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Plan ratunkowy 
dla Piekoszowa
Od ponad miesiąca mówią o nim 

wszyscy, ale na czym dokładnie po-
lega? Bogusław Krukowski, pełniący 
obowiązki wójta objaśnia założenia 
planu naprawczego gminy Piekoszów.

Zmniejszenie zatrudnienia w urzędzie 
gminy oraz szkołach, rezygnacja z kilku 
inwestycji, które miały być realizowane 
w tym roku, czy zawieszenie linii auto-
busowych. To tylko niektóre założenia 
planu, który ma sprawić, że na koniec 
roku nasza gmina wyjdzie z finansowe-
go dołka.

„Mrówka” z... 
promocjami!
W sobotę 8 czerwca w Piekoszo-

wie otwarcie marketu budowlanego, 
znanej polskiej sieci handlowej. Bę-
dzie można kupić wiele produktów po 
atrakcyjnych cenach i wygrać nagro-
dy!

Market otworzy swe podwoje dla 
klientów w sobotę 8 czerwca o godzinie 
9. Oczywiście z tej okazji przygotowano 
szereg promocji. Po okazyjnej cenie bę-
dzie można kupić grille, myjki ciśnienio-
we, baseny, kosiarki, doniczki, a nawet 
drzwi.

Pamiętaj  
o deklaracji!
15 czerwca mija termin składania tak 

zwanych deklaracji śmieciowych. Do-
kument muszą wypełnić i dostarczyć 
do urzędu właściciele gospodarstw  
z terenu całej gminy Piekoszów.

1 lipca zaczyna obowiązywać znowe-
lizowana ustawa o utrzymaniu porządku 
w gminach. W związku z tym każda ro-
dzina ma do 16 czerwca złożyć deklara-
cję o ilości osób zamieszkujących daną 
posesję. Wzór deklaracji oraz dodatko-
we informacje można uzyskać w urzę-
dzie gminy w pokoju nr 7.

Czytaj na stronie 8

Chcą referendum
Jest formalny wniosek o odwołanie wójta i rady gminy Pieko-
szów przed upływem kadencji

Czytaj na stronie 7

Biblioteka na miarę XXI wieku

Czytaj na stronie 5

- Złożyliśmy wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania wójta  
i rady gminy przed upływem kadencji - poinformował na sesji Wiesław Jóźwik.

1840 osób podpisało się pod wnio-
skiem złożonym 27 maja w kielec-
kiej delegaturze Państwowej Komisji 
Wyborczej o odwołanie wójta i rady 
gminy Piekoszów przed upływem ka-
dencji.

Wniosek złożyła grupa mieszkańców  

z Wiesławem Jóźwikiem na czele.
Referendum odbędzie się prawdopo-

dobnie w wakacje. Jeśli jego wynik będzie 
zgodny z oczekiwaniami wnioskodawców, 
to w ciągu półtora roku będziemy szli do 
urn wyborczych trzy razy!

Dziś mieści się w starym budynku, 
odziedziczonym po urzędzie gminy. 
Wkrótce może mieć najładniejszą siedzi-
bę ze wszystkich instytucji publicznych.

Sala wielofunkcyjna o powierzch-

ni przeszło stu metrów kwadratowych,  
z rozkładaną sceną, ekranem kinowym. 
Wszystko to ma się znaleźć w rozbudo-
wanym budynku biblioteki. 

Czytaj na stronie 3

Tak ma wyglądać siedziba biblioteki w Piekoszowie.
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Na miarę XXI wieku
Ponad półtora miliona złotych na rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Piekoszo-
wie przyznało nam Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sala wielofunkcyjna o powierzchni 
przeszło stu metrów kwadratowych,  
z rozkładaną sceną, ekranem kino-
wym i profesjonalnym projektorem 
cyfrowym. Wszystko to ma się zna-
leźć w rozbudowanym budynku bi-
blioteki w Piekoszowie. 

Kilka lat temu zrobiono inwentaryza-
cję budynku biblioteki w Piekoszowie. 
Wynik analizy nie wypadł dobrze. Obiekt 
wymaga generalnego remontu, na który 
gminy nie było stać. Dlatego wykonany 
został projekt i rozbudowy budynku i zło-
żono wniosek o dofinansowanie do mini-
sterstwa kultury. Po pierwszej nieudanej 
próbie druga okazała się skuteczna. W 
tym roku ministerstwo przyznało dotację 
na rozbudowę naszej biblioteki. Koszt in-
westycji to około 2,5 miliona złotych, ale 
75 procent kosztów ma pokryć ministe-
rialna dotacja.

- Czynimy starania, aby uzyskać tak-
że finansowe wsparcie z budżetu wo-
jewództwa i powiatu. Gmina w ciągu 
trzech lat będzie musiała zainwestować 
około 500 tysięcy złotych. Za to zyska 
duży nowoczesny budynek w miejsce 
starego wymagającego kapitalnego re-
montu na który trzeba około 400 tysięcy 
złotych (wymiana dachu i instalacji we-
wnętrznych) – mówi Andrzej Paździerz 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Piekoszowie. Zdaje on sobie sprawę  
z trudnej sytuacji finansowej gminy, ale 
liczy, że inwestycja dojdzie do skutku. 
Wniosek do ministerstwa został napisa-
ny w taki sposób, że w tym roku gmina 
nie musi wydać ani złotówki – informuje 
dyrektor Paździerz.

Budowa może ruszyć jeszcze w 
tym roku. Projekt zakłada dobudowę 
piętra do budynku biblioteki oraz roz-

budowanie obiektu. Na piętrze znaj-
dzie się sala wielofunkcyjna, która  
w razie potrzeby będzie służyła jako 
sala konferencyjna, sala kinowa lub te-
atralna. Wyposażona będzie w składaną 
scenę ekran kinowy i profesjonalny pro-
jektor cyfrowy, taki jakich używa się dziś  
w prawdziwym kinie – informuje Paź-
dzierz.

Na piętrze będzie także mediateka 
oraz sala wystaw. Z kolei na parterze 
znajdzie się strefa dziecka oraz sale bi-
blioteczne.

Całkowity koszt rozbudowy i wyposa-
żenia to około 2,5 miliona złotych. Liczę 
jednak że po przetargu okaże się on 
znacznie niższy. 75 procent na ten cel 
dostaniemy z ministerstwa – informuje 
dyrektor Paździerz.

Obiekt ma być oddany do użytku  
w pierwszej połowie 2015 roku.

Tak ma wyglądać budynek biblioteki w Piekoszowie po rozbudowie. Z lewej strony budynek urzędu architektonicznie 
połączony w całość z biblioteką.

Zamiatają chodniki po zimie
Zamiatarki pojawiły się na ulicach Piekoszo-

wa. Specjalistyczny sprzęt od kilku dni usuwa 
piach zalegający po zimie na chodnikach przy 
trasach wojewódzkich.

Przez całą zimę posypywano nim ulice i chodniki 
by bezpiecznie można było się poruszać po drogach 
i chodnikach. Jednak piach i sól, które poprawiały 
nasze bezpieczeństwo zimą, teraz je pogarszają. 

Drobiny piasku na suchym asfalcie wydłużają bo-
wiem i to znacznie, drogę hamowania pojazdów. 

Kilka dni temu na ulicach Piekoszowa  pojawiły 
się zamiatarki, które sprzątają piach po zimie zale-
gający na ulicach i chodnikach.

Maszyny pracują na trasach wojewódzkich. Zgod-
nie z zapowiedziami pracowników Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Kielcach, posprzątanie chodników ma 
zająć kilka dni. Na ulicach Piekoszowa pracują zamiatarki.

„Głos Piekoszowa”  
– miesięcznik bezpłatny  

samorządu gminy Piekoszów
Wydawca:  
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Szanowni mieszkańcy 
Gminy Piekoszów,

Pragnę Państwa poinformować, że sytuacja w jakiej znalazła się 
gmina Piekoszów zaczyna się powoli normować. Prowadzimy ne-
gocjacje z wierzycielami i spłacamy zobowiązania względem nich w 
ratach. Z drugiej strony ściągamy należności od naszych dłużników, 
zarówno od firm jak i osób fizycznych. Takie działania pozwoliły 
na ponowne uruchomienie oświetlenia ulicznego, nadal jeżdżą au-
tobusy, choć groziło nam zawieszenie kursów na wszystkich liniach. 
Regionalna Izba Obrachunkowa w końcu zatwierdziła nam budżet 
na ten rok. 

Pragnę przy okazji jeszcze raz zapewnić, że mimo zaistniałej sy-
tuacji urząd funkcjonuje prawidłowo. Obsługujemy na bieżąco pe-
tentów, wydawane są wszelkie decyzje administracyjne.

Z wyrazami szacunku

	 	 	 	 	 											Bogusław Krukowski
         p.o. wójta Gminy Piekoszów

Połączą bibliotekę z GOK?
Połączenie placówek ma być ko-

rzystne finansowo, a mieszkańcy gmi-
ny na tym nie ucierpią - zapewniają 
pomysłodawcy projektu uchwały pod-
jętej na ostatniej sesji Rady Gminy 
Piekoszów w sprawie połączenia GOK  
i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

- Ze wstępnych szacunków wyni-
ka, że dzięki połączeniu obu placó-
wek gmina zaoszczędzi co najmniej 
sto tysięcy złotych rocznie. Stanie się 
tak dzięki temu, że będzie jeden dy-
rektor zarządzający całością, ta sama 
obsługa księgowa, będą też oszczęd-
ności przy organizowaniu imprez.

Czytaj na stronie 4

Szóstoklasiści poprawili 
ubiegłoroczny wynik
Znamy wyniki tegorocznego testu 

szóstoklasistów. Są lepsze od ubie-
głorocznych. Najlepiej z całej gminy 
wypadli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Łosieniu.

Najlepszy w powiecie średni wynik 
podczas tegorocznego testu szósto-
klasistów uzyskali uczniowie z gminn: 
Sitkówka - Nowiny 26,66, Strawczyn 
26,37 oraz Miedziana Góra 25,8.  
W gminie Piekoszów średnia z testu 
to 24,31 punktu. 

Czytaj na stronie 4

Walczą o przedszkole  
dla swoich dzieci!
Rodzice dzieci uczęszczających 

do przedszkola w Szczukowicach nie 
chcą zamknięcia placówki. W obronie 
przedszkola stanęli także radni.

Grupa rodziców, których dzieci 
chodzą do przedszkola w Szczuko-
wicach przyszła na ostatnią sesję 
rady gminy by głośno wyrazić nieza-
dowolenie wobec planów zamknięcia 
placówki. - Czy to prawda, że ma być 
zlikwidowana? - pytała jedna z matek 
Bogusława Krukowskiego, pełniące-
go obowiązki wójta gminy. 

Czytaj na stronie 8

Miłośnik folkloru
Z wykształcenia ekonomista, z za-

wodu kolejarz. Od dziesięciu lat jest 
członkiem zespołu ludowego Wierna 
Rzeka. Marian Walas, radny z Za-
jączkowa przyznaje, że jego pasją 
jest folklor. 

W ramach cyklu wywiadów z rad-
nymi dziś prezentujemy rozmowę  
z Marianem Walasem.

Czytaj na stronie 8

W  N U M E R Z E

Czekamy na 
Wasz Głos!

Drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za 
Wasze oceny i uwagi dotyczące no-
wego „Głosu Piekoszowa”. Dzięki nim 
możemy wydawać gazetę, która spełni 
Państwa oczekiwania. W dalszym cią-
gu 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”
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Połączenie placówek ma być korzystne finansowo,  
a mieszkańcy gminy na tym nie ucierpią - zapewniają 
pomysłodawcy projektu uchwały podjętej na ostatniej 
sesji Rady Gminy Piekoszów w sprawie połączenia GOK  
i Gminnej Biblioteki Publicznej. 

- Ze wstępnych szacunków dzięki połączeniu obu placówek 
gmina zaoszczędzi co najmniej sto tysięcy złotych w skali roku. 
Stanie się tak dzięki temu, że będzie jeden dyrektor zarządza-
jący całością, ta sama obsługa księgowa, będą też oszczęd-
ności przy organizowaniu imprez. Bywa, że równolegle odby-
wają się dwie imprezy z tej samej okazji. Jedna organizowana 
przez bibliotekę druga przez GOK - mówi Krzysztof Szymkie-
wicz, współautor projektu uchwały w sprawie połączenia pla-
cówek. Jego zdaniem obie placówki często wchodzą sobie  
w kompetencje. - Organizacja imprez, kolonii, czy prowadzenie 
świetlic to kompetencja Gminnego Ośrodka Kultury, a bywa, 
że  próbuje to robić biblioteka. Po połączeniu tego problemu 
nie będzie - uważa Szymkiewicz. Zaznacza, że po połączeniu 
placówek powinien odbyć się konkurs na szefa nowej placówki.

Podczas wspólnego posiedzenia komisji rady gminy, na któ-
rym zaprezentowano projekt uchwały w sprawie połączenia 
placówek obaj dyrektorzy - Gminnego Ośrodka Kultury i Gmin-
nej Biblioteki Publicznej wyrazili aprobatę dla tego rozwiąza-
nia. Paweł Nowak, stojący na czele GOK oświadczył, że złożył 
nawet pisemne zapewnienie, że po połączeniu placówek poda 
się do dyspozycji wójta.

Podczas sesji 29 maja radni prawie jednogłośnie przyjęli 
uchwałę intencyjną w sprawie połączenia Gminnego Ośrodka 
Kultury i biblioteki. Proces ten nie jest jednak ani prosty, ani 
nie da się go szybko przeprowadzić. Procedura trwała będzie 
minimum pół roku. Na połączenie musi zgodzić się szereg in-
stytucji między innymi Krajowa Rada Biblioteczna oraz mini-
sterstwo kultury. Veto choćby jednej z instytucji blokuje proces 
łączenia placówek. 

Połączą bibliotekę z GOK?
Czy Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie będą jedną placówką? 
Takie rozwiązanie zaproponowała w minionym miesiącu grupa radnych

Plan ratunkowy
Od ponad miesiąca mówią o nim niemal wszyscy, ale na czym dokładnie polega? Bogusław 
Krukowski, pełniący obowiązki wójta objaśnia plan naprawczy dla gminy Piekoszów

Zmniejszenie zatrudnienia w urzę-
dzie gminy oraz szkołach, rezygnacja 
z kilku inwestycji, które miały być re-
alizowane w tym roku czy zawieszenie 
linii autobusowych. To tylko niektóre 
założenia planu, który ma sprawić, że 
na koniec roku nasza gmina wyjdzie  
z finansowego dołka.

Od kilku tygodni jest realizowany  
i od razu zaczął wzbudzać ogromne kon-
trowersje. Wiadomo, że zakłada zwol-
nienia pracowników urzędu gminy oraz 
szkół. To właśnie na tym fragmencie pla-
nu naprawczego skupiają się wszyscy, 
ale nie dotyczy on tylko zwolnień.

Zapytaliśmy Bogusława Krukowskie-
go, pełniącego obowiązki wójta Pieko-
szowa na czym dokładnie ma polegać 
jego plan naprawczy?

TYCH INWESTYCJE NIE BĘDZIE
Z powodu trudnej sytuacji finansowej 

w jakiej znalazła się gmina Piekoszów 
pełniący obowiązki wójta Bogusław Kru-
kowski podjął decyzję o rezygnacji z czę-
ści inwestycji planowanych na ten rok. 

- Wycofałem się z umów inwestycyj-
nych, które praktycznie się jeszcze nie 
rozpoczęły. Dzięki temu gmina nie ponie-
sie dodatkowych obciążeń, a pozwoli to 
na uzyskanie stabilności budżetowej, po-
nieważ na te inwestycje i tak nie było pie-
niędzy w kasie urzędu – mówi Krukowski. 
Które budowy nie dojdą do skutku?

- Nie powstanie park wspinaczkowy 
„Tarzania”, nie rozpocznie się uzbrajanie 
terenów inwestycyjnych w Piekoszowie, 
nie powstanie świetlica i chodnik w Bła-
watkowie oraz plac zabaw w Jaworzni. 
Wstrzymałem także prace podziałowe 
na projektowanej drodze gminnej prze-
chodzącej przez tereny inwestycyjne, 
łączącej drogi wojewódzkie. Zrobiłem to 
z dwóch powodów. Pierwszy to protesty 
mieszkańców „Jarzębiówki”, drugi to brak 
pieniędzy na wykup gruntów wywłasz-
czonych pod drogę na mocy specustawy 
– wymienia Bogusław Krukowski.

ZWOLNIENIA W URZĘDZIE
Ważną częścią realizowanego przez 

pełniącego obowiązki wójta jest reduk-
cja zatrudnienia. Jeszcze do niedawna 
w urzędzie gminy pracowały 132 oso-
by. - Nie przedłużam umów o pracę za-
wartych na czas określony. Dzięki temu 
do końca maja liczba zatrudnionych  
w urzędzie spadła o 28 osób – to głównie 
pomoc administracyjna oraz pracownicy 
interwencyjni. Wraz z końcem sierpnia 
skończą się umowy o pracę kolejnym 30 
osobom. Tym samym w urzędzie będą 
pracowały 74 osoby – mówi Krukowski.

- Oszczędności z redukcji etatów po-
zwolą na spłatę zobowiązań urzędu 

względem Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz Urzędu Skarbowego. Dzię-
ki zmniejszeniu zatrudnienia w urzędzie 
uda się w tym roku zaoszczędzić pół mi-
liona złotych – informuje Krukowski.

CIĘCIA W OŚWIACIE
W tym roku pracę w szkołach funk-

cjonujących na terenie gminy Piekoszów 
ma stracić 30 nauczycieli i 16 pracowni-
ków obsługi. - Dzięki temu spodziewam 
się oszczędności na poziomie 2 milionów 
złotych w skali roku. Redukcja nie prze-
kłada się na jakość nauczania, ponieważ 
zmniejsza się ilość uczniów i klas – mówi 
pełniący obowiązku wójta.

- Musimy także obniżyć koszty dowo-
zu dzieci do szkół. Obecnie dowozimy 
wszystkich uczniów, zarówno tych, któ-
rym dowóz przysługuje w świetle ustawy 
jak i tych, którzy takiego prawa nie mają. 
Z tego powodu wydajemy 670 tysię-
cy złotych rocznie. Dowożąc tylko tych, 
którzy mają do szkoły dalej niż trzy kilo-
metry wydamy na transport 300 tysięcy 
złotych mniej. Dodatkowo jeśli rodzice 
dzieci, które mieszkają bliżej niż trzy kilo-
metry od szkoły zechcą płacić symbolicz-
ną złotówkę za przejazd swoich pociech 
możliwe są kolejne oszczędności – mówi 
Krukowski.

Zmiany nie ominą także przedszko-
li. - Wszystkie poza tymi w Piekoszowie 
oraz Jaworzni będą prowadzone przez 
fundację z Brynicy. Dzięki temu koszty 
ich funkcjonowania zmniejszą się o 40 
procent – informuje Krukowski.

ENERGIA ELEKTRYCZNA
- Na wniosek radnych ograniczyłem 

czas funkcjonowania oświetlenia ulicz-

nego do godz. 24. Pozwoli to osiągnąć 
200 tysięcy złotych oszczędności w skali 
roku, pod warunkiem spłaty długo do za-
kładu energetycznego i uzyskania rabatu 
handlowego - mówi Krukowski.

- Zaoszczędzone pieniądze pozwolą 
także na modernizację punktów oświetle-
niowych na bardziej oszczędne i montaż 
nowych zegarów astronomicznych.

TRANSPORT PUBLICZNY
Od 8 czerwca zmniejszy się ilość 

kursów linii nr 18. - Z rozkładu zniknie 
kilka kursów tych najmniej napełnionych  
w godzinach przedpołudniowych i wie-
czornych – informuje Krukowski. Od 
pierwszego lipca zmniejszy się także 
ilość kursów na linii 28. W tym samym 
dniu zawieszone zostaną linie nr 24 i 26. 
Do kiedy? Tego na razie nie wiadomo.

- Te rozwiązania dadzą kolejne sto 
tysięcy oszczędności w skali roku. To 
pozwoli na spłatę zobowiązań wobec Za-
rządu Transportu Miejskiego w Kielcach 
– informuje Bogusław Krukowski.

- Realizacja powyższych działań po-
zwoli na koniec roku odzyskać gminie 
płynność finansową – dodaje Krukowski.

Bogusław Krukowski pokazuje wyliczenia, z których wynika ile oszczędności przy-
niosą poszczególne działania.

Krzysztof Szymkiewicz uważa, że na połączeniu GOK  
z biblioteką mieszkańcy nie stracą, a gmina zaoszczędzi spo-
rą sumę pieniędzy.

Czy to plan naprawczy?
Działania podejmowane obecnie  

choć mają charakter planu napraw-
czego nie są nim w pełnym tego słowa 
znaczeniu. Plan naprawczy to harmo-
nogram wieloletnich działań zaakcep-
towanych przez radę gminy i realizo-
wany przez wójta. Obecne działania są 
fragmentem opracowywanego właśnie 
programu naprawczego.

Lepsze wyniki naszych szóstoklasistów
Znamy wyniki tegorocznego testu 

szóstoklasistów. Są lepsze od ubie-
głorocznych. Najlepiej z całej gminy 
wypadli uczniowie Szkoły Podstawo-
wej w Łosieniu.

Najlepszy w powiecie średni wynik 
podczas tegorocznego testu szóstokla-
sistów uzyskali uczniowie z gminn: Sit-
kówka - Nowiny 26,66, Strawczyn 26,37 
oraz Miedziana Góra 25,8.

NAJLEPIEJ W ŁOSIENIU
W gminie Piekoszów średnia z testu 

to 24,31 punktu. 
Najlepiej podczas testu wypadli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ło-
sieniu, których średnia wyniosła 26,9. W 
ubiegłym roku uczniowie tej szkoły uzy-
skali jeden z gorszych wyników w gminie 
(20,32). Tak duży skok cieszy. Jednak 
aby być sprawiedliwym w tak małej szko-
le jak Łosień łatwo poprawić wyniki, ale 
też bardzo łatwo je zepsuć. W tym roku 
do testu przystąpiło bowiem 10 uczniów. 
Kiepski wynik jednego tylko ucznia spra-

wia że średnia całej szkoły pikuje w dół. 
Na drugim miejscu w gminie uplasowa-
li się uczniowie(16 uczniów) ze Szkoły 
Podstawowej w Górkach Szczukowskich 
którzy osiągnęli wynik 26,13 punktu. 
Nieco niższą średnią uzyskali uczniowie 
(26 zdających) z Rykoszyna. Ich wynik 
to 25,92 punktu.

Szkoła Podstawowa w Jaworzni może 
się pochwalić wynikiem 24,14 punktu (28 
uczniów).

Szkoła Podstawowa w Piekoszowie 
uzyskała średnią 23,93 punktu, popra-
wiając ubiegłoroczny wynik o 2,2 punk-
tu. Zaznaczyć w tym miejscu należy że 
w Piekoszowie do testu przystąpiło naj-
więcej bo aż 56 uczniów.

Zespół Oświatowych Placówek Inte-
gracyjnych w Micigoździe, gdzie do testu 
przystąpiło 13 uczniów osiągnął średnią 
23,38 punktu.

NAJGORZEJ W BRYNICY
Na przedostatnim miejscu w gminie 

uplasowali się uczniowie (27 uczniów 

pisało test) z Zespołu Placówek Oświa-
towych w Zajączkowie, którzy osiągnęli 
wynik 23,04 punktu.

Najniższą średnią w gminie osiągnęli  
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bryni-
cy - 22,25 punktu. Do testu przystąpiło 
tam 12 uczniów.

- Wyniki testu szóstoklasistów są ge-
neralnie lepsze niż rok temu - ocenia 
Krzystof Zawada kierownik wydziału 
oświaty w Urzędzie Gminy w Piekoszo-
wie. - Znacząco poprawił się wynik w 
Łosieniu. Cały czas dobry poziom utrzy-
muje Rykoszyn, drugi już rok z rzędu 
dobry wynik utrzymują uczniowie szkoły 
w Górkach Szczukowskich - zauważa 
kierownik Zawada.

WKRÓTCE WYNIKI 
EGZAMINU GIMNAZJALISTÓW
Lada dzień powinny być znane wyniki 

testu wieńczącego naukę w gimnazjach. 
Miejmy nadzieję, że wyniki tego spraw-
dzianu będą równie dobre co testu szó-
stoklasistów.
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Sorbian kontra Jóźwik 
Kolejne starcie przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów, Marka Sorbiana z byłym wójtem Pie-
koszowa Wiesławem Jóźwikiem. Czy to już kampania wyborcza?

„Wspólnie i w porozumieniu” ten 
zwrot użyty przez Wiesława Jóźwi-
ka,  byłego wójta Piekoszowa stał się 
powodem zażartej dyskusji na forum 
rady gminy.

Podczas kwietniowej sesji Rady Gmi-
ny Piekoszów doszło już do poważnej 
wymiany zdań między przybyłym na ob-
rady Wiesławem Jóźwikiem, byłym wój-
tem Piekoszowa, a przewodniczącym 
rady Markiem Sorbianem.

Jóźwik zarzucił bowiem radnym, że 
wspólnie z przebywającym w areszcie 
wójtem zadłużyli gminę.

Przewodniczący Marek Sorbian przy-
pomniał, że obecne zadłużenie gminy nie 
powstało w ciągu ostatnich kilku lat. 

Wyjaśniał zgromadzonym jak powstało 
tak wysokie zadłużenie gminy Piekoszów 
(ponad 70 procent względem wysokości 
budżetu), mówił o pułapce w jaką wpadły 
samorządy przez pogoń za pieniędzmi 
z Unii Europejskiej. Apelował także by 
przemyśleć czy powinno się teraz prze-
prowadzać referendum w sprawie odwo-
łania wójta i rady gminy. 

- Dziś łatwo się mówi o referendum, 
o odwołaniu wójta. Nikt tego nie broni, 
żyjemy w kraju demokracji. Tylko referen-
dum kosztuje, a czy dalej mamy obciążać 
gminę? Mleko się rozlało. Teraz trzeba 
myśleć jak ją wyprowadzić z kryzysu - 
mówił Sorbian podczas kwietniowej sesji 
rady gminy.

INFORMACJA I APEL
Podczas posiedzenia radnych 29 maja 

doszło do kolejnego starcia między prze-
wodniczącym, a siedzącym na widowni 
Wiesławem Jóźwikiem.

Były wójt Piekoszowa poinformował 
radnych biorących udział w obradach, że 
27 maja w kieleckiej delegaturze Pań-
stwowej Komisji Wyborczej złożył wnio-
sek o odwołanie wójta gminy oraz rady 
gminy Piekoszów przed upływem kaden-
cji.

- Złożyliśmy ten wniosek poparty  
1840 podpisami mieszkańców naszej 
gminy. Chcę zaapelować, byście do cza-
su referendum, w którym mieszkańcy 
się wypowiedzą czy są za odwołaniem 
czy przeciw, byście do tego czasu po-
wstrzymali się od wysprzedawania ma-
jątku gminy, ponieważ na ostatniej sesji 
podjęliście wiele uchwał o sprzedaży ko-
lejnych działek. Do tej pory, w ostatnich 
latach gmina pozbyła się przy waszym 
udziale dużej ilości ziemi, której była wła-
ścicielem. Ponadto z tego co mi wiadomo 
oddaliście pod zastaw budynek urzędu 
gminy i budynek remizy też jak słyszałem 
jest oddany pod zastaw za kredyt - po-
wiedział Jóźwik.

RIPOSTA PRZEWODNICZĄCEGO
- Trochę mnie Pan zaskoczył, że nie 

użył pan tego co na antenie radiowej i w 
Echu Dnia, że wspólnie i w porozumieniu 
rada gminy z wójtem doprowadziła do ta-
kiej sytuacji jaka teraz jest. 

- Pragnę przypomnieć, że pan Wie-
sław Jóźwik był wójtem Piekoszowa w 
kadencji 1998-2002. Ta gmina nie po-
padła w długi tylko dzięki tym radnym. 
Informuję, że kiedy pan Wiesław Jóźwik 
kończył swoją kadencję po kontroli RIO 
zadłużenie na koniec roku 2003 wyniosło 
39,6% budżetu. Czy te 39,6% wzięło się 
z tej rady.

Panie Wiesławie Jóźwik w kadencji 
kiedy Pan był wójtem ja byłem radnym. 
Czy wtedy wspólnie i w porozumieniu ze 
mną zadłużył pan gminę? - pytał Sorbian.

 - A tę remizę to Pan dał do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska 
jako pod zastaw pod weksel czysty. Tak 
było czy nie? A teraz Pan chce wytykać 
72%. 72% wzięło się z pułapki i mówiłem 
o tym na poprzedniej sesji. Poprzedni rok 
58% teraz 72%. Nie tylko ten samorząd, 
nie tylko ta gmina wpadła w tę pułapkę. 
Dlaczego w Skarżysku jest 95 procent 
długu i nie ma referendum, bo nie ma 
chętnego na wójta, a tu się znalazł kan-
dydat i za tym biega. Ale cyfry nie kłamią 
(...). Szanujmy się, jeśli chcemy demokra-
cji, aby demokracja była w naszej gminie, 
to nie mówmy tylko o tym co jest, ale tak-
że o tym kto do czego doprowadził. Więc 
pytam czy zdłużenie gminy do 40% na 
koniec rządów pana Jóźwika dokonano 
wspólnie i w porozumieniu jak pan za-
rzuca obecnej radzie? Może Pan udzielić 

odpowiedzi na to pytanie panie Jóźwik? 
- domagał się Sorbian.

- Zapomina pan o jednej rzeczy. Ja nie 
przyszedłem tu po to, by z panem pole-
mizować. Przyszedłem jako pełnomocnik 
grupy mieszkańców - 1840 osób  które 
podpisały się pod wnioskiem w sprawie 
waszego odwołania i odwołania wójta - 
odpowiadał Jóźwik.

- Jeśli dobrze pamiętam kiedy ja by-
łem wójtem, Pan pisał do prokuratury o 
byle co, o wszystko. Kiedy wójtem został 
pan Tadeusz D. stracił pan zęby bulterie-
ra, albo wzrok, bo doszło do tego do cze-
go doszło (...) - mówił Wiesław Jóźwik.

- Nie odpowiedział pan na moje py-
tanie. Czy wspólnie i w porozumieniu ze 
mną zadłużył pan gminę do poziomu 40 
procent w 2003 roku? - drążył Sorbian.

- W pewnym sensie tak - odpowiedział 
Jóźwik. Zarzucając jednocześnie Sorbia-
nowi, że ten mówi nieprawdę na jego te-
mat. - Podczas ostatniej sesji mówił pan  
i zostało to zacytowane na łamach „Głosu 
Piekoszowa”, że gmina czy Jóźwik wzięła 
kredyt 12,5 miliona złotych. Gmina wtedy 
wzięła 8 950 pożyczki a 2,5 miliona była 
dotacja, bezzwrotna. Powiedział pan też 
że zostało z tego jeszcze 6 milionów do 
spłacenia. Jest to kolejna nieprawda. Po-
nadto w umowie, którą podpisałem było, 
że po wykonaniu zadania gmina Pieko-
szów może uzyskać 20% umorzenia tej 
kwoty. Jak do tej pory gmina nie dosta-
ła tego umorzenia. Pytam zatem, za co 
wójt, czy na przykład sekretarz gminy 
brali pieniądze - pytał Jóźwik mówiąc 
jednocześnie jak wysokie zarobki mają 
urzędnicy w Piekoszowie. 

Do ostrej wymiany zdań doszło podczas ostatniej sesji między Markiem Sorbia-
nem, a Wiesławem Jóźwikiem. Sorbian wystąpił w mundurze strażackim w związku 
z tym, że jako komendant gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polski składał informację o stanie ochrony przeciwpożarowej gminy.

Sorbian przypomniał z kolei, że 10 lat 
temu Wiesław Jóźwik jako wójt zarabiał 
sporo ponad osiem tysięcy złotych mie-
sięcznie. Przeprosił także Jóźwika.

- Pragnę przeprosić pana i wysoką 
radę. Nie miałem dostatecznej wiedzy na 
temat tych sześciu milionów. Jest to kwo-
ta około 2,4 miliona - powiedział Sorbian.

EMOCJE I OSKARŻENIA 
O PROWADZENIE KAMPANII
Momentami dyskusja między prze-

wodniczącym rady, a byłym wójtem przy-
bierała formę ostrej wymiany zdań. Za 
Wiesławem Jóźwikiem stanęli przybyli  
z nim na sesję mieszkańcy. 

- Co zrobił Jóźwik, jak rządził to my 
wiemy. Mówmy o tym co jest teraz - krzy-
czał jeden z mężczyzn. 

Z kolei Marka Sorbiana poparli w dys-
kusji inni radni. 

- Niech pan nie robi tu kampanii wybor-
czej - mówił do Wiesława Jóźwika radny 
Edward Florczyk.

- Chciałbym byśmy w czasie tej kam-
panii referendalnej rozmawiali meryto-
rycznie, dyskutowali na argumenty, a nie 
stosowali stwierdzenia, które przypomi-
nają akt oskarżenia stawiany przez pro-
kuraturę. Wspólnie i w porozumieniu jest 
to zwrot, który nie mieści się w dozwolo-
nej krytyce. Jest to zwrot, który sugeru-
je trochę za dużo, sugeruje coś z czym 
ja zgodzić się nie mogę i do czego nie 
poczuwam się.   Nie chciał bym, abyśmy 
używali stwierdzeń, które w danej sytu-
acji są ciosami poniżej pasa - stwierdził 
radny Mateusz Karliński.

- To sformułowanie zostało zapisane 
w pierwszym punkcie naszego ogłosze-
nia o referendum, które rozwiesiliśmy  
w gminie. Rzeczywiście takie skojarzenia 
mogą się niektórym nasuwać.

- Kampania referendalna może się 
rozpocząć w dniu wydania postanowienia 
przez komisarza wyborczego postano-
wienia o  referendum. Do tego dnia dys-
kusji na argumenty być nie może. Dziś 
mogę powiedzieć tylko tyle, że sam wójt 
nie mógł zaciągać kolejnych kredytów bo 
sam wójt tego robić nie może. Rada mu-
siała podejmować uchwałę i wtedy dopie-
ro wójt szedł do banku i kredyt zaciągał. 
Tych kredytów było dość dużo. 

Wspólnie bo jego intencja, a wasza 
uchwała. Gdybyście się nie porozumieli 
w tych kwestiach to byście zagłosowali 
przeciwko jego inicjatywie. Stąd wspólnie 
i w porozumieniu - odpowiadał Jóźwik.

BĘDZIE OSTRA WALKA
Choć jeszcze nie wiadomo kiedy od-

będzie się referendum i jaki sutek przy-
niesie w lokalnych mediach pojawiły się 
informacje o tym, że mamy kilku zade-
klarowanych kandydatów na fotel wój-
ta we wcześniejszych wyborach. Chęć 
ubiegania się o najwyższe stanowisko 
w urzędzie zadeklarował Marek Sorbian, 
oraz radny Stanisław Kotwica. Choć ofi-
cjalnie tego jeszcze nie mówi to pewne 
jest, że jeśli dojdzie do przedtermino-
wych wyborów wystartuje w nich Jóźwik.

Chcą referendum 
Jest formalny wniosek o odwołanie wójta i rady gminy Pieko-
szów przed upływem kadencji

1840 osób podpisało się pod wnio-
skiem złożonym 27 maja w kieleckiej 
delegaturze Państwowej Komisji Wy-
borczej o odwołanie wójta i rady gmi-
ny Piekoszów przed upływem kaden-
cji.

Wniosek złożyła grupa mieszkańców 
gminy z Wiesławem Jóźwikiem, byłym 
wójtem Piekoszowa na czele.

- Wójt i Rada Gminy wspólnie i w po-
rozumieniu doprowadzili gminę do kata-
strofy finansowej, do nadmiernego za-
dłużenia i niewypłacalności. Zarzucamy 
nieprawidłowe gospodarowanie i zarzą-
dzaniem majątkiem gminy i zbyt drogie 
inwestycje gminne. Rada Gminy podaje 
nieprawdziwe informacje mieszkańcom 
co do aktualnej sytuacji finansowej gmi-
ny i szuka oszczędności kosztem miesz-
kańców gminy – tłumaczy Wiesław Jóź-
wik, były wójt gminy Piekoszów.

30 DNI NA DECYZJĘ
Teraz komisarz wyborczy ma 30 dni 

od daty wpłynięcia wniosku na zweryfi-
kowanie go i wydanie postanowienia o 
przeprowadzeniu referendum w sprawie 
odwołania wójta i rady gminy lub odrzu-
cenie wniosku mieszkańców.

Aby referendum było ważne musi w 
nim wziąć udział odpowiednia ilość wy-
borców.

Aby odwołać wójta musi wziąć udział 
w referendum niecałe 3 tysiące wybor-
ców tj. ok 22% wyborców, natomiast 
żeby odwołać radę gminy ponad 4 tysią-
ce wyborców tj. ok 34% mieszkańców.

Od dłuższego czasu toczy się dys-
kusja o tym, czy referendum powinno 
być przeprowadzane. Jego przeciwnicy 
twierdzą, że to niepotrzebny wydatek.

- Mieszkańcy mają prawo do referen-
dum, ale rozważyć należy czas jaki pozo-
stał do kolejnych wyborów. Czy powinno 
się je robić w obecnej sytuacji finansowej 
gminy - mówi Bogusław Krukowski, peł-

niący obowiązki wójta Piekoszowa.
- Koszty referendum i przeprowadze-

nia nowych wyborów są znaczne, mogą 
nawet sięgnąć oszczędności które uda 
nam się pozyskać w tym roku na trans-
porcie publicznym - kontynuuje wójt. 
Obecnie przebywający w areszcie wójt 
pobiera 50 procent wynagrodzenia, a 
jego zastępca, czyli ja, pracuję za naj-
niższą pensję przewidzianą dla osób 
piastujących taką funkcję. Jeśli dojdzie 
do wyborów, koszty zatrudnienia nowego 
wójta oraz jego zastępcy będą znacznie 
wyższe - mówi Bogusław Krukowski. 
Ponadto odwołanie rady gminy w tym 
momencie może utrudnić zarządzanie 
gminą. Wprowadzany plan naprawczy 
wymaga szybkich decyzji i znajomości 
zagadnień - twierdzi Krukowski.

Innego zdania jest Wiesław Jóźwik, 
pełnomocnik grupy mieszkańców podpi-
sanych pod wnioskiem o referendum.

- To co zrobiliśmy do tej pory i to co 
jeszcze zrobimy jako mieszkańcy pokry-
wamy z własnych pieniędzy. Gmina po-
niesie koszt wynagrodzenia - diet człon-
ków komisji obwodowych. Połowę składu 
komisji będzie wyznaczał wnioskodawca 
referendum. Chcemy by osoby zasiada-
jące w komisjach z naszego ramienia 
przekazały przynajmniej część tego wy-
nagrodzenia na spłatę zadłużenia gminy 
do zakładu energetycznego - mówi Wie-
sław Jóźwik.

TRZY RAZY DO URN?
Jeśli referendum w sprawie odwoła-

nia wójta i rady gminy o które postuluje 
grupa mieszkańców pod wodzą Wiesła-
wa Jóźwika będzie skuteczne to w ciągu 
półtora roku do urn będziemy szli trzy 
razy. Pierwszy na referendum, później 
wybierać w przedterminowych wybo-
rach, a w 2014 roku by wziąć udział już w 
we właściwych przypadających co cztery 
lata wyborach samorządowych.

Walczą o autobusy
153 osoby podpisało się pod pe-

tycją  do p.o. wójta gminy Piekoszów 
w sprawie planowanej likwidacji linii 
numer 26.

- My mieszkańcy wsi Wincentów, żą-
damy pozostawienia kursów autobusu 
linii numer 26 na trasie Kielce-Łosień-
-Kielce, które mają być zlikwidowane od 
1 lipca. Nadmieniamy, że z wyżej wy-
mienionych połączeń korzystają nasze 
dzieci, dojeżdżające do szkół w Kielcach 
i Piekoszowie oraz mieszkańcy którzy 
pracują w Kielcach (...). Zawieszenie 
kursowania autobusu linii 26 zwiększy 

nasze wydatki, gdyż prywatni przewoź-
nicy mają dużo wyższe ceny biletów 
(brak zniżek dla uczniów, emerytów i 
rencistów) - czytamy w petycji. 

- Prosimy o poszukanie  oszczęd-
ności w innych obszarach gminnej go-
spodarki , aby odbyło się to mniejszym 
kosztem mieszkańców Wincentowa - 
czytamy w petycji.

Jest też petycja o nie likwidowanie  
kursów autobusowych między Kielca-
mi a Piekoszowem w szczególności na 
linii nr 18, podpisana przez ponad 400 
mieszkańców gminy.
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Mrówka z promocjami
W sobotę 8 czerwca w Piekoszowie otwarcie marketu budowlanego, znanej polskiej sieci han-
dlowej. Będzie można kupić wiele produktów po atrakcyjnych cenach i wygrać nagrody!

Miłośnik folkloru
Kontynuujemy nasz cykl artyku-

łów, w których prezentujemy sylwetki 
gminnych radnych. Dziś przedstawia-
my rozmowę z Marianem Walasem.

*Jak długo działa Pan w samorzą-
dzie gminnym?

- To moja pierwsza kadencja w ra-
dzie. Wcześniej dwie kadencje zasiada-
łem w radzie sołeckiej.

* Co udało się Panu zdziałać będąc 
radną? Co uważa Pani za swój naj-
większy sukces?

- Za swój największy sukces uwa-
żam rozbudowę szkoły w Zajączko-
wie. Do tej pory nauka odbywa się tam 
na dwie zmiany. Od 1 września dzieci 
wreszcie będą miały właściwe warunki 
lokalowe. Powstanie nowa kotłownia, 
parking, winda dla niepełnosprawnych, 
w szkole będzie pielęgniarka. 

Ponadto mamy nowy plac zabaw w 
Wiernej Rzece, Strażacy z Zajączkowa 
dostali nowy wóz gaśniczy, powstało 
nowe oświetlenie uliczne w Zajączko-
wie i Wesołej. Dużym sukcesem jest 
też odzyskanie pozostałej części bu-
dynku w której mieści się biblioteka w 
Zajączkowie. Oczywiście dziękuję w 
tym miejscu koleżankom i kolegom rad-
nym za aprobatę i poparcie dla moich 
działań.

*Czego się Panu nie udało zrobić? 
Co chciałby Pan jeszcze zdziałać dla 
mieszkańców?

- Niestety na zrealizowanie wszyst-
kich potrzeb mieszkańców okręgu który 
reprezentuję trzeba ogromnych pienię-
dzy, a obecna sytuacja finansowa gmi-
ny nie napawa nadzieją na szybką reali-
zację potrzebnych inwestycji. 

Brakuje wodociągu przy trasie Bła-
watków - Wierna Rzeka, zachodnia 
część gminy nadal zasilana jest ze 

studni znajdującej się na terenie ko-
palni Nordkalk w Miedziance. Powinni-
śmy jak najszybciej uniezależnić się od 
tego ujęcia. Ponadto brakuje chodników 
przez Zajączków oraz przy drodze po-
wiatowej obok kościoła w Wiernej Rze-
ce. 

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

- Nie podoba mi się nierówne trakto-
wanie mieszkańców gminy, to że została 
nieformalnie podzielona na wschodnią i 
zachodnią, przy czym ta druga jest trak-
towana gorzej przez kolejnych wójtów. 
Nie podoba mi się także to, że każdy w 
radzie gminy twierdzi że jest społeczni-
kiem, że działa dla dobra całej gminy a 
tak naprawdę chce jak najwięcej pienię-
dzy ściągnąć do swojego okręgu.

*Podobno interesuje się Pan na-
szym folklorem...

- Od prawie 10 lat jestem członkiem 
zespołu Wierna Rzeka, a od 7 lat pełnię 
funkcję kierownika zespołu.

*Sam Pan tworzy choreografię wy-
stępów?

- Tworzymy niejako więź rodzinną. 
Wspólnie pracujemy nad repertuarem. 
Wszyscy staramy się wydobywać z za-
sobów rodzinnych teksty starych pieśni 
i ożywiać je. 

*Podobno interesuje się Pan także 
sportem...

- To prawda. Najbardziej lubię gry ze-
społowe: piłkę ręczną, nożną i siatków-
kę. Kibicuję lokalnym zespołom. Kiedyś 
często jeździłem na mecze Korony Kiel-
ce. Teraz już rzadziej. 

W wolnych chwilach lubię także obej-
rzeć dobry film oraz sięgnąć po ciekawą 
książkę.

*Dziękuję za rozmowę.

Z PRACY  
RADY GMINY
Po kontroli w Gminnej
Bibliotece Publicznej
Komisja Rewizyjna Rady Gminy 

Piekoszów przyjęła protokół z kontroli 
przeprowadzonej w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Piekoszowie. Człon-
kowie komisji nie stwierdzili nieprawi-
dłowości w funkcjonowaniu placówki. 

O gruntach i stanie
środowiska naturalnego
15 maja zebrali się radni z Komi-

sji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, 
gospodarki żywnościowej i handlu. 
Wysłuchali informacji na temat stanu 
ochrony środowiska na terenie gmi-
ny, którą przedstawiła Ewa Kryczka, 
podinspektor do spraw ochrony śro-
dowiska w urzędzie gminy. Radni wy-
słuchali także sprawozdania na temat 
stanu rolnictwa i gospodarki grunta-
mi, które przedstawił Marcin Kędzio-
ra, podinspektor do spraw gospodarki 
gruntami w urzędzie gminy.

O oszczędnościach 
w gminnej oświacie
14 maja odbyła obradowali radni  

z komisji budżetowej. Ich spotkanie  
w całości było poświęcone oszczęd-
nościom w oświacie. Temat ten wzbu-
dza spore emocje. 1 września pracę  
w szkołach na terenie gminy ma stra-
cić 30 nauczycieli.

O stanie ochrony 
przeciwpożarowej
Dzień wcześniej obradowała Ko-

misja Samorządności, Praworząd-
ności i Ochrony Przeciwpożarowej. 
Radni zasiadający w niej wysłuchali 
sprawozdania z funkcjonowania sys-
temu ochrony przeciwpożarowej na 
terenie gminy. Informację na ten temat 
przekazał Marek Sorbian, komendant 
Gminny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej  
w Piekoszowie.

Wspólnie o łączeniu
GOK z biblioteką
24 maja podczas wspólnego po-

siedzenia komisji opiniowano projek-
ty uchwał na sesję która odbyła się 
29 maja. W czasie posiedzenia gru-
pa radnych złożyła projekt uchwały  
w sprawie połączenia GOK z biblio-
teką.

Marian Walas
Ma 50 lat, z wykształcenia magister 

ekonomii, pracuje w PKP Zakład Linii 
Kolejowych jako zastępca naczelnika 
sekcji eksploatacji Sitkówka-Nowiny. 
Ma żonę i czworo dzieci. reprezentuje 
okręg Zajączków - Wesoła.

Mnóstwo promocji, grill dla klientów marketu loteria 
fantowa, a nawet możliwość odbycia darmowego... lotu 
balonem. Takie atrakcje przygotowali właściciele marke-
tu budowlanego Mrówka w Piekoszowie z okazji otwarcia 
sklepu.

Market otworzy swe podwoje dla klientów w sobotę 8 czerw-
ca o godzinie 9. Oczywiście z okazji otwarcia przygotowano 
szereg promocji. Po okazyjnej cenie będzie można kupić grille, 
myjki ciśnieniowe, baseny, kosiarki, doniczki a nawet drzwi.

Jeśli pogoda dopisze otwarciu sklepu będzie towarzyszył 
prawdziwy piknik rodzinny. Grupa Polskie Składy Budowlane 
będzie organizowała loty balonem, będzie grill dla klientów, nie 
zabraknie także loterii fantowej. Co godzine będzie losowanie 
nagród dla osób które zrobią zakupy za co najmniej sto złotych 
- mówi Stanisław Bartos współwłaściciel marketu.

- Wygrać będzie można elektronarzędzia, artykuły oświetle-
niowe i ogrodnicze.

Ponadto osoba, która w dniu otwarcia marketu zrobi zakupy 
za najwyższą kwotę wygra skuter, kolejne osoby otrzymają od-
powiednio: lelewizor, laptop i tablet.

Właścicielami marketu PSB Mrówka w Piekoszowie są Ro-
bert i Stanisław Bartos. Sklep mieści się na powierzchni 1,5 
tysiąca metrów kwadratowych, a na półkach znajduje się 25 
tysięcy artykułów. 

Pracę w sklepie znalazło 17 osób. Market w dniu otwarcia 
będzie czynny od godziny 9 do 20. Od poniedziałku do piątku 
czynny będzie w godzinach 7-20 w soboty 7-18 zaś niedziele 
9-16.

Market Mrówka mieści się za biurowcem po Państwowym 
Gospodarstwie Ogrodniczym w Piekoszowie.

Zamkną przedszkole w Szczukowicach?

Market budowlany Mrówka mieści się za biurowcem po Pań-
stwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Piekoszowie.

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola  
w Szczukowicach nie chcą zamknięcia placówki. W obro-
nie przedszkola stanęli także radni.

Grupa rodziców, których dzieci chodzą do przedszkola  
w Szczukowicach przyszła na ostatnią sesję rady gminy by 
głośno wyrazić niezadowolenie wobec planów zamknięcia pla-
cówki. - Czy to prawda że ma być zlikwidowana? - pytała jedna 
z matek Bogusława Krukowskiego, pełniącego obowiązki wójta 
gminy. Kobieta mówiła także o tym, że podjęcie teraz decyzji 
o likwidacji przedszkola będzie bardzo kłopotliwa. - Nabór do 
przedszkoli w Kielcach i sąsiednich gminach już się zakończył. 
Gdzie teraz znajdziemy miejsce dla naszych dzieci? - pytała.

W obronę przedszkola zaangażował się radny Andrzej Sza-
farczyk, który wielokrotnie, choćby na posiedzeniach komisji 
rady gminy postulował o nie zamykanie placówki. Poparł go 
także przewodniczący rady gminy Marek Sorbian.

- Budynek, w którym działa przedszkole jest nasz. Właśnie 
go remontujemy. Oprócz przedszkola mieści się w nim remiza 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie chciał bym, aby się okaza-
ło, że po likwidacji przedszkola przestanie być on ogrzewany  
i będzie to samo co w Zajączkowie. Wejdzie grzyb i obiekt ule-
gnie zniszczeniu. Jeśli przedszkole jest potrzebne to uważam 
że powinny się znaleźć pieniądze na dwa etaty i przedszkole 
powinno nadal działać - uważa Sorbian.. 

Podczas sesji Bogusław Krukowski pełniący obowiązki 
wójta gminy Piekoszów powiedział że przyjrzy się jeszcze raz 
problemowi. Już po sesji w rozmowie z nami poinformował że 
przedszkole w Szczukowicach prawdopodobnie nie zostanie 
zlikwidowane.

Właściciele marketu z okazji otwarcia sklepu przygotowali 
wiele atrakcji i całą masę promocji.

W budynku w którym funkcjonuje przedszkole w Szczukowi-
cach trwa właśnie remont.
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Uczestnicy tegorocznej Wiosny Teatralnej mięli okazję wystąpić na nowej oddanej niedawno po remoncie scenie GOK.

Deszcz nie przeszkodził
Niesprzyjająca aura nie była w stanie popsuć zabawy najmłodszym mieszkańcom gminy, którzy 
na placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Piekoszowie świętowali Dzień Dziecka

Dzieci oblegały statek - zjeżdżalnię oraz trampolinę. Śpiewa Magdalena Kowalska uczennica gimnazjum w Łosieniu.

Nadmuchiwany okręt – zjeżdżalnia, karuzela, trampo-
lina, liczne konkursy, gdy i zabawy. Wszystko to czekało 
na uczestników imprezy zorganizowanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Piekoszowie z okazji Dnia Dziecka.

Od godziny 11 ze sceny przed Gminnym Ośrodkiem Kultu-
ry płynęła muzyka, obok na mini wesołym miasteczku do woli 
można było nieodpłatnie jeździć na karuzeli, skakać na tram-
polinie oraz szaleć w nadmuchiwanym okręcie – zjeżdżalni. 

Młodzi utalentowani mieszkańcy gminy mięli okazję zapre-
zentować swoje umiejętności wokalne czy aktorskie ustawio-
nej na placu scenie.

Wystąpiły między innymi dzieci i młodzież ze studium mu-
zycznego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury. Moż-
na było zobaczyć spektakl w wykonaniu grupy „Teatrzyk jak 
się patrzy” prowadzonej przez Teresę Kubuś, instruktora z 
GOK oraz występ formacji tanecznej ze szkoły w Brynicy, a 
także występ młodzieżowego zespołu ludowego z Rykoszy-
na.

Sporą atrakcją dla dzieci była możliwość zobaczenia z bli-
ska wozów strażackich, które zaprezentowali druhowie z jed-
nostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekoszowie.

Organizatorzy festynu z okazji Dnia Dziecka przygotowali 
szereg gier i zabaw dla najmłodszych mieszkańców gminy.

Wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu fotogra-

ficznego zatytułowanego „Wielkanoc w moim domu”.
- Jest bardzo fajnie. Najbardziej mi się podoba statek ze 

zjeżdżalnią. Deszcz nie był duży, zresztą szybko przestał pa-
dać więc nam nie przeszkodził w zabawie – usłyszeliśmy od 
Piotrka z Piekoszowa.

Nagrodzono także zwycięzców konkursu fotograficznego. Nie lada atrakcją dla dzieci okazała się karuzela.

Było mnóstwo gier i konkursów dla dzieci.

Pokazali wielki talent
Kolejna edycja Wiosny Teatralnej organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie 
przyciągnęła miłośników sztuki scenicznej z całej gminy

Grupa Teatralna „Maska” ze Szkoły Podstawowej w Za-
jączkowie została zwycięzcą tegorocznej edycji „Wiosny 
Teatralnej” organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Piekoszowie.

Udział w imprezie wzięli młodzi aktorzy z Zajączkowa, Ry-
koszyna, Górek Szczukowskich i Micigozdu.

Pierwsze miejsce zdobyła grupa teatralna „Maska” ze Szko-
ły Podstawowej w Zajączkowe. Drugie miejsce jurorzy przy-
znali ex aequo: grupie teatralnej ze Szkoły Podstawowej w 
Rykoszynie oraz Aleksandrze Huk ze Szkoły Podstawowej w 
Zajączkowie, która zaprezentowała poruszający monolog zaty-
tułowany „Burza w teatrze GOGO”.

Trzecie miejsce jurorzy przyznali grupie teatralnej ze Szkoły 
Podstawowej w Micigoździe.

Przyznano także wyróżnienia. Otrzymali je: grupa teatralna 
ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich, Karolina 
Bębacz oraz Sara Rębosz z Gimnazjum w Zajączkowie.

- Na uznanie zasługuje duża swoboda w kreacji postaci, 
dzieci po prostu bawiły się na scenie. Widać było, że gra spra-
wia im radość - ocenia Iwona Kukulska, przewodnicząca jury, 
która na codzień prowadzi warsztaty teatralne dla osób niepeł-
nosprawnych 

- Docenić należy pomysł na kostiumy i dobór muzyki. W 
monologu Aleksandry Huk podobało mi się to, że jest on tak 
bardzo aktualny - mówi przewodnicząca Iwona Kukulska.

Talentu aktorskiego pogratulował uczestnikom wiosny te-
atralnej Paweł Nowak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Piekoszowie. Nagrody zwycięzcom wręczył pełniący obowiąz-
ki wójta gminy Piekoszów Bogusław Krukowski.

Wiosna teatralna organizowana jest przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Piekoszowie co roku i za każdym razem cieszy się 
sporym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

W tym roku uczestnicy wiosny teatralnej mieli wystąpili na 
niedawno oddanej do użytku po remoncie sali teatralnej Gmin-
nego Ośrodka Kultury. - Zupełnie inaczej się na niej gra. Jest 
nowe kolorowe oświetlenie, scena jest po prostu profesjonal-
na. Teraz inaczej się na niej występuje - usłyszeliśmy od jed-
nej z uczestniczek imprezy.

Aktorzy zadbali o odpowiedni dobór tekstów i strojów.

Nagrody aktorom i podziękowania ich opiekunom wręczył Bo-
gusław Krukowski pełniący obowiązki wójta gminy Piekoszów.
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Otwarta biblioteka
Największa impreza organizowana już po raz piąty przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pieko-
szowie przyniosła najmłodszym i nie tylko dużo zabawy i uśmiechu

Dzień Otwarty Biblioteki or-
ganizowany w ramach Tygo-
dnia Bibliotek w piekoszow-
skiej placówce zawsze obfituje  
w niecodzienne atrakcje. 

Tegoroczny festyn rodzinny przycią-
gnął liczną grupę osób, w szczególno-
ści rodziców z dziećmi. Ci najmniejsi nie 
narzekali na brak zajęć – bardzo chętnie 
korzystali ze zjeżdżalni, suchego ba-
senu z piłeczkami, trampolin. Ponadto 
brali udział w zabawach organizowanych 
przez goszczących aktorów, którzy – 
przebrani w stroje klaunów – przepro-
wadzili takie zabawy jak lokomotywa, 
poszukiwanie mumii egipskich, wyścig w 
gaciach świętego Mikołaja oraz magicz-
ne sztuczki. Oprócz tego dzieciaki mo-
gły pomalować swoje twarze w wybrany 
przez siebie wzór – przeważały jednak 
motywy zwierzęce.

MNÓSTWO GIER I ZABAW
Bibliotekarze również zorganizowali 

gry i konkurencje. W specjalnie stwo-
rzonym miejscu zabaw, chętni mogli 
wziąć udział w turnieju łowienia jabłek, 
przeciągania liny, przebijania balonów, 
skakaniu na skakance czy nakładaniu 
butów na nogi krzesełek. Wszystkie kon-
kurencje cieszyły się dużym zaintere-
sowaniem, poprzez co wyłonienie zwy-
cięzcy było bardzo trudne. 

W konkursie gry w Colina uczestni-
czyli chłopcy, którzy z wielkim zaanga-
żowaniem konkurowali między sobą. 
Najlepsza trójka otrzymała drobne na-
grody.

Dorośli, którzy przybyli na Dzień 
Otwarty, mogli w kąciku literackim wy-
godnie usiąść i przeczytać udostępnio-
ną prasę.

BAWILI SIĘ MALI I DUZI
W tej imprezie wzięło udział ponad 

200 osób, którzy zgodnie stwierdzili, że 
takie wydarzenia są potrzebne, bo dzię-
ki temu dzieci mogą aktywnie spędzić 
czas z rówieśnikami i nieco oderwać się 
od ekranu telewizora czy komputera na 
rzecz wspólnej zabawy z innymi, i – co 
najważniejsze – na świeżym powietrzu. 
– Trzeba pokazać innym, że biblioteka 
to nie tylko książki ale także właśnie ta-
kie imprezy – powiedziała jedna z obec-
nych dziewczynek. – Jest bardzo fajnie, 
wszystko mi się podoba – mówi kolejna 
z uczestniczek. 

Wniosek nasuwa się jeden – Dzień 
Otwarty Biblioteki, jako jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń organizowa-
nych przez instytucję, przyciąga uwa-
gę, wzbudza zainteresowanie, a przede 
wszystkim sprawia, że dzieci chętnie i 
aktywnie spędzają czas na wzajemnym 

Dzieci i młodzież bawiła się znakomicie

Przed stoiskiem z watą cukrową ustawiła się długa kolejka.

Sporym zainteresowaniem cieszył się konkurs czytelniczy pod tytułem „Ania Shir-
ley i inni bohaterowie Lucy Maud Montgomery’ego.

W tygodniu bibliotek nie zabrakło także konkursów. Na zdjęciu dyrektor Andrzej 
Paździerz wręcza nagrody laureatom Konkursu Pięknego Czytania.

W Zajączkowie najmłodsi czytelnicy biblioteki mogli wraz z opiekunami aktywnie 
spędzić czas. 

Aktorzy w strojach klaunów zabawiali przybyłych na piknik.

konkurowaniu, świetnej i wspólnej zaba-
wie z rówieśnikami.

NIE TYLKO FESTYN
festyn rodzinny był zwieńczeniem 

cyklu imprez i zajęć zorganizowanych 
przez bibliotekarzy w ramach Tygodnia 
Bibliotek. Jakie inne atrakcje czekały dla 
czytelników?

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs „Ania Shirley i inni bohaterowie 
Lucy Maud Montgomery’ego” . W przed-
ostatni dzień tygodnia bibliotek, 14 maja, 
w piekoszowskiej placówce zgromadzili 
się uczniowie klas IV-VI ze szkół z tere-
nu naszej gminy. Podczas kilku konku-
rencji dotyczących powieści „Ania z Zie-
lonego Wzgórza” oraz „Ania z Avonlea” 
oraz filmu o losach głównej bohaterki 
uczestnicy konkursu mogli wykazać się 
swoją wiedzą.

Odbył się także gminny konkurs pięk-
nego czytania, który w tym roku zor-
ganizowany został już po raz siódmy. 
Uczniowie z klas I-III ze szkół podsta-
wowych naszej gminy, musieli wykazać 
się bardzo dobrym wyraźnym czytaniem 
i znajomością czytanego tekstu.

AKTYWNIE W ZAJĄCZKOWIE
16 maja do placówki wraz z nauczy-

cielami przyszli uczniowie klas II, III, V i 
VI, którzy – po przełamaniu pierwszych 
lodów – pokonali nieśmiałość oraz tre-
mę i rozpoczęli swoje występy wokal-
ne. Największą popularnością wśród 
uczestników konkursu karaoke cieszyły 
się oczywiście najnowsze piosenki pol-
skich wykonawców.

Fantastyczna pogoda sprzyjaa grom i 
zabawom na świeżym powietrzu. Dzię-
ki obszernemu placowi przed biblioteką 
w Zajączkowie najmłodsze dzieci wraz 
z opiekunami mogły aktywnie spędzić 
czas, skakając na skakance, grając w 
gumę, piłkę, piłkarzyki czy hula-hop.  A 
do tego otrzymały pyszne lizaki Ponadto 
na głodne przygód nieco starsze dzieci 
czekała pierwsza edycja gry wiejskiej! 
Zagadki, tropy, wskazówki i przede 
wszystkim doskonała zabawa wprawiły 
dzieciaki w świetny nastrój.

RÓŻNORODNIE W BRYNICY
Zmagania sportowe, warsztaty pla-

styczne i fotograficzne, karaoke i wiele 
innych atrakcji, a wszystko to z myślą o 
młodych czytelnikach naszej biblioteki w 
Brynicy.

Tydzień Bibliotek w Brynicy rozpoczął 
turniej wiedzy dla klas IV-VI, bardzo zna-
ny i lubiany – „Jeden z dziesięciu”. Wzię-
ło w nim udział 12 uczestników.

Kolejne dni niosły kolejne atrakcje 
takie jak karaoke, dzień w plenerze i 
malowanie pejzaży oraz zajęcia fotogra-
ficzne.

Najwięcej emocji wzbudziła gra wiej-
ska, która zgromadziła aż 15 chętnych 
uczniów. Podzieleni na drużyny trzyoso-
bowe musieli odgadnąć kilka zagadek, 
aby znaleźć część głównego hasła, któ-
re były schowane w zakątkach Brynicy.

           /Biblioteka/
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Konkurs został zrealizowany w ra-
mach programu edukacji ekologicz-
nej „Dla ziemi, dla siebie”. Dzieciaki z 
25 szkół pokazały jak  pięknie można 
dbać o środowisko  i jak należy se-
gregować odpady. Nagrody dla zwy-
cięzców wręczył członek Zarządu Po-
wiatu Kieleckiego - Bogdan Gierada.

Oto wyniki konkursu powiatowego:
I miejsce    -   Zespół Szkół w Ćmiń-

sku gm. Miedziana Góra, zebrał 14 800 
kg odpadów.

II miejsce  -  Zespół Placówek 
Oświatowych w Jaworzni gm. Pieko-
szów zebrał 14 790 kg odpadów.

III miejsce  -  Zespół Szkół w Bęcz-
kowie, gm. Górno zebrał 7 461 kg odpa-
dów.

W kategorii indywidualnej przyznano 
dziesięć wyróżnień. Zdobyli je:

 Wiktor Szcześniak z Zespołu Szkół  
w Ćmińsku, zebrał – 3 123 kg makula-
tury.

Radek Bartosz z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Jaworzni zebrał – 2 
950, 92 kg odpadów, z czego 2 850 kg 
makulatury i 100,92 kg butelek typu 
PET.

Patryk Garbat z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Jaworzni zebrał – 2 
746 kg odpadów, z czego 2 700 kg 
makulatury i 46 kg butelek typu PET.

Wiktoria Bujnowska z Zespołu Szkół 
w Bęczkowie zebrała – 2098,6 kg od-
padów, z czego 1 950 kg makulatury i 
148,6 kg butelek typu PET.

Agata Kaleta z Zespołu Szkół w Bęcz-
kowie zebrała – 2075,6 kg odpadów, z 
czego 1 930 kg makulatury i 145,6 kg 
butelek typu PET.

Julia Reczyńska z Zespołu Szkół w 
Ćmińsku zebrała – 1 615  kg makulatury.

Mikołaj Grabowski z Zespołu Szkół w 
Ćmińsku zebrał – 1 593  kg makulatury.

Oskar Malarecki z Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Jaworzni zebrał 
– 1 547,2 kg odpadów, z czego 1 500 
kg makulatury i 47,2 kg butelek typu 
PET.

Dawid Gruszka z Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Jaworzni zebrał 
– 1 324 kg odpadów, z czego 1 250 kg 
makulatury i 74 kg butelek typu PET.

Kinga Łakomiec z Zespołu Szkół  
w Bęczkowie zebrała – 1 173 kg odpa-
dów, z czego 980 kg makulatury i 193 kg 
butelek typu PET.

      źródło: www.piekoszów.pl
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Urząd Gminy Piekoszów: ul. Często-
chowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-300-
44-00, fax 41-300-44-93, e-mail: gmina@pie-
koszow.pl, www.piekoszow.pl

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR TELEADRESOWY

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach zawiadamia, że w związku 
z prowadzonym postępowaniem na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Kielcach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zbiornika wodnego WIERNA RZEKA 
na rzece Łososinie na terenie gmin Łopuszno, Piekoszów i Strawczyn” przedłuża 
termin załatwienia sprawy do dnia 7.11.2013 r. Z aktami w przedmiotowej sprawie 
strony mogą zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 120 
w godzinach 7.30-15.30.

***
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców urząd gminy informuje, iż deklarując 

selektywną zbiórkę odpadów komunalnych każda nieruchomość zostanie wyposażo-
na: w pojemnik na zmieszane odpady komunalne – odbierany raz na dwa tygodnie, 
w worek żółty na odpady z tworzyw sztucznych i metali – odbierany raz w miesiącu, 
w worek zielony na odpady ze szkła – odbierany raz w miesiącu, w worek niebieski 
na odpady z papieru i tektury – odbierany raz na trzy miesiące. Natomiast deklarując 
nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych nieruchomość zostanie wyposażona 
tylko w pojemnik na zmieszane odpady komunalne – odbierany raz na dwa tygodnie. 
Worki i pojemniki zostaną dostarczone do nieruchomości przez firmę wyłonioną  
w drodze przetargu.

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 9,999MW wraz z in-
frastrukturą towarzyszącą na części działki nr ewid. 8/2 zlokalizowanej w pobliżu wsi 
Rykoszyn gm. Piekoszów, na wniosek ENITORA ENERGIA Sp. z o.o. ul. Obryckiego 
3; 78-200 Białogard działająca przez pełnomocnika Pana Macieja Kowalik Instytut OZE 
Sp. z o. o., ul. Staszica 1/1 15, 25-008 Kielce w dniu 15.05.2013r. Wójt Gminy Piekoszów 
wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.

Z aktami w przedmiotowej sprawie tj. uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Kielcach oraz w/w postanowieniem strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy 
w Piekoszowie, pokój 111, w godzinach 7.30 - 15.30.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

Odebrali nagrody
Laureaci konkursu ekologicznego „Segreguj z nami - butelki typu PET oraz papier” odebrali na-
grody. Wśród nich są uczniowie szkół z terenu gminy Piekoszów

Laureaci konkursu wraz z jego organizatorami.

Wiedzą jak bronić się przed czadem
XV Ogólnopolski Konkurs Pla-

styczny dla Dzieci i Młodzieży pod 
hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu 
w domu, tlenek węgla nic złego nie 
zrobi nikomu”

W dniu 14 maja br. w Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyło się wręczenie 
nagród i wyróżnień za udział w XV Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym dla 
Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Twoja 
wiedza i czujka czadu w domu, tlenek 
węgla nic złego nie zrobi nikomu”. Spo-
śród 43 prac plastycznych, nadesłanych 
z 10 szkół z terenu gminy Piekoszów, 
komisja konkursowa wybrała najlepsze. 
W trzech kategoriach wiekowych laure-
atami zostali:

Uczniowie klas I-III SP
1 miejsce – Igor Sidło (SP w Pieko-

szowie)
2 miejsce – Julia Majchrzyk (SP w 

Łosieniu)
3 miejsce – Maksymilian Grosicki (SP 

w Rykoszynie)
Uczniowie klas IV-VI SP
1 miejsce – Klaudia Rudkiewicz (SP 

w Rykoszynie)
2 miejsce – Sebastian Misztal (SP w 

Piekoszowie)
3 miejsce – Kamila Wawrzeńczyk (SP 

w Piekoszowie)
Uczniowie gimnazjum
1 miejsce – Zuzanna Grzegorczyk 

(Gimnazjum w Piekoszowie)

2 miejsce – Martyna Dudzic (Gimna-
zjum w Jaworzni)

3 miejsce – Aleksandra Jas (Gimna-
zjum w Piekoszowie)

Pełniący obowiązki wójta Bogusław 
Krukowski oprócz nagród dzieciom biorą-
cym udział w konkursie wręczył wyróżnie-
nia nauczycielom, którzy ich przygotowali.

Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu plastycznego.

Miejsce	na	Twoją	reklamę!
Zdobądź
nowych
klientów
dzięki reklamie
w „Głosie 
Piekoszowa”

Sprawdź 
jak tanio zamieścimy

Twoje ogłoszenie

tel. 41 306 10 81
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psb MRÓWKA pIEKOsZÓW
ul. CZARNOWsKA 54, tEl. 41-242-14-65

gOdZINy OtWARCIA: pN. - pt.: 700-2000,   sOb.: 700-1800,   Nd.: 900-1600

NAJWIĘKSZE ZAKUPY
pREMIOWANE NAgROdAMI:

lOsOWANIE NAgRÓd
CO GODZINĘ !

do wygrania m.in:
• elektronarzędzia
• art. ogrodnicze
• art. oświetleniowe

•sKutER
•tElEWIZOR 32”
•lAptOp
•tAblEt ZAKUPY POWYŻEJ 100 ZŁ

pREMIOWANE upOMINKIEM

www.mrowka.com.pl

Czerwiec 2013  Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

Oferta ważna 8-23 czerwca 2013 r.


