszynie spotkanie odbędzie 
się w czwartek 7 marca o godzinie 17. 
W piątek 8 marca zapraszamy panie do 
biblioteki w Piekoszowie na godzinę 17, 
a godzinę wcześniej o 16 w Zajączko-
wie – informuje dyrektor Paździerz.

Jakie atrakcje przygotowano dla ko-
biet?

- Oczywiście będzie słodki poczę-
stunek, być może przy lampce wina lub 
szampana. Będziemy z paniami robić 
biżuterię, którą będą mogły potem za-
brać ze sobą. Przewidujemy też inne 

atrakcje związane z historią Dnia Ko-
biet, pokażemy między innymi jak go 
obchodzono przed laty. Będą projekcje 
filmów. Przygotowaliśmy także jeszcze 
jedną niespodziankę, której teraz nie 
zdradzę – mówi dyrektor Paździerz.

Internet  
za darmo!
Hot Spot, czyli darmowy punkt do-

stępu do internetu zostanie zainstalo-
wany na budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piekoszowie.

Wszyscy znajdujący się w promieniu 
500 metrów od naszej placówki będą 
mogli za darmo surfować po internecie 
– zapowiada Paweł Nowak, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszo-
wie. Hot Spoty to popularne urządzenia 
instalowanie na przykład w sieciach han-
dlowych, czy w pobliżu miejsc będących 
atrakcjami turystycznymi dużych miast. 
Dzięki nim mając przy sobie laptopa lub 
telefon wyposażony w łącze WiFi można 
za darmo przeglądać strony internetowe.

Jeden z takich właśnie Hot Spotów  
w drugiej połowie marca ma być zamon-
towany na budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piekoszowie. 

- Jesteśmy w trakcie podpisywania 
umowy. W ciągu kilkunastu - kilkudzie-
sięciu dni urządzenie powinno być już 
uruchomione – informuje dyrektor No-
wak.

- Wszyscy przebywający w GOK-u na 
Placu Niepodległości czy w promieniu 
500 metrów od naszej placówki będą 
mogli za darmo korzystać z internetu – 
zapowiada dyrektor Nowak.

O ekologii wiedzą wszystko

Uczniowie z Brynicy oraz Jaworz-
ni otrzymali wyróżnienia w konkursie 
ekologicznym „Czyste środowisko - 
czysta woda, zorganizowanym przez 
Powiat Kielecki.

W pierwszej grupie wiekowej – przed-
szkolaki i uczniowie klas „0”, wyróż-
nienie otrzymała Szkoła Podstawowa  
w Brynicy, klasa 0.

W II grupie wiekowej – uczniowie 
szkół podstawowych (klasy I-III), wyróż-
nienie otrzymał Zespół Placówek Oświa-
towych w Jaworzni, kl. III. 

- Na konkurs pod hasłem „Czyste 
środowisko – czysta woda” wpłynęło 

69 prac z 32 placówek oświatowych 
znajdujących się na terenie powia-
tu kieleckiego. Komisja konkursowa 
miała niełatwe zadanie, gdyż wie-
le prac zasługiwało na uwagę. Na-
grody zostały wręczone zwycięzcom 
we foyer Starostwa Powiatowego  
w Kielcach przez członka Zarządu Po-
wiatu - Bogdana Gieradę - czytamy  
w komunikacie Starostwa Powiatowego 
w Kielcach.

- Młodzi zwycięzcy nie kryli radości  
z osiągniętych wyników oraz otrzyma-
nych upominków - czytamy na stronie 
internetowej powiatu.

Rodem z PRL-u?
Pierwsze obchody Narodowego 

Dnia Kobiet odbyły się w 1909 roku 
w Stanach Zjednoczonych. Zapocząt-
kowane zostały przez Socjalistyczną 
Partię Ameryki dla upamiętnienia ofiar 
nowojorskiego strajku pracownic prze-
mysłu odzieżowego, przeciwko złym 
warunkom pracy.

Międzynarodowy Dzień Kobiet ofi-
cjalnie został ustanowiony rok później 
w Kopenhadze przez Międzynarodów-
kę Socjalistyczną.

Święto było wyrazem poparcia dą-
żenia do równouprawnienia kobiet.

Nasi uczniowie z nagrodami otrzymanymi w konkursie powiatowym.



Głos Piekoszowa • nr 2 (80) • LUTY 2013 Głos Piekoszowa • nr 2 (80) • LUTY 2013W Y D A R Z E N I A W Y D A R Z E N I A4 5

Są pieniądze na żłobek
Placówka, w której pod fachową opieką będzie można zostawić dzieci poniżej trzeciego roku 
życia powstaje w Piekoszowie. Znamy kryteria przyjęć maluchów!

Rada wciąż bez 
przewodniczącego
Od przeszło miesiąca nie obsadzone jest funkcja szefa rady gminy. Jan Ciszek został odwołany 
30 stycznia. Do dziś nie ma następcy. Walka o to stanowisko jest zacięta

Ponad 700 tysięcy złotych zdobyli 
gminni urzędnicy na uruchomienie  
i funkcjonowanie przez pierwsze lata 
żłobka w Piekoszowie. Maluchy trafią 
do niego we wrześniu.

- Właśnie podpisaliśmy umowę z Mi-
nisterstwem Pracy i Polityki Społecznej, 
wedle której otrzymamy 700 tysięcy zło-
tych na funkcjonowanie żłobka. To ozna-
cza, że przez około półtora roku gmina 
nie będzie musiała wydać złotówki na to, 
by najmłodsi mieszkańcy mięli zapew-
nioną opiekę w czasie gdy ich rodzice 
muszą iść do pracy – mówi Tadeusz Dą-
browa, wójt Piekoszowa.

Żłobek będzie się mieścił w biurowcu 
popegeerowskim w Piekoszowie. 

PIERWSZY W CAŁYM 
WOJEWÓDZTWIE
Właśnie kończą się prace związane  

z modernizacją budynku i dostosowa-
niem go do potrzeb żłobka. Warto wspo-
mnieć, że gmina na ten cel także zdoby-
ła blisko 300 tysięcy z budżetu państwa. 

W żłobku opiekę w dwóch oddzia-
łach ma znaleźć około 30 dzieci. - To 
będzie pierwszy w województwie żło-
bek znajdujący się na terenie gminy 
wiejskiej – mówi z dumą wójt Tadeusz 
Dąbrowa.

Przypomnieć należy, że popege-
erowski biurowiec w Piekoszowie jest 
już remontowany za pieniądze Unii Eu-
ropejskiej w ramach projektu na rewita-
lizację zaniedbanych obszarów Pieko-
szowa. Od stycznia funkcjonuje w nim 
przedszkole integracyjne. Władze gminy 
planują, że po kompleksowym remoncie 
oprócz przedszkola i żłobka, swoją sie-
dzibę znajdzie w nim Centrum Integracji 
Społecznej.

KTO DO ŻŁOBKA?
Kilka dni temu zostały ogłoszone 

kryteria przyjęć do żłobka. O przyjęcie 
dziecka może ubiegać się kobieta, która:

Deklaruje chęć przystąpienia do pro-
jektu, mieszka na terenie gminy Pieko-
szów, jest dobrowolnie zainteresowana 
korzystaniem z usług żłobka, przebywa 
na urlopie macierzyńskim lub wycho-
wawczym i zamierza powrócić do pracy 
1 września 2013 roku, jest osobą bezro-
botną, która deklaruje podjęcie zatrud-
nienia z dniem 1 października, lub jest 
osobą nieaktywną zawodowo, która de-
klaruje podjęcie zatrudnienia 1 paździer-
nika 2013.

CO TRZEBA ZŁOŻYĆ?
Dokumentacja będzie przyjmowana 

w postaci formularza zgłoszeniowego, 
oświadczenia o przetwarzaniu danych 
osobowych, kopii umowy o pracę lub ak-
tualnego zaświadczenia od pracodawcy 
o powrocie kobiety z urlopu macierzyń-
skiego lub wychowawczego, zaświad-
czenie z urzędu pracy, że dana osoba 
jest bezrobotna, oświadczenie, że dana 
osoba jest nieaktywna zawodowo, de-

klaracja uczestnictwa w projekcie.
REKRUTACJA W WAKACJE
Wstępnie termin składania dokumen-

tów ustalono na 17.06 - 19.07.2013 r.
Weryfikacja złożonych dokumen-

tów ma nastąpić w terminie: 22.07 - 
26.07.2013 r. 

Osoby zainteresowane zapisaniem 
swojego dziecka do żłobka, spełniają-
ce kryteria kwalifikacyjne, proszone są  
o składanie podań w sekretariacie urzę-
du gminy w Piekoszowie.

Zgodnie z postanowieniami Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej grupę 
docelową stanowią: osoby powracające 
na rynek pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, 
tzn. osoby pozostające bez zatrudnienia 
będące rodzicem lub opiekunem praw-
nym dziecka w wieku do lat 3 lub osoby 
przebywające na urlopie macierzyńskim 
lub wychowawczym oraz planujące po-
wrót do pracy.

Bez rozstrzygnięcia, za to w at-
mosferze skandalu odbyło się gło-
sowanie na przewodniczącego rady. 
Jeden z kandydatów na to stanowi-
sko poinformował, że był zastraszany 
przez swojego rywala.

Przypomnijmy, 30 stycznia stosun-
kiem głosów osiem do sześciu odwołany 
został dotychczasowy przewodniczący 
Rady Gminy Piekoszów Jan Ciszek. Wy-
bór jego następcy odłożono na następne 
posiedzenie. 25 lutego odbyła się kolejna 
sesja. Jednym z jej punktów był wybór 
przewodniczącego rady. O Stanowisko 
po Ciszku pretendowali: Stanisław Kotwi-
ca, radny  z Wincentowa, pełniący funk-
cję wiceprzewodniczącego rady oraz 
Marek Sorbian, radny z Piekoszowa.

Tuż przed głosowaniem Sorbian poin-
formował radnych, że Stanisław Kotwica 
dzwonił do niego kilkukrotnie próbując 
wymusić by zrezygnował z kandydowa-
nia na przewodniczącego rady. - Złoży-
łem zawiadomienie na policję, że jestem 
zastraszany. Kopię zawiadomienia skła-
dam do protokołu sesji – poinformował 
Sorbian.

- To są insynuacje wyssane z palca. 
Nie jestem chłopakiem, jak się to mówi, 
który ma dwanaście lat i kręcone włosy. 
Co do oskarżeń, to takie słowa nie pa-

dły. Wszystkiemu zaprzeczam – mówił 
radny Stanisław Kotwica.

Po tych słowach atmosfera stała się na 
tyle gorąca, że prowadzący obrady wice-
przewodniczący Cezary Majcher zarzą-
dził kilkunastominutową przerwę. Po niej 
gdy emocje wśród radnych nieco opadły 
odbyło się tajne głosowanie w sprawie 
wyboru przewodniczącego. Na Stanisła-
wa Kotwicę zagłosowało siedmiu rad-

nych, zaś na Marka Sorbiana czterech. 
Trzech wstrzymało się od głosu.

Ponieważ żaden z kandydatów nie 
uzyskał bezwzględnej większości, czyli 
więcej niż połowy ustawowego składu 
rady co stanowi osiem głosów, przewod-
niczący nie został wybrany. 

Po raz kolejny decyzja w tej sprawie 
została przełożona na następną sesję, 
tym razem marcową.

Będzie praca dla bezrobotnych

Pomogą usunąć azbest z dachu

Jeśli plan wójta Tadeusza Dąbrowy i dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy „wypali”, w spółdzielni socjalnej, która 
powstała niedawno w Piekoszowie pracę znajdzie kilkana-
ście osób, a koszty ich zatrudnienia pokryje „pośredniak”.

Przypomnijmy na początku tego roku rada gminy upoważni-
ła wójt do założenia spółdzielni socjalnej osób prawnych o na-
zwie „Spółdzielnia Socjalna Piekoszów”. Spółdzielnia socjalna 
to podmiot gospodarczy, który będzie się zajmował aktywizacją 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób długotrwa-
le bezrobotnych - tłumaczy wójt Tadeusz Dąbrowa. Idea jest 
taka, że do tej pory zatrudnialiśmy bezrobotnych w ramach prac 
interwencyjnych. Ludzie ci mogli wykonywać tylko prace dla 
urzędu i placówek mu podległych. Teraz w ramach spółdzielni 
będą mogli wykonywać usługi na rzecz innych podmiotów, na 
przykład prywatnych firm - zapowiada wójt.

Teraz wójt wspólnie z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy  
w Kielcach próbują stworzyć program pilotażowy, który miałby 
na celu aktywizację osób zagrożonych na przykład alkoholi-
zmem.

- Chcemy sięgnąć po ministerialne pieniądze dzięki, którym 
nasza spółdzielnia socjalna mogłaby otrzymać pieniądze na 
składki ZUS pracowników. Ponadto osoby chcące założyć wła-
sną działalność gospodarczą mogłyby otrzymać wyższe dofi-
nansowanie – wyjaśnia wójt Dąbrowa.

Tak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał popegeerowski biurowiec w Piekoszo-
wie. Po zakończeniu remonty będzie w nim między innymi żłobek.

Osoby próbujące wyjść z nałogu będą miały szansę na pracę.

Mieszkańcy gminy Piekoszów, 
którzy  posiadają dom pokryty eter-
nitem mogą dostać dofinansowanie 
na usunięcie go z budynku. Wnio-
ski w tej sprawie można już składać  
w urzędzie gminy do końca marca 
bieżącego roku.

Kiedyś uznawany za znakomity mate-

riał na dach, dziś jak wiadomo rakotwór-
czy materiał. Mowa oczywiście o  eter-
nicie azbestowym. Można się go pozbyć 
i dostać pieniądze na ten cel z urzędu. 

Wójt Gminy Piekoszów informuje, że 
do 31 marca 2013 roku można składać 
wnioski o dofinansowanie przedsięwzię-
cia dotyczącego usuwania materiałów 

zawierających azbest z pokryć dacho-
wych nieruchomości zlokalizowanych na 
terenie gminy Piekoszów.

Druk wniosku można uzyskać w po-
koju 111 Urzędu Gminy Piekoszów, przy 
ul. Częstochowskiej 66a w godzinach 
7.30-15.30 lub pobrać ze strony interne-
towej www.piekoszow.pl.

Zgłosiłem policji, że byłem zastraszany 
przed kandydowaniem na przewodni-
czącego - mówi radny Sorbian.

- Zarzuty radnego Sorbiana wobec 
mnie są wyssane z palca. Wszystkiemu 
zaprzeczam - mówi radny Kotwica.
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Gminny Ośrodek 
Kultury w remoncie
Do połowy kwietnia zamknięty będzie główny budynek Gminnego Ośrodka Kultury 
w Piekoszowie. W obiekcie, w którym mieści się placówka trwa generalny remont

Wymiana okien i drzwi, kapitalny 
remont sali teatralnej oraz pomiesz-
czeń na parterze, a wszystko to w du-
żej mierze za pieniądze z Unii Europej-
skiej. 12 lutego rozpoczął się remont 
Gminnego Ośrodka Kultury w Pieko-
szowie i potrwa do połowy kwietnia.

- Przeprowadzamy kapitalny remont 
parteru budynku. Drewnianą podłogę 
zastąpią posadzki betonowe pokryte te-
rakotą lub wykładziną antypoślizgową – 

mówi Paweł Nowak, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Piekoszowie. 

- Odnawiana jest sala teatralna. Na 
scenie zamontowane zostanie nagłośnie-
nie i oświetlenie – informuje nasz roz-
mówca. W trakcie remontu okazało się, 
że konieczna jest także  wymiana insta-
lacji elektrycznej.

Wyremontowana zostanie również 
sala, w której odbywają się zajęcia cera-
miczne, ale na tym nie koniec. Po remon-

cie na parterze budynku pojawi się sala 
bilardowa, szatnia oraz toaleta. 

- Do tej pory ubikacje były tylko na pię-
trze - mówi dyrektor Nowak.

Remont zgodnie z harmonogramem 
ma się zakończyć w połowie kwietnia.  
Do tego czasu GOK będzie nieczynny.

- Remont będzie nas kosztował 200 
tysięcy złotych z czego połowę tej sumy 
dostaniemy z Unii Europejskiej – informu-
je Nowak.

W największej sali Gminnego Ośrodka Kultury robotnicy docieplili sufit. Naprawia-
ją także zniszczony tynk na ścianach.

Remontowany jest cały parter Gminne-
go Ośrodka Kultury w Piekoszowie. 

Paweł Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie pokazuje wójto-
wi Tadeuszowi Dąbrowie jak przebiegają prace remontowe.

Na parterze Gminnego Ośrodka Kultury 
powstaje toaleta.

Nie daj się oszukać!
Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ostrzegają przed osobami chcący-
mi prawdopodobnie wyłudzić pieniądze od rolników
Do Agencji Restrukturyzacji i Mo-

dernizacji Rolnictwa dotarły infor-
macje, że rolnicy z różnych regionów 
Polski otrzymują pisma,  opatrzone 
logotypem łudząco podobnym do 
logotypu ARiMR, w których anoni-
mowy autor zachęca do wpłacania 
pieniędzy na podany numer konta 
bankowego,  w celu otrzymania do-
płat bezpośrednich.  

Reklamuje to pismo jako „zaprosze-
nie”, które jest „najkrótszą drogą do 
otrzymania dotacji bezpośredniej”.  Da-
lej wskazuje, że korzystając z tej pro-
pozycji rolnik  zapewni sobie „spokój, 
relaks i beztroski sen” i dołącza blankiet 
przekazu pocztowego z sumą do wpła-
ty 246 zł., z tytułem przelewu: „opła-
ta za wniosek”.  Anonimowy autor nie 
precyzuje jednak na czym ma polegać 
skorzystanie z jego propozycji.  Używa 
pojęcia bardzo nieprecyzyjnego, mogą-
cego wskazywać np., że trzeba zapłacić 
za samo dostarczenie wniosku o przy-
znanie dopłat bezpośrednich, a prze-
cież taki wniosek rolnik otrzymuje bez 
żadnych opłat. Przesłanie wypełnionego 
przez rolnika wniosku do Agencji, czy to 
w formie papierowej czy elektronicznej, 
także jest bezpłatne.

TO NIE AGENCJA
W związku z zaistniałą sytuacją 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oświadcza, że nie ma z tym 
pismem nic wspólnego i prosi o zignoro-
wanie go. ARiMR nie prowadzi bowiem 
odpłatnej działalności polegającej na 
przygotowaniu wniosków o przyznanie 
dopłat bezpośrednich, czy jakiegokol-
wiek innego rodzaju wsparcia finanso-
wego. Wysyłanie pism do wielu rolników, 
na których umieszczono nazwę „AR-
MiR” łudząco podobną do skrótu ARiMR 
(Agencja Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa) i znak graficzny bardzo 
podobny do prawdziwego logo Agencji, 
wskazuje, że może to być oszustwo za-
planowane na szeroka skalę.

DOSTANIESZ TAKIE PISMO, 
TO ZAWIADOM POLICJĘ
Agencja Restrukturyzacji i Moder-

nizacji Rolnictwa przestrzega przed 
korzystaniem z ofert, w których brak 
podpisu, brak jakichkolwiek danych kon-
taktowych, a ich przekaz jest bardzo 
niejasny. Dokumenty te z pewnością nie 
pochodzą od Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku otrzymania takich ofert 
zachęcamy do kontaktowania się z na-
szymi placówkami, w celu potwierdze-
nia, czy takie pisma powstały w ARiMR. 
W przypadku podejrzenia, że chodzi  
o oszustwo wyłudzenia, należy przeka-
zać sprawę do organów ścigania.

Takie pismo otrzymują rolnicy w całym kraju. - Rolniku, nie daj się oszukać - 
ostrzegają pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wraz z pismem rolnicy dostają taki przekaz pocztowy.
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Najlepiej jest...  
pracować z rodziną!
Otwierając firmę postanowiła pójść w ślady teścia i choć jest kobietą założyć przedsiębiorstwo 
świadczące usługi elektryczne. Na sukces firmy pracowała jednak cała rodzina
Wik-Wolt firma z Zajączkowa działa 

od kilkudziesięciu lat świadcząc kom-
pleksowe usługi z zakresu elektryki. 
Jej właścicielka, Urszula Błachucka, 
udowadnia każdego dnia, że najlepiej 
jest w rodzinie.

Jak widać nie trzeba być mężczyzną, 
nie trzeba nawet mieć wykształcenia 
w dziedzinie elektryki by założyć firmę 
działającą w tej branży i zdobyć uznanie 
klientów.

WIK-WOLT jest firmą z kilkudziesię-
cioletnią tradycją, powstała w roku 1992. 
Założyła ją Urszula Błachucka, która 
postanowiła pójść tym samym w ślady 
swojego teścia. 

Ona zajmowała się sprawami biuro-
wo-księgowymi. Za realizację zleceń 
początkowo odpowiadał jej mąż – zawo-
dowy elektryk. Z czasem w pracę i roz-
wój firmy coraz bardziej zaczęli się an-
gażować synowie Państwa Błachuckich: 
Kamil i Norbert.

MAJĄ SPRZĘT I LUDZI
Z roku na rok firma się rozwijała, 

zdobywała kolejne zlecenia i cenne do-
świadczenie. Dziś może się pochwalić 
silną pozycją wśród firm branży elek-
trycznej.

- Świadczymy szeroki zakres usług 
związanych z realizacją inwestycji oraz 
indywidualnych zleceń w branży elek-
trycznej i elektroenergetycznej jak rów-
nież usługi sprzętowe. Dysponujemy 
pełną gamą urządzeń elektroinstala-
cyjnych oraz środkami transportu nie-
zbędnymi do sprawnego i fachowego 
wykonywania robót. Przez tak długi czas 
udało nam się zdobyć szereg doświad-
czeń oraz pokaźne grono zadowolonych 
klientów – mówi Urszula Błachucka.

- Firma posiada osoby mogące po-
chwalić się wieloletnim doświadczeniem 
w fachu elektromontera oraz osoby mło-
de mające zarówno wiedzę praktyczną 
jak i teoretyczną na temat nowocze-
snych technologii elektrycznych, uzupeł-
nioną kilkuletnim doświadczeniem w fir-
mie. Nasi pracownicy posiadają również 
niezbędne uprawnienia oraz świadectwa 
kwalifikacyjne. Nasze usługi wykonuje-
my na terenie całego kraju - dodaje Bła-
chucka.

Wik-Wolt zatrudnia obecnie osiem 
osób. Wśród nich jest mąż, dwóch sy-
nów właścicielki firmy oraz zięć. Wszy-
scy chwalą sobie rodzinną współpracę, 
choć synowie już założyli własne firmy 
które chcą rozwijać pracując jednocze-

śnie u boku rodziców.
RODZINNY SUKCES
Dzięki wysiłkom całej rodziny firma 

prężnie się rozwija, zdobywa nowe zle-
cenia i tworzy kolejne miejsca pracy. 
Przedsiębiorstwo z Zajączkowa wyko-
nuje zlecenia dla PGE w Skarżysku-Ka-
miennej,  firmy Skanska, ale nie tylko. To 

właśnie firma Pani Urszuli brała udział 
w budowie ulicy Piaskowej w Podzam-
czu Piekoszowskim, a obecnie wymie-
nia instalację elektryczną w budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszo-
wie. Szereg zleceń otrzymuje także od 
ościennych gmin między innymi Chęcin 
oraz Strawczyna.

- Jesteśmy firmą rodzinną - mówi Urszula Błachucka, właścicielka firmy Wik-Wolt. 
Na zdjęciu wraz z synem Norbertem.

- Wykonujemy usługi na terenie całego kraju. Obecnie wymieniamy instalację 
elektryczną w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie - mówi Kamil Błachucki.
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Z PRACY  
RADY GMINY
Wspólnie  
o podwyżce
13 lutego odbyło się wspólne posie-

dzenie wszystkich komisji Rady Gmi-
ny Piekoszów, w którym wziął udział 
prezes Zakładu Usług Komunalnych 
Jerzy Rąbalski i księgowa spółki. Na 
posiedzenie przybyła także spora 
grupa mieszkańców gminy. Głównym 
tematem spotkania była podwyżka za 
wodę oraz odprowadzanie ścieków, 
która obowiązuje od stycznia tego 
roku.

O bezpieczeństwie  
i oszczędnościach
20 lutego spotkali się radni z komi-

sji oświaty, kultury i zdrowia oraz ko-
misji do spraw rozwoju gospodarcze-
go, handlu oraz spraw społecznych. 
Oprócz informacji policji na temat 
stanu bezpieczeństwa gminy głów-
nym tematem obrad komisji oświaty 
były oszczędności w funkcjonowaniu 
szkół. Padła propozycja likwidacji gim-
nazjum w Jaworzni. Po długiej dysku-
sji postanowiono, że placówka będzie 
nadal funkcjonowała.

Nie wybrali 
przewodniczącego
25 lutego odbyła się nadzwyczajna 

sesja rady gminy. Jednym z punktów 
obrad był wybór przewodniczące-
go rady gminy. Żaden z kandydatów 
ubiegających się o to stanowisko – ani 
Stanisław Kotwica, ani Marek Sorbian 
nie uzyskał ośmiu głosów poparcia co 
sprawiło, że rada wciąż nie ma prze-
wodniczącego.

Zgłoszono także utworzenie Klubu 
Radnych Gminy Piekoszów „Gospo-
darni”. W jego skład weszli: Stanisław 
Kotwica, Mateusz Karliński, Cezary 
Majcher, Irena Szymańska, Krzysztof 
Szymkiewicz, Adam Młodawski, Zbi-
gniew Surma i Paweł Górski.

Radni przegłosowali także uchwałę 
w sprawie określenie przystanków ko-
munikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządcą jest gmina Piekoszów 
oraz warunków korzystania z nich 
przez przewoźników. Zdecydowano, 
że właściciele firm transportowych 
będą płacili po 5 groszy za każdora-
zowe zatrzymanie się na przystanku 
na terenie naszej gminie. Szacuje się, 
że dzięki temu do kasy urzędu mie-
sięcznie wpłynie około 2 tys. zł.

„Swój człowiek” 
w radzie gminy
Trwa nasz cykl artykułów, w któ-

rych prezentujemy sylwetki gminnych 
radnych. Dziś przedstawiamy rozmo-
wę z Krzysztofem Szymkiewiczem.

*Jak długo działa Pan w samorzą-
dzie gminnym?

- Radnym jestem od 2006 roku, czyli 
drugą kadencję. Startowałem z własne-
go komitetu wyborczego „Swój Czło-
wiek”. Wcześniej byłem pracownikiem 
urzędu gminy w Piekoszowie.

* Co udało się Panu zdziałać będąc 
radnym, co uważa Pan za swój naj-
większy sukces?

- Udało mi się przerwać złą passę 
dla piekoszowskich osiedli. Dzięki moim 
staraniom powstały ulice: Sienkiewicza, 
Jarzębinowa, Sikorskiego oraz drogi 
wewnętrzne na osiedlu Słoneczne – 
bloki. W najbliższym czasie na osiedlu 
czterdziestolecia zostanie dokończona 
ulica Witosa. Jako mieszkaniec i dzia-
łacz spółdzielni Słoneczne udało mi się 
wspólnie z zarządem pozyskać bez-
zwrotną pomoc finansową na wymianę 
ciepłociągu, wodociągu i kanalizacji.  
W tym miejscu chciałbym podziękować 
za pomoc posłowi Markowi Gosowi. 
Bez jego zaangażowania nie udało by 
się tego zrealizować. Obecnie myślimy  
o dociepleniu bloków.

Dzięki moim staraniom powstał  plac 
zabaw na terenie spółdzielni Słoneczne. 
Wspólnie z radnymi z okręgu Piekoszów 
udało nam się doprowadzić dobudowy   
ulic Wolności i Kolejowa w Piekoszowie 
oraz dróg w miejscowościach Podzam-
cze i Julianów. Osobiście pisałem także 
wniosek o dofinansowanie unijne na re-

Krzysztof Szymkiewicz
Ma 36 lat, wykształcenie 

wyższe magisterskie, absol-
went Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach. Na co dzień 
instruktor kulturalno-oświato-
wy w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Piekoszowie. 

Jest żonaty, ma syna Mar-
cela i córkę Lenę.

mont Gminnego Ośrodka Kultury. Budy-
nek właśnie jest odnawiany.

Z kolei jako prezes stowarzyszenia 
agroturystycznego „Wierna Rzeka” po-
zyskałem pieniądze z fundacji wspoma-
gania wsi na wakacje i ferie dla dzieci  
i młodzieży z terenu gminy.

*Czego się Panu nie udało zrobić, 
co będzie chciał Pan jeszcze zdziałać 
dla mieszkańców?

- Chciałbym by powstał wodociąg na 
ulicy Kolejowej, inwestycja jest obecnie 
na etapie projektowania. Życzyłbym sobie 
by na osiedlach zostały wybudowane dro-
gi w miejscach, gdzie ich jeszcze nie ma.

* Co się Panu najbardziej nie podo-
ba w naszej gminie?

- Nasza gmina jest duża, jest mnó-
stwo problemów, ale jednego nie mogę 
zrozumieć. Dlaczego nie mamy żad-
nego przedstawiciela w radzie powiatu 
czy sejmiku wojewódzkim? Inne gminy, 
często mniejsze od naszej mają nawet 
swoich posłów. My nie możemy się zjed-
noczyć i zagłosować na jednego kandy-
data, który zadbałby o nasze interesy  
w samorządzie wyższego szczebla.

* Kiedyś był Pan zapalonym cykli-
stą?

- To prawda. Kiedyś dużo jeździłem 
na rowerze. Dzięki mnie mamy wokół 
Piekoszowa trasy rowerowe. Osobiście 
je wytyczałem i znakowałem. Wszystkie 
zostały zaakceptowane przez Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw-
cze. Obecnie rzadziej używam roweru. 
Każdą wolną chwilę staram się poświę-
cać żonie i dzieciom.

* Dziękuję za rozmowę 
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Walentynkowe atrakcje
Sporo niespodzianek przygotowano dla mieszkańców gminy Piekoszów 14 lutego  
z okazji światowego Dnia Zakochanych.

W Brynicy podczas konkursu recytatorskiego deklamowano 
wiersze miłosne.

W dniu poprzedzającym „Walentynki” (13 lutego),  
wszystkie chętne dzieciaki wzięły udział w warsztatach 
plastycznych pt.: „Walentynkowe serduszko”. 12 lutego w 
Brynicy odbył się konkurs „Najpiękniejsza poezja miłosna 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”.

Prośba o wyspy szczęśliwe, fragmenty Pieśni, Dziwni letnicy 
czy Zaczarowana dorożka – właśnie te wiersze stały się przed-
miotem interpretacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum 
w Brynicy.

12 lutego w bibliotece odbył się konkurs recytatorski 
pod hasłem „Najpiękniejsza poezja miłosna Konstantego Il-
defonsa Gałczyńskiego”. Został on zorganizowany z oka-
zji 60. rocznicy śmierci poety, ale i z okazji zbliżającego się 
Dnia Zakochanych. Gałczyński bowiem jak nikt inny mówił 
o miłości w sposób prosty, refleksyjny, sentymentalny, ale  
z niesłychaną wyobraźnią. W jego wierszach miłość przybiera 
barwy, ubrana jest w dźwięki muzyki, czuć jej konwaliową woń.

Komisja z wielką uwagą wsłuchiwała się w interpretację 
wierszy młodych uczniów, którzy w swój występ włożyli dużo 
pracy. Niektórzy z nich pokusili się nawet o strój sceniczny. Po 
obradach jury przyznało I miejsce Patrycji Banaś, II miejsce 
przypadło Justynie Zarychcie, a III Paulinie Pałce.

W dniu poprzedzającym „Walentynki” (13 lutego),  wszystkie 
chętne dzieciaki wzięły udział w warsztatach plastycznych pt.: 
„Walentynkowe serduszko”. Przygotowane wcześniej serdusz-
ka z gąbki, zostały przez uczestników pomalowane, a co wię-
cej, młodzi czytelnicy specjalnie dla biblioteki stworzyli bardzo 
oryginalną walentynkę.

Z okazji Dnia Zakochanych przygotowano także w bibliotece 
specjalne książki o miłości, czyli najbardziej popularne roman-
se: Pani Bovary Flauberta, Przeminęło z wiatrem, Rozważna 
i romantyczna J. Austen czy chociażby Wichrowe wzgórza E. 
Bronte. O tym pięknym uczuciu pisanym przez duże „M” można 
również poczytać na kartach poezji Gałczyńskiego, Małgorzaty 
Hillar czy Jerzego Harasymowicza.

Obok eksponowanych książek dla młodzieży, które mówią 
o rodzącym się uczuciu, ale także o przyjaźni, serdeczności i 
wzajemnym zaufaniu, możemy znaleźć pozycję Jana Ursyna pt.: 
Alfabetyczny poradnik towarzyski. Znajdziemy w niej  m. in.  po-
rady niezbędne dla Niej i dla Niego: jak flirtować, jak być bez-
piecznym na randce.                

 /GBP/
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Wielkim zainteresowaniem cieszyły się walentynkowe zajęcia 
plastyczne.

Bank w nowej siedzibie
Nowy elegancji budynek, komfortowe warunki dla pracowników i klientów. Piekoszowski oddział Ban-
ku Spółdzielczego w Łopusznie przeprowadził się do nowego obiektu

Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego  
w Kielcach, starosta i wicestarosta powiatu, wójt Tadeusz 
Dąbrowa, radni oraz przedsiębiorcy, wzięli udział w uro-
czystym otwarciu piekoszowskiego oddziału Banku Spół-
dzielczego w Łopusznie.

Od ponad pięćdziesięciu lat Bank Spółdzielczy w Łopusznie 
ma swoją placówkę w naszej gminie. Piątego marca 1961 roku 
powstał w Piekoszowie punkt kasowy, później przeobraził się 
on w filię, a następnie w oddział i w takiej formie funkcjonuje 
do chwili obecnej. 

WE WŁASNYM BUDYNKU
Przez ostatnie kilkanaście lat bank mieścił się w budyn-

ku Urzędu Gminy w Piekoszowie. Półtora roku temu ruszy-
ła budowa obiektu przy ulicy Częstochowskiej, obok poczty.  
8 lutego została uroczyście otworzona nowa siedziba banku w 
Piekoszowie.

Z UDZIAŁEM VIP-ów
Na uroczystość przybył dyrektor oddziału okręgowego 

Narodowego Banku Polskiego w Kielcach, samorządowcy  
i przedsiębiorcy. Wstęgę przecinał między innymi wójt Tade-
usz Dąbrowa oraz Elżbieta Węgrzyn, prezes Banku Spółdziel-
czego w Łopusznie.

Budynek w nowoczesnej architekturze w dużej mierze zbu-
dowany został z wykorzystaniem szkła. 

KLIENCI ZADOWOLENI
- Mamy w nim lepszy komfort pracy, a nasi klienci są ob-

sługiwani w bardzo dobrych warunkach. Przed wejściem do 
banku jest także bankomat – mówi Karol Węgrzyn, dyrektor 
piekoszowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Łopusz-
nie. Dobra wiadomość dla nas jest też taka, że stary bankomat 
znajdujący się na budynku urzędu gminy zostaje i będzie funk-
cjonował tak, jak do tej pory. Przeniesienie się banku do no-
wego budynku sprawiło, że pracę w nim dostała jeszcze jedna 
osoba. Klienci także chwalą sobie komfort obsługi. 

- Nie ma co porównywać nowy budynek banku jest dużo 
ładniejszy, a gdy stoję w kolejce moja córka ma gdzie się po-
bawić - usłyszeliśmy od mieszkanki Piekoszowa.

Pracownicy piekoszowskiego oddziału Banku Spółdzielczego w Łopusznie.  
W środku dyrektor Karol Węgrzyn.

Wójt Dąbrowa podarował dyrektorowi oddziału w Piekoszo-
wie drewnianą rzeźbę. Z lewej strony radny Marek Sorbian.

Elżbieta Węgrzyn, prezes Banku Spółdzielczego w Łopusz-
nie przecina wstęgę z wójtem Tadeuszem Dąbrową.

W nowej siedzibie banku stworzono 
specjalny kącik zabaw dla dzieci.

Dar od europosła

Sołtys Wincentowa przy grze od europosła Siekierskiego.

Świetlica Wiejska w Wincentowie, wzbogaciła się o ko-
lejne wyposażenie. Tym razem urządzenie rozrywkowe  
w postaci gry piłkarzyki. Podarował je świętokrzyski euro-
poseł Czesław Siekierski.

Przypomnijmy świetlica wiejska w Wincentowie została zbu-
dowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jej 
funkcjonowanie i organizację zajęć odpowiada dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury. W grudniowym numerze „Głosu Pieko-
szowa” pisaliśmy, że świetlica została umeblowana i wyposa-
żona w sprzęt sportowy, między innymi stół ping-pongowy, gry 
planszowe i tym podobne.

Teraz na wniosek sołtysa wsi Wincentów, europoseł Cze-
sław Siekierski ufundował za kwotę ponad 700 złotych grę 
zręcznościową - piłkarzyki. 

Za wspomniany prezent dziękuje sołtys i mieszkańcy wsi 
Wincentów.          /PN/
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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE

NOWOŚCI FILOMOWE

Kolejne nowości
w bibliotece
Kolejne książki pojawiły się w wypożyczalni w Piekoszowie  
i jej filiach. Nie zawiodą się także miłośnicy kinematografii

Kilkadziesiąt nowych książek i fil-
mów na płytach DVD zakupiła Gminna 
Biblioteka Publiczna w Piekoszowie. 
Wszystkie zostały już wystawione na 
półki w wypożyczalniach.

Wśród nowości filmowych znaleźć 
można między innymi słynny już film 
Jerzego Hoffmana „1920 Bitwa War-
szawska”. Wśród polskich produkcji na 
półkach piekoszowskiej biblioteki poja-
wiła się „Huśtawka” z Karoliną Gorczy-
cą, Wojciechem Zielińskim oraz Joanną 
Orleańską w rolach głównych. Jest tak-
że polski kandydat do Oscara, czarna 
komedia okrzyknięta najlepszym pol-
skim filmem 2009 roku „Rewers” z Aga-
tą Buzek, Krystyną Jandą, Anną Polony  
i Marcinem Dorocińskim. Miłośnicy kina 

zagranicznego na pewno ucieszą się  
z możliwości wypożyczenia „Wichrów 
Kołymy” - ekranizacji bestsellera Eugeni 
Ginzburg „Stroma Ściana”. W filmie wy-
reżyserowanym przez laureatkę Oscara, 
Marleen Gorris wystąpiła Agata Buzek.

Nie zabrakło także nowych filmów 
dla dzieci. Wśród nich są: „Auta”, „Alwin  
i Wiewiórki”, czy „Barbie jako księżnicz-
ka i Żebraczka”.

Wśród sporej liczby nowości książko-
wych na uwagę zasługuje publikacja za-
tytułowana „Sophia Loren życie jak film”. 
Autorka książki ujawnia sekrety życia 
jednej z największych gwiazd światowe-
go kina.

Na półkach wypożyczalni pojawiły się 
kolejne części opowieści o burzliwych 

8-16, we wtorki i środy 8-19, a w soboty  
w godzinach 8-12.

- Zapraszam do korzystania z wy-

pożyczalni. Zachęcam do korzystania  
z możliwości sprawdzenia przez inter-
net które książki są na półkach, a któ-

re zostały wypożyczone - mówi Andrzej 
Paździerz,  dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Piekoszowie.

związkach Christiana Greya. Warto  
w tym miejscu przypomnieć, że książki 
E.L. James są jednymi z najchętniej czy-
tanych powieści na świecie. Dla przykła-
du „Ciemniejsza strona Greya” w USA  
w ciągu trzech miesięcy od daty premie-
ry osiągnęła sprzedaż na poziomie 15 
milionów egzemplarzy.

Pojawiły się także publikacje znanych 
autorów, którzy pojawili się w tym roku 
w  gminie Piekoszów na spotkaniach 
autorskich. Przykładem może być „12 x 
śmierć” autorstwa Michała Pauli. 

Biblioteka w Piekoszowie czynna jest 
w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 
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Materiały historyczne, zdjęcia  
i reprodukcje obrazów przedstawia-
jących zbrojny zryw Polaków prze-
ciwko zaborcom, a do tego projekcja 
filmu „Wierna Rzeka” z 1936 roku. 
Wszystko to przygotowano w biblio-
tece w Zajączkowie z okazji rocznicy 
powstania styczniowego.

W bibliotece młodzi czytelnicy mogą 
zdobyć potrzebne informacje o tym 
ważnym historycznym wydarzeniu, któ-
rego 150 rocznicę obchodziliśmy 22 
stycznia. Od 28 stycznia do 2 lutego 
na uczniów klas podstawowych i gim-
nazjum czekały specjalnie dobrane 
książki opowiadające o największym 
zrywie wolnościowym narodu polskiego.  

Wiele można było się dowiedzieć tak-
że o malarstwie jakie rozwinęło się 
podczas powstania styczniowego, ale 
również o jego przyczynach, przebiegu  
i skutkach. Dzięki organizacji takich za-
jęć dzieci mają okazję zapoznać się z hi-
storią. Pod czujnym okiem pań nauczy-
cielek Ewy Kowalskiej i Urszuli Giemzy 
czynnie uczestniczyli w spotkaniach  
i pogłębiali swoją wiedzę.

W bibliotece można też było obejrzeć 
ekranizację „Wiernej Rzeki”, powieści 
Stefana Żeromskiego, której akcja roz-
grywa się na terenie naszej gminy. Warto 
dodać, że zaprezentowany film został na-
kręcony w 1936 roku. Sam w sobie jest 
więc wartością historyczną.          /GBP/

Lekcja historii 
w gminnej bibliotece
W tym roku przypada 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, największego zrywu wol-
nościowego narodu polskiego podczas zaborów

Sporo można było się dowiedzieć także o Stefanie Żerom-
skim i jego książce „Wierna Rzeka”.

Zainteresowanie uczniów „lekcją historii” w bibliotece w Za-
jączkowie było wyjątkowo duże.

Sporym zainteresowaniem cieszyły się wystawione ryciny  
i reprodukcje obrazów przedstawiające walkę obronną.

Pracownicy biblioteki przygotowali książki, z których można 
było zgłębić historię największego zrywu zbrojnego Polaków.

Powstanie styczniowe
Było zrywem przeciwko Imperium 

Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 
22 stycznia 1863 wydanym w Warsza-
wie przez Tymczasowy Rząd Narodo-
wy. Spowodowane było narastającym 
rosyjskim terrorem wobec Polaków. 
Wybuchło 22 stycznia 1863 roku  
w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 
na Litwie, trwało do jesieni 1864 roku. 
Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru 
rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz 
ziemie zabrane.

Było największym polskim powsta-
niem narodowym,

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.

Zimowe utrzymanie dróg – zgłoszenia 
od mieszkańców: tel. 41-300-44-00.

INFORMATOR TELEADRESOWY

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że na wniosek 
Pani Ewy Stępień z dnia 14.02.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wy-
dania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana 
lasu na użytek rolny na działce nr ewid. 497 położonej w miejscowości Zajączków 
gm. Piekoszów”

***
Wójt gminy Piekoszów zawiadamia, że w dniu 25.02.2013r. wydał decyzję o środo-

wiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa 16 budyn-
ków jednorodzinnych z mieszkalnym poddaszem na działce o nr ewid. 360/2 poło-
żonej w obrębie geodezyjnym Micigózd, gm. Piekoszów z wniosku Pana Kazimierza 
Szafulskiego, Micigózd ul. Ogrodowa 29,26-065 Piekoszów z dnia 07.01.2013r. 

Z treścią przedmiotowej decyzji, jak również całą dokumentacją sprawy, w tym 
także uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i opi-
nią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego strony mogą zapoznać się  
w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. Nr 111, w godz. 7.30 
- 15.30.

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

z wnioskiem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia pn: „Budowa zbiornika wodnego WIERNA RZEKA na rzece Łososinie na terenie 
gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” w dniu 18.02.2013r. wystąpiono do Inwe-
stora o ponowne uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środo-
wisko. Przedłożone przy piśmie znak: ŚZMiUW.TI-4011/5/11-13 z dnia 14.01.2013r. 
uzupełnienie, po szczegółowej analizie wskazało na konieczność uzupełnienia m.in. 
w części dotyczącej wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze.

***
Wójt Gminy w Piekoszowie zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwa-

runkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakład przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i  elektronicznego w miejscowości Micigózd na działkach o nr 
ewid. 13/4 i  14/4 gm. Piekoszów” z wniosku Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami 
MB Recycling Sp. z o. o., ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

Biuro Rachunkowe
Jolanta Tomczak

Licencja MF Nr 00000

Micigózd, ul. Czêstochowska 83
26-065 Piekoszów

tel. 669 73 18 08, tel./fax 41 306 26 10
e-mail: jtomczak@vp.pl

Prowadzenie:
- ewidencji rycza³tu
- ksi¹¿ki przychodów i rozchodów
- ksi¹g rachunkowych
- spraw kadrowo-p³acowych, ZUS
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Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,
spokojnych, przepełnionych wiarą, 

nadzieją  i miłością Świąt Wielkiej Nocy
życzą

Tadeusz Dąbrowa
wójt Gminy Piekoszów, 

oraz  
Rada Gminy Piekoszów


