
Podczas sesji 18 marca uzysku-
jąc poparcie ośmiu radnych, Marek 
Sorbian został nowym Przewodni-
czącym Rady Gminy Piekoszów. 

Przypomnijmy, kiedy w styczniu  
z funkcji szefa rady został odwołany 
Jan Ciszek, o jego fotel ubiegało się 
dwóch kandydatów: Stanisław Kotwi-
ca z Wincentowa oraz Marek 
Sorbian z Piekoszowa. Pod-
czas pierwszego głosowania  
w lutym  nie wybrano prze-
wodniczącego. Żaden bo-
wiem z kandydatów nie 
uzyskał bezwzględnej 
większości, czyli ośmiu 
głosów „za”. 

18 marca radni zde-
cydowali, że nowym 
pr zewodniczącym 
zostanie Marek 
Sorbian, radny  
z Piekoszowa, ko-
mendant gminny  
i naczelnik OSP  
w Piekoszowie.

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW    NR 4 (82)    marzec 2013    ISSN1732 – 7253

Zapłacimy 
mniej za wodę
Dobra wiadomość dla mieszkań-

ców czerpiących wodę z gminnego 
wodociągu oraz odprowadzających 
ścieki do kanalizacji sanitarnej.

Opłata abonamentowa, doliczana do 
rachunków za wodę i ścieki zostanie zli-
kwidowana, a pobrane dotychczas kwo-
ty zaliczone będą na poczet przyszłych 
opłat.

Jubileusz  
z ministrem
Czy trudno być wiceministrem? 

Czy istnieje zagrożenie zbrojnej napa-
ści na Polskę? Te i wiele innych pytań 
zadawali uczniowie Beacie Oczko-
wicz, wiceminister Obrony Narodo-
wej, podczas jej wizyty w Brynicy.

Akademią, której częścią była in-
scenizacja „Wiernej Rzeki” uczniowie  
z Brynicy uczcili setną rocznicę wyda-
nia powieści Stefana Żeromskiego i 150 
rocznicę wybuchu Powstania Stycznio-
wego. Podczas uroczystości, na którą 
przybyła Beata Oczkowicz, wiceminister 
Obrony Narodowej, wójt gminy Tadeusz 
Dąbrowa, wysocy rangą wojskowi oraz 
przedstawiciel starosty kieleckiego, wrę-
czono nagrody laureatom IX Gminnego 
Konkursu Literackiego im. Stefana Że-
romskiego.

Rolniku!  
Nie zwlekaj!
Do 15 maja można składać wnioski 

o unijne dopłaty do upraw.  Osoby, 
które potrzebują pomocy w przygoto-
waniu dokumentów mogą ją uzyskać 
w każdą środę w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Piekoszowie.

Nie złożysz dokumentów w terminie, 
dostaniesz mniej pieniędzy z Unii Eu-
ropejskiej. Każdy dzień zwłoki to jeden 
procent niższa dopłata do upraw. Warto 
więc wcześniej załatwić formalności.

Czytaj na stronie 11

Marek Sorbian, nowy przewod-
niczący Rady Gminy Piekoszów

Nowy szef rady
Marek Sorbian stanął na czele Rady Gminy Piekoszów.  
Zastąpił na tym stanowisku Jana Ciszka

Czytaj na stronie 3

Dwieście lat Pani Józefo!
Kwiaty, gratulacje i życzenia dwu-

stu lat życia, złożyli przedstawiciele 
władz gminy Józefie Winczakiewicz  
z Łosienka. Kobieta właśnie skończy-
ła sto lat. 

Obecnie w naszej gminie mieszka tyl-
ko jedna osoba starsza od niej.

Nic więc dziwnego, że na urodzi-
nach  jubilatki pojawili się: wójt Tadeusz 
Dąbrowa, przewodniczący Rady Gminy 
Piekoszów Marek Sorbian, przedstawi-
ciele Urzędy Stanu Cywilnego oraz Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych i GOK. 

Warto dodać że jak na swój wiek pani 
Józefa cieszy się bardzo dobrym zdro-
wiem. Jaka jest jej recepta na długo-
wieczność?

Czytaj na stronie 8Józefa Winczakiewicz.
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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”

„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 Państwa 
o najważniejszych sprawach i wydarzeniach naszej gminy. Chcemy by-
ście wiedzieli nad czym pracujemy i jakie są efekty tego co robimy.

W marcu najważniejszą sprawą jaką zajmowałem się wraz  
z pracownikami urzędu było pozyskanie pieniędzy z zewnątrz na pla-
nowane inwestycje. Efektem tego są między innymi dwa miliony zło-
tych z Regionalnego Programu Operacyjnego na uzbrojenie działek 
należących do gminy, sąsiadujących ze Specjalną Strefą Ekonomiczną, 
a przeznaczonych pod działalność handlowo-produkcyjną.

Sporo uwagi w tym miesiącu poświęciłem także problemowi wzrostu 
cen za wodę i odprowadzane ścieki. 

Życzę miłej lektury.

Tadeusz Dąbrowa
wójt Gminy Piekoszów

Nowy przewodniczący 
Marek Sorbian stanął na czele Rady Gminy Piekoszów. Zastąpił na tym stanowisku Jana Ciszka, 
który w styczniu został odwołany z funkcji

Podczas sesji 18 marca uzyskując 
poparcie ośmiu radnych Marek Sor-
bian został nowym przewodniczącym 
Rady Gminy Piekoszów. 

Przypomnijmy, kiedy w styczniu  
z funkcji szefa rady został odwołany Jan 
Ciszek, o jego fotel ubiegało się dwóch 
kandydatów: Stanisław Kotwica z Win-
centowa oraz Marek Sorbian z Pieko-
szowa. Podczas pierwszego głosowania 
w lutym nie wybrano przewodniczące-
go. Żaden bowiem z kandydatów nie 
uzyskał bezwzględnej większości, czyli 
ośmiu głosów poparcia. 

18 marca podczas kolejnej sesji rad-
ni zdecydowali, że nowym przewodni-
czącym zostanie Marek Sorbian, radny  
z Piekoszowa, komendant gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzecz-
pospolitej Polskiej, oraz naczelnik OSP 
Piekoszów.

Wkrótce po tym jak objął stanowisko 
zadaliśmy mu kilka pytań. 

*Cieszy się Pan, że wybrano Pana 
na przewodniczącego rady?

- Na początku chciałbym podzię-
kować koleżankom i kolegom radnym 
za oddane na mnie głosy. Jeśli chodzi  
o zadane pytanie, to jest ono bardzo 
trudne. Z jednej strony wybór na prze-
wodniczącego daje osobistą satysfakcję, 
ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę, 
że czeka mnie ogrom pracy.

*Radnym jest Pan od 15 lat, nie po 
raz pierwszy jest też Pan przewodni-
czącym rady gminy...

To prawda. W kadencji 1998-2002 
pełniłem przez jakiś czas funkcję prze-
wodniczącego. Byłem także przez kilka 
lat wiceprzewodniczącym rady.

*Odwołanie przewodniczącego  
i wybór nowego wykazały, że rada 
jest mocno podzielona, o ile nie 
skonfliktowana. Ma Pan jakiś pomysł 
na pogodzenie radnych?

- Podstawową rolą przewodniczące-
go, a zarazem obowiązkiem jest dbanie 
o to, aby rada funkcjonowała zgodnie 
z prawem, a zgoda wśród koleżanek  
i kolegów radnych w połączeniu ze 
współpracą na rzecz dobra gminy jest 
najważniejszym celem samorządu. 
Będę o tym przypominał i namawiał do 
współpracy.

*Jakie cele stawia Pan sobie jako 
przewodniczący?

- Funkcja sama w sobie nie daje wielu 
możliwości. Organizuję pracę rady i re-

prezentuję ją na zewnątrz. Będę jednak 
chciał nawiązać większą współpracę 
rady z wójtem, sołtysami i wszystkimi, 
którzy chcieliby pracować dla dobra gmi-
ny Piekoszów.

*Jak zamierza Pan pogodzić obo-
wiązki przewodniczącego rady  
z funkcją komendanta i naczelnika 
OSP?

- Jeśli chodzi o funkcję komendan-
ta gminnego OSP, to wkrótce będzie-
my mieli posiedzenie zarządu oddziału 
gminnego. Będę rozmawiał z druhami, 
jeżeli zechcą bym dalej był komendan-
tem, nie odmówię. Jeśli chodzi o funkcję 
naczelnika OSP Piekoszów, to pełnić ją 
będę jak dotychczas.

*Dziękuję za rozmowę.

Marek Sorbian
Ma 52 lat, wykształcenie średnie, 

z zawodu mechanik – kierowca. Na 
co dzień pracuje w Zespole Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie. Jest 
żonaty, ma czworo dzieci: najstarszy 
25-letni Wojciech po ukończeniu AGH 
pracuje w Genewie; pozostali, 21-letni 
Piotr, 16-letni Maciej i 14-letnia Jola 
jeszcze się uczą. 

Będziemy mieli nową linię autobusową
Nie wykluczone, że jeszcze przed 

wakacjami zostanie uruchomiona 
nowa linia autobusowa na terenie 
naszej gminy. Trwają rozmowy w tej 
sprawie między wójtem Tadeuszem 
Dąbrową, a Zarządem Transportu 
Miejskiego w Kielcach.

- Podjąłem rozmowy z dyrekcją Za-
rządu Transportu Miejskiego w Kielcach 
w sprawie uruchomienia dodatkowej linii 
autobusowej kursującej do Piekoszowa  
i po terenie naszej gminy – informuje 
wójt Dąbrowa. 

- Ma ona przebiegać przez Pieko-
szów, Rykoszyn i Zajączków. Prawdo-
podobnie autobusy zaczną kursować 
jeszcze przed wakacjami – zapowiada 
Dąbrowa. Trwają rozmowy w sprawie uruchomienia nowej linii autobusowej w naszej gminie.

Z licytacji na sprzęt  
ratujący ludzkie życie
Ponad czterdzieści tysięcy złotych 

udało się pozyskać podczas licyta-
cji zorganizowanej przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Piekoszowie. Pie-
niądze w całości zostaną przezna-
czone na zakup sprzętu ratownictwa 
drogowego.

W licytacji, która odbyła się 27 
marca na placu przed remizą Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Piekoszowie 
wzięły udział 24 osoby. Na sprzedaż 
wystawiony został Volkswagen Trans-
porter z 1994 roku, przyczepa z roz-
siewaczem, dwa samochody marki 
Land Rover Defender z 1998 roku 
oraz motocykl Honda. 

Czytaj na stronie 5

Droga nasza  
gminna oświata 
Blisko 23 miliony złotych – to koszt 

funkcjonowania oświaty w naszej 
gminie w 2012 roku. Stanowi to po-
nad połowę wszystkich wydatków po-
noszonych przez urząd gminy. 

Jesteśmy jedną z nielicznych gmin 
w regionie, gdzie w ciągu ostatnich 
kilku lat nie zlikwidowano żadnej szko-
ły. Niestety to co dobre dla naszych 
dzieci jest poważnym obciążeniem dla 
gminnych finansów.

Czytaj na stronie 4

Świetlice znów  
będą jak nowe 
135 tysięcy złotych będzie koszto-

wał remont dwóch świetlic: w Szczu-
kowicach i Rykoszynie. Prace ruszą 
lada dzień, a zgodnie z harmonogra-
mem mają się zakończyć najdalej za 
trzy miesiące.

Przetarg został rozstrzygnięty kilka 
tygodni temu. Wkrótce mają rozpo-
cząć się prace budowlane.

Czytaj na stronie 7

Pokazali talent
22 solistów i cztery zespoły wokal-

ne rywalizowały o tytuł zwycięzcy te-
gorocznego III Gminnego Przeglądu 
Pieśni Wielkopostnych. 

W dorocznym konkursie zorga-
nizowanym przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Piekoszowie wystartowali 
uczniowie z całej gminy. Jurorzy nie 
mieli łatwego zadania. Długo debato-
wali zanim ogłosili nazwiska zwycięz-
ców .

Czytaj na stronie 13
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Ponad czterdzieści tysięcy złotych 
udało się pozyskać podczas licyta-
cji zorganizowanej przez Ochotniczą 
Straż Pożarną w Piekoszowie. Pienią-
dze w całości zostaną przeznaczone 
na zakup sprzętu ratownictwa drogo-
wego.

W licytacji, która odbyła się 27 mar-
ca na placu przed remizą Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piekoszowie wzięły 
udział 24 osoby. Na sprzedaż wysta-
wiony został Volkswagen Transporter 
z 1994 roku, przyczepa z rozsiewa-
czem, dwa samochody marki Land 
Rover Defender z 1998 roku oraz 
motocykl Honda o pojemności silnika 
125 centymetrów sześciennych, prze-
kazane gminie Piekoszów przez Straż 
Graniczną.

- Licytacja trwała bardzo krótko. 
Wszystkie przedmioty zostały sprze-
dane. Najwięcej pieniędzy dostaliśmy 
za Land Rovery: 16,5 oraz 17,6 tysiąca 
złotych – mówi Marek Sorbian, naczel-
nik OSP Piekoszów.

W sumie licytacja przyniosła ponad 
40 tysięcy złotych. Pieniądze te mają 

zostać przeznaczone na zakup sprzętu 
ratownictwa drogowego dla strażaków.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
zainteresowanie licytacją przerosło naj-

śmielsze oczekiwania organizatorów. 
By wziąć w niej udział przyjechali lu-

dzie z tak odległych miast jak Stalowa 
Wola, Katowice, Kraków czy Tarnów.

Blisko 23 miliony złotych – to koszt 
funkcjonowania gminnej oświaty  
w 2012 roku. Stanowi to ponad poło-
wę wszystkich wydatków ponoszo-
nych przez urząd gminy. 

Oświata zawsze była gałęzią, do któ-
rej samorządy musiały dokładać spore 
sumy. Sytuacja, w której trzeba podjąć 
niełatwą decyzję czy zlikwidować jakąś 
szkołę czy powiększać dziurę budżeto-
wą, coraz częściej dotyka włodarzy po-
szczególnych gmin.

W Piekoszowie w ciągu ostatnich lat 
nie trzeba był podejmować takich decy-
zji, choć nie oznacza to, że problem nie 
istnieje. Przy tworzeniu projektu budżetu 
gminy na 2013 rok, pojawiły się propo-
zycje likwidacji gimnazjum w Jaworzni. 
Ostatecznie zapadła decyzja, że szkoła 
nadal będzie funkcjonowała, a urzędnicy 
poszukają oszczędności w inny sposób.

NIE TYLKO TO, CO WYNIKA 
Z PRZEPISÓW
- Jesteśmy jedyną gminą w regionie, 

gdzie na przestrzeni ostatnich lat nie 
zlikwidowano żadnej szkoły. Ponad-
to nie ograniczamy się do wypełniania 
obowiązków nakładanych na samorząd 
przez ustawę – mówi Tadeusz Dąbrowa, 
wójt Piekoszowa i wylicza. - Dowozimy 
dzieci do szkół nie tylko tam, gdzie naka-
zują to przepisy, lecz wszędzie. Wozimy 
posiłki dla uczniów ze stołówki w Pieko-
szowe, utrzymujemy świetlice szkolne, 
mamy szkołę integracyjną. Wszystko to 
generuje koszty – mówi Dąbrowa.

Nasz rozmówca przyznaje, że teo-
retycznie subwencja oświatowa, która 
wpływa do kasy gminy wystarczyłaby na 
utrzymanie szkół, ale...

- Trzeba by zrezygnować z wielu rze-
czy. Tymczasem uważam, że edukacja 
naszych dzieci jest sprawą nadrzędną – 
stwierdza wójt.

Niestety wszystko to, wymaga pienię-
dzy. Jak wynika z danych referatu finan-

sowego. Gmina Piekoszów wydała w 2012 
roku blisko 23 miliony na oświatę. 

- Tylko czternaście milionów otrzyma-
liśmy w ramach subwencji oświatowej 
– mówi Jadwiga Szymańska, skarbnik 
gminy Piekoszów.

TO DROGO KOSZTUJE
Samo utrzymanie zerówek kosztowa-

ło w ubiegłym roku 900 tysięcy złotych, 
na funkcjonowanie przedszkoli wyda-
liśmy 1,6 miliona złotych. 650 tysięcy 
kosztował dowóz uczniów na lekcje. Dla 
porównania rozbudowa szkoły w Zającz-
kowie – największa obecnie inwestycja 
oświatowa ma kosztować około dwóch 
milionów złotych.

Zdaniem ekspertów władze naszej 
gminy zbyt mocno rozbudowały niektóre 
struktury oświatowe. Najczęściej w tym 
miejscu podawany jest przykład przed-
szkoli. W naszej gminie obecnie opieką 
przedszkolną objętych jest około 500 
dzieci. Kilkakrotnie więcej niż w ościen-

nych gminach.
We wrześniu w Piekoszowie ma za-

cząć działać żłobek. Będziemy tym sa-
mym pierwszą gminą wiejską w powiecie 
mogącą się poszczycić tego rodzaju pla-
cówką. Urzędnicy na utworzenie żłobka 
i jego funkcjonowanie przez pierwsze 
lata zdobyli pieniądze z ministerstwa 
pracy i polityki społecznej. Niestety naj-
dalej za dwa – trzy lata pieniądze te się 
skończą, a gmina będzie musiała prze-
jąć finansowanie żłobka. Podobnie było 
z przedszkolami. Kiedyś finansowane 
przez Unię Europejską, dziś utrzymywa-
ne przez urząd gminy.

Wszystko to sprawia, że rodzice ma-
łych dzieci mogą zostawić pociechy pod 
fachową opieką i iść do pracy, ale gmina 
ponosi z tego powodu spore koszty. Nie-
stety coraz częściej mówi się zarówno  
w urzędzie gminy jak i wśród radnych, że 
koszty funkcjonowania gminnej oświaty 
będą musiały się zmniejszyć.
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Droga nasza oświata
Jesteśmy jedną z nielicznych gmin w regionie, gdzie w ciągu ostatnich kilku lat nie zlikwidowano żadnej 
szkoły. Niestety to, co dobre dla naszych dzieci jest poważnym obciążeniem dla gminnych finansów

Będziemy płacili mniej!
Dobra wiadomość dla mieszkańców czerpiących wodę z gminnego wodociągu oraz odprowa-
dzających ścieki do kanalizacji sanitarnej Zakładu Usług Komunalnych

Na rozbudowę szkoły w Zajączkowie w ubiegłym roku z gminnej kasy wydano nie-
całe pół miliona złotych. Na funkcjonowanie przedszkoli - ponad półtora.

Opłata abonamentowa, doliczana 
do rachunków za wodę i ścieki zosta-
nie zlikwidowana, a pobrane dotych-
czas kwoty zaliczone będą na poczet 
przyszłych opłat.

Przypomnijmy; wraz z nadejściem 
nowego roku drożej płacimy za wodę  
z wodociągu gminnego. Cena wzrosła  
z 3,76 zł. za metr sześcienny na 3,80. 
Za odprowadzanie ścieków do kanaliza-
cji płacimy nie 5,41 zł. lecz 7,02 zł. 

Dodatkowo po raz pierwszy pojawiła 
się taka pozycja jak opłata abonamen-
towa. W przypadku rachunków za wodę 
to dodatkowe 3,66 złotego miesięcznie  
i 3,45 w przypadku rachunku za odpro-
wadzanie ścieków. 

Niestety, decyzja o zmianie taryf za 
dostarczaną wodę i odprowadzanie 
ścieków zbiegła się z tym, że gmina 
przestała dopłacać do naszych rachun-
ków (złotówkę do każdego metra sze-
ściennego wody oraz dwa złote do każ-
dego odprowadzonego przez nas metra 
sześciennego ścieków).

BY BYŁO TANIEJ
Szeroko pisaliśmy na ten temat w wy-

daniu specjalnym „Głosu Piekoszowa”, 
które ukazało się w połowie marca. Na 

łamach gazety wójt Tadeusz Dąbrowa 
oświadczył, że zrobi wszystko by miesz-
kańcy gminy płacili niższe rachunki za 
wodę i odprowadzane ścieki. Poinformo-
wał jednocześnie, że wyznaczył preze-
sowi Zakładu Usług Komunalnych czas 
do 15 maja na opracowanie programu 
oszczędnościowego, którego efektem 
będzie zmniejszenie opłat za wodę  
i ścieki.

SĄ PIERWSZE EFEKTY
Kilka dni temu wójt Tadeusz Dąbro-

wa poinformował o pierwszych efektach 
swojego działania. - Nie będzie opłat 
abonamentowych. Te, które zostały po-

brane do tej pory, zostaną zaliczone na 
poczet przyszłych rachunków – infor-
muje wójt. Na tym jednak nie koniec.  
- Postanowiłem zlecić wykonanie audytu  
w Zakładzie Usług Komunalnych, które-
go celem będzie sprawdzenie czy taryfy 
opłat za wodę i odprowadzanie ścieków 
zostały wyliczone w sposób prawidłowy 
– informuje Dąbrowa.

Choć ceny wody i za odprowadzanie 
ścieków w naszej gminie nie należą do 
najwyższych w regionie, to mieszkań-
com przyzwyczajonym do niskich ra-
chunków trudno pogodzić się z wprowa-
dzonymi w tym roku podwyżkami.

Zdobądź pieniądze na własną firmę!

W licytacji zorganizowanej przez straż pożarną wzięły udział 24 osoby.

Szansę pozyskania dotacji przez 
osoby pragnące uruchomić działal-
ność gospodarczą i organizacje po-
zarządowe stwarza program „Góry 
Świętokrzyskie naszą przyszłością”.

Do 8 kwietnia osoby zainteresowa-
ne uruchomieniem działalności go-
spodarczej z powiatów: kieleckiego, 
opatowskiego, ostrowieckiego i sando-
mierskiego (z wyłączeniem miast Kiel-
ce i Ostrowiec Św.) oraz organizacje 
pozarządowe działające w tych powia-

tach mogą składać wnioski o dotacje  
w ramach programu „Góry Świętokrzy-
skie naszą przyszłością” współfinanso-
wanego ze Szwajcarskiego Programu 
Współpracy z nowymi krajami członkow-
skimi Unii Europejskiej.

Nabór wniosków prowadzi Ośrodek 
Promowania Przedsiębiorczości w San-
domierzu.

Dokumenty konkursowe dostępne 
są na stronie internetowej www.swie-
tokrzyskieswiss.pl w zakładkach: „Do-

tacje dla organizacji pozarządowych”  
i „Dotacje dla uruchamiających działal-
ność”.

Dodatkowych informacji w tej sprawie  
udzielają:

Pani Lidia Sulicka-Tworek - kierownik 
projektu „Dotacje dla organizacji poza-
rządowych” tel. 15 833 34 30; e-mail: 
l.sulicka@opiwpr.org.pl oraz pani Anna 
Zając-Nogaj - kierownik projektu „Dota-
cje dla uruchamiających działalność” tel. 
15 833 34 06.

Ceny wody i ścieków w Piekoszowie i innych gminach
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Sprzedawali, by kupić sprzęt potrzebny 
do ratowania ofiar wypadków drogowych
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Rolniku nie zwlekaj! 
Nie złożysz dokumentów w terminie, dostaniesz mniej pieniędzy z Unii Europejskiej. Każdy dzień 
zwłoki, to o jeden procent niższa dopłata do upraw

Do 15 maja można składać wnioski 
o unijne dopłaty do upraw.  Osoby, 
które potrzebują pomocy w przygoto-
waniu dokumentów mogą ją uzyskać 
w każdą środę w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Piekoszowie.

Każdy kto chce otrzymać dopłaty 
bezpośrednie z Unii Europejskiej musi 
dostarczyć do Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa tak zwane 
spersonalizowane wnioski o wsparcie 
bezpośrednie. Osoby, które mają proble-
my z przygotowaniem dokumentu mogą 
uzyskać pomoc przychodząc do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Piekoszowie. 
Co środę (do 10 maja włącznie) dyżuruje 
tu pracownik Świętokrzyskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego.

Alicja Śmiech, która już kolejny rok 
pomaga rolnikom z naszej gminy wy-
pełniać dokumenty, czeka na wniosko-
dawców w budynku nad remizą Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Piekoszowie, 
w każdą środę w godzinach 8-15.30. 
Radzi by nie zwlekać ze złożeniem do-
kumentów do agencji. Im bliżej końca 
terminu tym większe kolejki. 

Przypominamy jednocześnie, że oso-
by, które złożą wnioski do 15 maja mogą 
liczyć na otrzymanie należnych dopłat 
w pełnej wysokości. Rolnicy, którzy do-
starczą swoje wnioski po 15 maja, ale 

nie później niż 11 czerwca dostaną kwo-
tę pomniejszoną o 1 procent za każdy 
roboczy dzień opóźnienia. Za pomoc  
w wypełnieniu wniosku trzeba zapłacić 
25 złotych.

- Przyszedłem po pomoc do specja-
listy w wypełnieniu wniosku, ponieważ 
sam mógłbym zrobić jakiś błąd. Chcę 
mieć pewność, że złożę prawidłowo wy-

pełnione dokumenty do agencji – powie-
dział Andrzej Gonciarz z Piekoszowa.

Dla tych, którzy nie lubią wypełniać do-
kumentów o dopłaty bezpośrednie mamy 
dobrą wiadomość. Jeśli zapowiadane 
zmiany wejdą w życie, od przyszłego roku 
właściciele gospodarstw nie większych 
niż sześć hektarów będą składali wnioski 
o dopłaty bezpośrednie raz na pięć lat.

Alicja Śmiech ze Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomaga wy-
pełnić wniosek o dopłaty bezpośrednie Andrzejowi Gonciarzowi.

Darmowe badania w mammobusie
Około 50 pań z naszej gminy sko-

rzystało z bezpłatnych badań profi-
laktycznych przeprowadzanych pod 
kątem wczesnego wykrywania raka 
piersi. 27 marca po raz kolejny do 
Piekoszowa przyjechał mammobus.

Tradycyjnie już z badań mogły sko-
rzystać panie w wieku 50-69 lat, które 
nie poddawały się temu badaniu w ciągu 
ostatnich 24 miesięcy. 

- Wyniki pacjentki otrzymują w ciągu 
3-4 tygodni do domu za pośrednictwem 
poczty – informuje Łukasz Kazuczyk, 
technik elektroradiologii wykonujący ba-
dania.

Mammobus stacjonował przed Gmin-
nym Ośrodkiem Kultury w Piekoszowie 
tylko jeden dzień. W tym czasie pojawiło 
się w nim kilkadziesiąt pań. Wśród nich 
była Janina Siwińska z Jaworzni. - Do-
stałam telefon z informacją, że będzie 
mammobus w Piekoszowie więc przy-
szłam. W końcu człowiek już ma odpo-
wiedni wiek i trzeba o siebie dbać – po-
wiedziała.

Panie, które chciałyby skorzystać  

z bezpłatnych badań mammograficz-
nych mogą się zarejestrować dzwo-
niąc pod numer telefonu 58-325-76-05. 

Wcześniej warto przygotować dowód 
osobisty, bowiem w czasie rejestracji 
trzeba podać swój numer PESEL.

Łukasz Kazuczyk, technik elektroradiologii wykonujący badania zapewniał, że są 
one bezbolesne, a wyniki pacjentki otrzymują w ciągu kilku tygodni pocztą.

Świetlice będę 
wyglądały jak nowe! 
Wkrótce rozpocznie się remont budynków w Rykoszynie i Szczukowicach. Zgodnie z harmono-
gramem prace mają się zakończyć do końca maja

135 tysięcy złotych będzie koszto-
wał remont dwóch świetlic: w Szczu-
kowicach i Rykoszynie. Prace ruszą 
lada dzień, a zgodnie z harmonogra-
mem mają się zakończyć najdalej za 
trzy miesiące.

Przetarg już został rozstrzygnięty. 
Inwestycja zostanie zrealizowana kosz-
tem 135 tysięcy złotych. Za te pieniądze 
wyremontowane zostaną dwie świetlice. 
W Szczukowicach ma być wykonany 
remont wewnątrz budynku, docieplone 
zostaną ściany zewnętrzne, wykonana 
nowa elewacja. W zakresie robót zna-
lazły się także obróbki blacharskie da-
chu zarówno nad świetlicą jak i remizą 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

W Rykoszynie zostanie przepro-
wadzony remont wewnątrz budynku,  
w ramach którego zostaną wymienione 
instalacje elektryczne oraz sanitarne, 
ocieplone zostaną ściany budynku. Wy-
mieniony będzie także dach. Zdjęty zo-
stanie eternit azbestowy, a na jego miej-
scu położona zostanie blachodachówka.

Prace mają się zakończyć w maju.

Lada dzień rozpocznie się remont budynku w którym mieści się świetlica, przed-
szkole i remiza OSP w Szczukowicach. Robotnicy docieplą także ściany i wymienią 
dach na budynku świetlicy i remizy w Rykoszynie.

Opieka społeczna w posterunku
Gmina Piekoszów stała się właści-

cielem budynku, w którym mieścił się 
posterunek policji w Piekoszowie. Po 
przeprowadzeniu koniecznych prac 
mają się do niego przeprowadzić pra-
cownicy  Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

Przypomnijmy, wraz z końcem listo-
pada z mapy powiatu kieleckiego znik-
nęło kilkanaście posterunków policji  
w tym ten mieszczący się w Piekoszo-
wie. Budynek, który służył stróżom pra-
wa, zajmie wkrótce Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej. 

- Zawarliśmy porozumienie, na mocy 
którego przejęliśmy budynek po poste-
runku policji. Mieścił się będzie w nim 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
a być może jeszcze jedna jednost-
ka podległa urzędowi gminy – mówi 
Tadeusz Dąbrowa, wójt gminy Pieko-
szów.

- Budynek ma prawie czterysta 
metrów kwadratowych powierzchni. 
Podopieczni Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej będą obsługiwani  
w lepszych warunkach, ośrodek będzie 
miał też miejsce na magazyn żywności 

– dodaje wójt Dąbrowa.
Przypominamy, że obecnie teren gmi-

ny Piekoszów jest obsługiwany przez 

Komisariat Policji w Chęcinach miesz-
czący się przy ulicy Radkowskiej 29,  
26-060 Chęciny, tel. 41-349-36-83.

Czwartego kwietnia wójt Tadeusz Dąbrowa zawarł porozumienie, na mocy którego 
budynek, w którym do niedawna funkcjonował posterunek policji w Piekoszowie 
stał się własnością gminy.
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Jest radną  
i... prababcią
Trwa nasz cykl artykułów, w któ-

rych prezentujemy sylwetki gmin-
nych radnych. Dziś przedstawiamy 
rozmowę z Ireną Szymańską.

*Jak długo działa Pani w samorzą-
dzie gminnym?

- Od 15 lat, nieprzerwanie pełnię 
funkcję sołtysa Jaworzni. Radną jestem 
drugą kadencję, czyli szósty rok.

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

- Wszystkie chodniki w Jaworzni, 
place zabaw, siłownie, zostały zrobione  
w czasie mojej kadencji. Powstała 
piękna droga asfaltowa w przysiół-
ku Jaworznia-Zagórze. Prosiłam ludzi  
o cofnięcie ogrodzeń i dzięki temu jest 
nakładka asfaltowa na części drogi 
wojewódzkiej z chodnikami i odwod-
nieniem. Zmodernizowany został wo-
dociąg w Jaworzni Fabrycznej, jest 
kanalizacja w Jaworzni-Zagórzu aż do 
Janowa. Wysądowałam staw od Skarbu 
Państwa „Gajzlerka”.

Wraz z byłym radnym Markiem 
Szymkiewiczem, przy wsparciu wójta 
wyremontowaliśmy w czynie społecz-
nym kapliczkę, która stoi przy dro-
dze wojewódzkiej. Działając wspólnie  
z Markiem Szymkiewiczem dużo pie-
niędzy przekazaliśmy przy pomocy 
rady i wójta na szkołę w Jaworzni. Po-
wstał u nas Zespół Szkół, mamy pierw-
sze w gminie boisko wielofunkcyjne 
ze sztuczną nawierzchnią. Pieniądze 
sołeckie w tym roku wraz z radą so-
łecką przeznaczyłam także na szkołę  
w Jworzni. 

Chcę podkreślić, że nie udało by się 
to wszystko, gdyby nie fakt, że w spiera-
my się we wszystkich planach oraz dzia-
łaniach  z wójtem i radą.

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

- Lista pragnień jest długa, a moż-
liwości finansowe gminy ograniczone. 
Nie udało mi się rozbudować szkoły  
w Jaworzni, choć projekt jest gotowy.

Nie mamy przedszkola ośmiogodzin-
nego, świetlicy wiejskiej. Wciąż nie ma 
drogi łączącej Łaziska z Jaworznią i wie-
lu innych. Kadencja jednak trwa, mam 
nadzieję że uda się jeszcze coś z tych 
rzeczy zrealizować.

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

- Najbardziej nie podoba mi się to, 
że przed gabinetem wójta zawsze stoi 
długa kolejka. Radny, czy sołtys nie 
powinien w niej stać, lecz mieć dzień,  
w którym będzie mógł porozmawiać  
z włodarzem gminy.

* Podobno potrafi Pani szydełko-
wać?

- To prawda, w wolnych chwilach 
wyszywam oraz szydełkuję. Natomiast 
moją prawdziwą pasją są kwiaty i upra-
wianie przydomowego ogródka.

* Czy to prawda, że jest Pani już 
prababcią?

- Tak. Mam siedmioro wnucząt  
i dwoje prawnucząt. Mieszkam z naj-
młodszym synem i jego żoną więc 
oczywiście pomagam w opiece nad 
wnukami.

*Dziękuję za rozmowę

Z PRACY  
RADY GMINY
By przejąć budynek 
po komisariacie
1 marca odbyła się nadzwyczajna 

sesja rady gminy. Radni podjęli trzy 
uchwały niezbędne do tego, by gmina 
przejęła od policji budynek po poste-
runku w Piekoszowie. Wyrazili także 
zgodę na przyjęcie darowizny powyż-
szego budynku od policji.

O dopłatach do upraw
12 marca odbyło się posiedzenie 

komisji rolnictwa rady gminy, podczas 
którego Alicja Śmiech, pracownik 
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego przedstawiła informa-
cję na temat wypełniania wniosków  
o dopłaty bezpośrednie dla rolników.

Dyskutowali o uwagach 
izby obrachunkowej 
14 marca odbyło się wspólne po-

siedzenie wszystkich komisji rady 
gminy podczas, którego radni dysku-
towali na temat wskazanych niepra-
widłowościami przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w uchwale dotyczącej 
planu gminnych wydatków na 2013 
rok.

Wybrali nowego 
przewodniczącego 
18 marca odbyła się sesja rady 

gminy, na której dokonano wyboru 
przewodniczącego. Stosunkiem gło-
sów 8 do 6 został nim Marek Sorbian, 
radny z Piekoszowa.

Przyjęto także informację na temat  
funkcjonowania Zakładu Usług Komu-
nalnych w Piekoszowie. Radni podjęli 
także szereg uchwał, między innymi:

W sprawie zmiany budżetu gminy 
na 2013 rok, w sprawie podziału gmi-
ny na stałe obwody głosowania, usta-
lenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 
Przyjęto program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gmi-
ny Piekoszów w 2013 roku.

Dokonano zmiany uchwały w spra-
wie określenia przystanków komuni-
kacyjnych na terenie gminy. 

Dokonano także zmiany w regula-
minie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie gminy. Dokonano także 
zmiany w uchwale w sprawie składów 
osobowych komisji rady gminy, co 
było konieczne w związku ze zmianą 
na stanowisku przewodniczącego.

Irena Szymańska
Jest emerytką, wieloletnią 

pracownicą NSK Iskra w Kiel-
cach. Od 15 lat nieprzerwanie 
pełni funkcję sołtysa Jworzni. 
Ma trzech dorosłych synów, 
siedmioro wnucząt oraz dwoje 
prawnucząt.

200 lat Pani Józefo! 
Setne urodziny obchodziła pierwszego kwietnia Józefa Winczakiewicz z Łosienka. W całej gmi-
nie mamy tylko dwie osoby, które mogą się poszczycić takim wiekiem

Kwiaty, gratulacje i życzenia dwu-
stu lat życia, złożyli przedstawiciele 
władz gminy Józefie Winczakiewicz 
z Łosienka. Kobieta właśnie skończy-
ła sto lat. Obecnie w naszej gminie 
mieszka tylko jedna osoba starsza od 
niej.

Był tort, kwiaty, życzenia od licznie 
przybyłych gości. Tym razem jednak 
pani Józefie Winczakiewicz zamiast tra-
dycyjnego „sto lat” odśpiewano „dwie-
ście lat”. W gronie przybyłych na tak 
wyjątkowy jubileusz z życzeniami i kwia-
tami znaleźli się: Tadeusz Dąbrowa, 
wójt Piekoszowa, Marek Sorbian, prze-
wodniczący Rady Gminy, Paweł Nowak, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  
w Piekoszowie, przedstawiciele Urzędu 
Stanu Cywilnego i Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych.

22 WNUCZĄT I 33 PRAWNUCZĄT
Mimo iż Józefa Winczakiewicz prze-

żyła okrągły wiek, cieszy się dość do-
brym zdrowiem. - Jak na osobę, która 
skończyła sto lat można powiedzieć, że 
cieszy się bardzo dobrym zdrowiem – 
stwierdza z uśmiechem rodzina jubilatki.

Józefa Winczakiewicz wychowała 
ośmioro dzieci, ma 22 wnucząt i 33 pra-
wnucząt. Mieszka wspólnie z wnukiem 
Rafałem i jego żoną.

MODLITWA I CHĘĆ ŻYCIA
Czy jubilatka ma jakąś receptę na 

długowieczność? - Modlitwa i ogrom-
na chęć życia sprawiają, że pokonuje 
wszystkie choroby – informują bliscy 
pani Józefy.  

Warto w tym miejscu dodać, że pani 
Winczakiewicz jest jedną z najstarszych 
mieszkanek naszej gminy. Oprócz niej  
w całej gminie jest tylko jedna osoba, 
która może się poszczycić tym, iż udało 
jej się przeżyć okrągły wiek.

Pani Józefie składamy najserdecz-
niejsze życzenia urodzinowe.

Z kwiatami i życzeniami dwustu lat życia przybył do pani Józefy Winczakiewicz 
wójt gminy Piekoszów, Tadeusz Dąbrowa.

Jubilatka wraz z rodziną, wójtem, przewodniczącym rady gminy,  przedstawiciela-
mi Urzędu Stanu Cywilnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Życzenia Józefie Winczakiewicz składa Marek Sorbian, prze-
wodniczący Rady Gminy Piekoszów.

Życzenia Józefie Winczakiewicz składa Paweł Nowak, dyrek-
tor Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.
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Były życzenia, kwiaty, prezenty, występy 
zespołów folklorystycznych. Nie zabrakło 
także słodkiego poczęstunku i specjalnych 
zajęć, dzięki którym żadna z pań nie mogła 
się nudzić w dniu swojego święta.

Nie lada atrakcje na Dzień Kobiet przygoto-
wał dla mieszkanek naszej gminy wójt Tadeusz 
Dąbrowa oraz dyrektorzy Gminnego Ośrodka 
Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pieko-
szowie. 

W piątek 8 marca dyrekcja i pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Kultury zorganizowa-
li spotkanie z wójtem Tadeuszem Dąbrową.  
W sali nad remizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piekoszowie zebrane panie mogły podziwiać 
występy zespołów folklorystycznych, skosz-
tować słodkości, ale nie tylko. Oczywiście nie 
mogło się obyć bez życzeń. Prawdziwą niespo-
dziankę zrobił paniom wójt Tadeusz Dąbrowa, 
który na spotkanie w Gminnym Ośrodku Kultury 
przybył z prezentami i kwiatami.

O to, by 8 marca panie czuły się wyjątkowo 
zadbali także dyrekcja i pracownicy Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Piekoszowie.

7 marca w Rykoszynie ponad 30 pań z rąk 
dyrektora Andrzeja Paździerza i wójta gminy 
Piekoszów Tadeusza Dąbrowy otrzymało tu-
lipany. Po oficjalnej części wydarzenia przy-
szedł czas na poczęstunek, wspólne rozmowy 
oraz… niespodziankę – świętujące swój dzień 
panie mogły stworzyć własną, niepowtarzalną 
biżuterię w postaci kolczyków, wisiorków i bran-
soletek. Choć taka „atrakcja” wymaga pomysłu  
i cierpliwości to chętnych do pracy nie zabrakło.

Podobnie przebiegały uroczystości dzień 
później, 8 marca, w pozostałych placówkach 
bibliotecznych. W Zajączkowie prócz stałych 
punktów – poczęstunku i biżuterii – wyświetlo-
no także film wybrany specjalnie na tę okazję. 
W podobnym tonie odbyło się spotkanie pań  
w Piekoszowie. Natomiast w Brynicy dodatkową 
atrakcją była możliwość zagrania kalambury.

/GBP/
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Panie były zachwycone
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, ósmego marca, nie lada atrakcje przygotowano dla miesz-
kanek naszej gminy z okazji Dnia Kobiet 

Podczas spotkania w GOK, wójt Tadeusz Dąbrowa rozdawał prezenty.

Jubileusz z ministrem
W szkole w Brynicy z okazji 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego i setnej wydania 
„Wiernej Rzeki” Żeromskiego

Czy trudno być wiceministrem, czy 
istnieje zagrożenie zbrojnej napaści 
na Polskę, te i wiele innych pytań za-
dawali uczniowie wiceminister Obro-
ny Narodowej Beacie Oczkowicz pod-
czas jej wizyty w Brynicy.

Akademią, której częścią była in-
scenizacja „Wiernej Rzeki” uczniowie  
z Brynicy uczcili setną rocznicę wy-
dania powieści Stefana Żeromskiego 
i 150 rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego. Podczas uroczystości, 
na którą przybyła Beata Oczkowicz, 
wiceminister Obrony Narodowej, wójt 
gminy Tadeusz Dąbrowa, wysocy 
rangą wojskowi oraz przedstawiciel 
starosty kieleckiego, wręczono na-
grody laureatom IX Gminnego Kon-
kursu Literackiego im. Stefana Że-
romskiego.

ZOSTALI ZWYCIĘZCAMI
KONKURSU LITERACKIEGO
W grupie uczniów szkół podstawo-

wych zwyciężyła Kamila Wawrzeńczyk, 
drugie miejsce zdobyła Natalia Wijas,  
a trzecie Dominik Rysiński. Wszy-
scy są uczniami Szkoły Podstawowej  
w Piekoszowie. Ponadto jurorzy wyróż-
nili: Esterę Soczomską i Adama Wiącka 
ze szkoły w Łosieniu, Julię Kucharczyk  
z Piekoszowa, Aleksandrę Piłat i Natalię 
Tomasik z szkoły w Brynicy.

Wśród gimnazjalistów zwyciężył Piotr 
Jaworski z klasy II e Gimnazjum w Pie-
koszowie.

Wyróżnienie otrzymała Katarzyna 
Wsułek z klasy I Gimnazjum w Brynicy.

Nagrody laureatom wręczyli: Beata 
Oczkowicz, wiceminister Obrony Naro-
dowej oraz Tadeusz Dąbrowa, wójt gmi-
ny Piekoszów.

PRZEPYTALI WICEMINISTRA
Uroczystość w murach brynickiej 

szkoły była nie tylko przypomnieniem 
największego zrywu narodowościowe-
go Polaków w czasie zaborów i powie-
ści Stefana Żeromskiego. Dla uczniów 
stała się także okazją do zadania pytań 
Beacie Oczkowicz, wiceminister Obrony 
Narodowej. 

Uczniowie ciekawi byli na czym pole-
ga jej praca, jak wiele czasu poświęca 
obowiązkom zawodowym. Pytali także, 
czy obecnie istnieje niebezpieczeństwo 
zbrojnej napaści na Polskę.

Z PIEKOSZOWA 
DO MINISTERSTWA
Warto przypomnieć, że Beata Oczko-

wicz swoją karierę zawodową zaczynała 
nie gdzie indziej jak w... Piekoszowie.
Dokładnie ujmując w tutejszym urzędzie 
gminy, gdzie pracowała w referacie bu-
downictwa.

Kwiaty i słodki poczęstunek czekał na panie w bibliotece.

W bibliotekach można było także własnoręcznie wykonać biżuterię. Jak widać wykonywały ją panie w różnym wieku.

Młodzież z Brynicy wcieliła się w postacie z „Wiernej Rzeki” Stefana Żeromskiego.

Laureaci IX Gminnego Konkursu Literackiego imienia Stefana Żeromskiego.

Wiceminister Beata Oczkowicz oraz wójt Tadeusz Dąbrowa wręczają nagrody.
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Uczestnicy III Gminnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnych - GOK Piekoszów 2013 wraz z jurorami i organizatorami imprezy.

Pokazali talent wokalny
Dwudziestu dwóch  solistów i cztery zespoły wokalne rywalizowały o tytuł zwycięzców tegorocz-
nego III Gminnego Przeglądu Pieśni Wielkopostnych 

W dorocznym konkursie zorganizowanym przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Piekoszowie wystartowali ucznio-
wie z całej gminy. Jurorzy mieli niełatwe zadanie by wyło-
nić zwycięzców.

Podczas trwającego kilka godzin przeglądu można było 
usłyszeć ponad setkę pieśni o tematyce wielkopostnej. Nie po 
raz pierwszy młodzi mieszkańcy naszej gminy udowodnili, że 
mają talent wokalny i chcą go prezentować szerszej widowni.

Jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia, gdy trzeba było 
wyłonić zwycięzców. Po długiej naradzie i burzliwych obra-
dach ogłoszono wyniki.

W kategorii uczniów szkół podstawowych klasy 1-3 pierw-
sze miejsce wyśpiewała Zuzia Ziętal z Piekoszowa. Drugie 
miejsce przyznano zespołowi uczennic z Jwaorzni, zaś trze-
cie Mateuszowi Doboszowi z Łosienia. Wyróżnienia otrzymali 
także: Kamil Brożek z Rykoszyna i Sandra Materek z Górek 
Szczukowskich.

W kategorii uczniów szkół podstawowych klas 3-6 pierwsze 
miejsce wyśpiewała sobie Dominika Blicharska z Piekoszowa.

 Drugie zajęła Małgorzata Zaława z Brynicy, a trzecie Kami-
la Wawrzeńczyk z Piekoszowa. 

W tej grupie także jurorzy przyznali dwa wyróżnienia. 
Otrzymali je: Małgorzata Dębacz z Górek Szczukowskich oraz 
Nikodem Gos z Rykoszyna.

W gronie gimnazjalistów zwycięstwo przypadło Magdalenie 
Kowalskiej z Łosienia, drugie miejsce zdobyła Patrycja Stoga  
z Piekoszowa, a trzecie Roksana Dobosz z Łosienia. 

Wyróżnienia otrzymali ponadto: Paulina Chruściak z Łosie-
nia i Karolina Siwińska także z Łosienia.

Jurorzy postanowili także wręczyć wyróżnienia dla zespołu 
Bonus z Piekoszowa oraz Gaudium z Rykoszyna.

- Było po prostu pięknie. Młodzież wspaniale śpiewa, a co 
ważne z roku na rok poziom podczas przeglądu jest coraz 
wyższy – powiedziała Danuta Kotwica, przewodnicząca komi-
sji konkursowej.

Nagrody zwycięzcom przeglądu wręczył Paweł Nowak dyrek-
tor GOK oraz Danuta Kotwica, przewodnicząca jury.

W przeglądzie wzięło udział 22 solistów i cztery zespoły.

Z piosenką po zdrowie
Wyjątkowa impreza w Szkole Podstawowej w Górkach Szczukowskich. Swoje umiejętności za-
równo wokalne, jak i plastyczne prezentowali najmłodsi mieszkańcy naszej gminy

V Gminny Konkurs Piosenki dla 
Przedszkolaka odbył się 26 marca 
w Szkole Podstawowej w Górkach 
Szczukowskich.

W związku z profilaktycznym prze-
słaniem hasła konkursu „Z piosenką po 
zdrowie i pogodę ducha” patronat hono-
rowy nad nim objęła Powiatowa Stacja 
Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach 
oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii  
w Kielcach. 

Koordynatorami konkursu byli na-
uczyciele oddziałów przedszkolnych 

- Magdalena Jęczmińska, Małgorzata 
Kozieł oraz Anna Zagnińska. 

Przedstawiciele oddziałów przed-
szkolnych z Brynicy, Górek Szczukow-
skich, Jaworzni, Łosienia, Micigozdu, 
Zajączkowa, Piekoszowa i Rykoszy-
na przygotowali plakaty oraz piosen-
ki. Za przepiękne prace i wspaniały 
śpiew, młodzi artyści otrzymali dyplomy, 
atrakcyjne nagrody oraz słodki poczę-
stunek. Sponsorami tego wydarzenia 
byli: Gminna Komisja ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych przy Urzędzie Gminy  
w Piekoszowie, Zakład Piekarniczy Maj-
ka Tomasz z Piekoszowa, Wydawnic-
two MAC Edukacja, Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna w Kiel-
cach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii  
w Kielcach. 

Uwieńczeniem uroczystości był pokaz 
multimedialny o tematyce  profilaktycz-
nej, przygotowany przez Świętokrzyskie 
Centrum Onkologii i Powiatową Stację 
Sanitarno - Epidemiologiczną. 

/SP Górki Szczukowskie/

Maluchy prezentowały swój talent wokalny oraz plastyczny. Organizatorzy imprezy oraz jej uczestnicy z nagrodami.

Dzień dawcy szpiku w Piekoszowie

Jako dawca zarejstrował się także wójt Tadeusz Dąbrowa. Akcji towarzyszyły prelekcje w gimnazjach.

Ponad setka osób z gminy Pieko-
szów wyraziła wstępną zgodę na to, 
by zostać dawcą szpiku kostnego dla 
osób chorych na białaczkę. Wśród 
nich znalazł się wójt Tadeusz Dąbro-
wa.

Taka akcja została zorganizowana po 

raz pierwszy w naszej gminie. 17 marca 
w ośrodku zdrowia w Piekoszowie można 
było się zgłosić jako potencjalny dawca 
szpiku. Rejestracji dokonywała Fundacja 
DKMS Polska. Zgłosiło się 110 osób.

Akcja została zorganizowana z ini-
cjatywy Marcina Fornalskiego. W jej 

ramach zorganizowano specjalne pre-
lekcje w trzecich klasach gimnazjum  
w Piekoszowie, w Jaworzni, w Łosieniu  
i w Brynicy. Uczniowie ci jeszcze nie 
mogą podjąć decyzji o zarejestrowaniu się 
jako potencjalni dawcy, ale zajęcia miały 
na celu podwyższenie ich świadomości.
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Wśród uczniów Szkoły Podsta-
wowej i Niepublicznego Gimnazjum 
w Brynicy sport zajmuje szczególne 
miejsce. 

Młodzi sportowcy, dzięki aktywności 
fizycznej na zajęciach SKS oraz tanecz-
nych, mają możliwość rozwijania swo-
ich pasji , poprawiania kondycji fizycz-
nej oraz kształtowania charakteru. Pod 
okiem nauczycieli wychowania fizyczne-
go : Małgorzaty Czernikiewicz i Rafała 
Malickiego.

Uczniowie obydwu szkół osiągają 
coraz lepsze rezultaty, plasując się nie-
jednokrotnie w ścisłej czołówce . Przy-
kładem niech będą osiągnięcia w roku 
2012: MITING LEKKOATLETYCZNY  
STRAWCZYN

II miejsce (bieg na 60m) MAGDALE-
NA BAZAN kl.6

III miejsce (bieg na 60m)JAN PIŁAT 
kl.6

I miejsce (rzut pił.palantową) MAG-
DALENA BAZAN kl.6

II miejsce (rzut pił.palantową) NATA-
LIA SNOCHOWSKA kl.5

I miejsce ( rzut pił.palantową)KAMIL 
SIDEŁ  kl.6

II miejsce ( skok w dal) MAGDALENA 
BAZAN kl.6  oraz JAN PIŁAT kl.6

II miejsce (bieg na 300m) MAGDALE-
NA BAZAN kl.6

II miejsce (bieg na 600m)MARCIN 
WALCZYŃSKI kl.6

III miejsce (bieg na 100m) BARTŁO-
MIEJ MIKOŁAJCZYK kl.3 GIM.

I miejsce (skok w dal) BARTŁOMIEJ 
MIKOŁAJCZYK kl.3 GIM.

I miejsce (pchnięcie kulą) SZYMON 
KOBIEC kl.2 GIM.

I miejsce (sztafeta 4x100 dziewcząt) 
SZKOŁA PODSTAWOWA

II miejsce(sztafeta 4x100 chłopców) 
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
W SZTAFETACH 4X100 STRAWCZYN

II miejsce dla SZKOŁY PODSTAWO-
WEJ w kat.dziewcząt (SNOCHOWSKA 
NATALIA, BAZAN MAGDALENA, FERT 
ALEKSANDRA, PEREK KLAUDIA) oraz 
II miejsce w kategorii chłopców (PIŁAT 
JAN, SIDEŁ KAMIL, WALCZYNSKI 
MARCIN, WIJAS KAROL)

PIERWSZY WIELOBÓJ WOJWE-
WÓDZKI – SAMORZĄDOWE CEN-
TRUM KULTURY I SPORTU OLIMPIC 
– STRAWCZYN (w zawodach ogółem 
wzięło 500 zawodników)

Dwa  I miejsca (rzut pił.palantową) 
MAGDALENA BAZAN  i  NATALIA 
SNOCHOWSKA kl.6

I miejsce (bieg na 400m) MARCIN 

WALCZYŃSKI kl.6
III miejsce (bieg na 300m)MAGDALE-

NA BAZAN kl.6
I miejsce (skok w dal) DANIEL WIE-

CZOREK KL.2 GIM. i III miejsce SEWE-
RYN GUZY  kl.3GIM.

II miejsce (pchnięcie kulą) SZYMON 
KOBIEC kl.2 GIM.

II miejsce (100m przez płotki) ALEK-
SANDRA GUZY kl.3

IV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI  
STRAWCZYN

II miejsce MATEUSZ RELIDZYŃSKI  
kl.4  

IV miejsce  GRZEGORZ STOGA kl.6
III miejsce NATALIA SNOCHOWSKA 

kl.6
I miejsce MARCIN WALCZYŃSKI  

kl.1 GIM.

I miejsce MAGDALENA BAZAN  kl.1 
GIM.

Uczniowie Szkoły Podstawowej oraz 
Niepublicznego Gimnazjum w Brynicy  
chętnie uczestniczą w zajęciach wycho-
wania fizycznego oraz SKS, przygoto-
wując się sumiennie do różnorodnych 
zawodów, świadectwem tego niech 
będą powyższe wyniki. Dzięki wsparciu 
finansowemu Wójta Gminy Piekoszów 
Tadeusza Dąbrowy oraz przychylności 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bryni-
cy Haliny Sukiennik sport w w/w placów-
kach ma szansę rozwijać się angażując 
coraz liczniejszą grupę uczniów , przy-
nosząc wiele korzyści dzieciom i środo-
wisku lokalnemu.

/Szkoła w Brynicy/
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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.

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

INFORMATOR TELEADRESOWY

Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wnio-
sek: PGE Dystrybucja S.A oddział Skarżysko-Kamienna w sprawie ustalenia lokali-
zacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stanowiska 
słupowego linii LSN-15kV wyposażonego w  odłącznik napowietrzny sterowany 
radiowo, zlokalizowanej na działce w  miejscowości Micigózd, oznaczonych nr ew. 
261. W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego ob-
wieszczenia, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Piekoszowie z aktami 
sprawy oraz projektem decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz składać wnioski 
i zastrzeżenia.

***
Wójt Gminy w Piekoszowie zawiadamia, że w dniu 27.03.2013r. na wniosek firmy 

Nordkalk Sp. z o. o.; Plac Na Groblach 21; 31-101 Kraków z dnia 17.12.2010r wydana 
została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Wznowienie eksploatacji złoża Ołowianka - Zakład Miedzianka”, realizowanego 
na terenie gminy Piekoszów i  Chęciny”. Z treścią przedmiotowej decyzji, jak rów-
nież całą dokumentacją sprawy, w tym także uzgodnieniami Regionalnego Dyrek-
tora Ochrony Środowiska w Kielcach strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy  
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. nr 111, w godzinach 7.30 - 15.30.

***
Wójt gminy Piekoszów zawiadamia, że na wniosek ENITORA ENERGIA Sp. z o. o., 

ul. Obryckiego 3, 78-200 Białogard z dnia 13.03.2013r., działającej przez pełnomoc-
nika Instytut OZE Sp. z o. o. ul. Staszica 1/115, 25-008 Kielce Maciej Kowalik zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie elektrowni fotowoltanicz-
nej o mocy do 9,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki nr 
ewid. 8/2 zlokalizowanej w pobliżu wsi Rykoszyn gm. Piekoszów”

***
PGE Dystrybucja S.A Oddział Skarżysko-Kamienna, Rejon Energetyczny Kiel-

ce zawiadamia, że w miesiącu kwietniu mogą wystąpić przerwy w dostawie ener-
gii elektrycznej dla następujących odbiorców: w dniach 2-8 kwietnia Wyłączenia 
w miarę potrzeb – Miejscowość: Szczukowice nr 1-109 - odbiorcy zasilani ze sta-
cji transformatorowej: Szczukowice nr 847. Przerwy w zasilaniu mogą następować  
w godzinach  8-16.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

„Orszak”
KOMPLEKSOWE

USŁUGI POGRZEBOWE

�   Całodobowy odbiór zmarłych  
z domu do chłodni

�   Załatwianie kart zgonów 
(uprawnieni lekarze)

�   Trumny, wieńce i klepsydry
�   Załatwianie formalności  

w ZUS
�   Możliwość przyjęcia usługi  

w domu u zainteresowanych
�   Międzynarodowy  

przewóz zmarłych
�   Oprawa muzyczna pogrzebów

Artur Czwartosz
ul. Częstochowska 55
26-065 Piekoszów
dom: Janów 60
tel. 41 346 44 34
kom. 604 796 323

Mają sukcesy także sportowe
Uczniowie z Brynicy oprócz osiągnięć w nauce, mają czym się pochwalić jeśli chodzi  
o osiągnięcia sportowe
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