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Porównanie
obciążeń

Wychodząc naprzeciw prośbom
czytelników przedstawiamy porównanie obciążeń podatkowych, stawek
za odbiór i zagospodarowanie śmieci
oraz dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w naszej gminie, gminach ościennych oraz w Kielcach.
Jak się okazuje mamy opłaty, które są
jednymi z niższych, ale również i takie,
które są na dosyć wysokim poziomie.
Czytaj na stronie 6

Jakość wody
pod kontrolą

Jak często badana jest woda
w naszej gminie? Kto przeprowadza
badania? Jakie są ostatnie wyniki tych
badań?
Na te pytania odpowiedzieli: Jerzy Rąbalski Prezes ZUK w Piekoszowie oraz Jolanta Gołaszewska Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.
Czytaj na stronie 7

Finał WOŚP
w Piekoszowie

22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie okazał się bardzo udany. Zebraliśmy ponad 17 tys. zł.
Podsumowaniem całej pracy wykonanej przez wolontariuszy w trakcie tegorocznej WOŚP była impreza artystyczna,
podczas której mogliśmy się wspólnie bawić i pomagać potrzebującym.
Czytaj na stronach 8-9

ZMIANA REDAKTORA
Artur Pedryc nie jest już redaktorem
Głosu Piekoszowa. Począwszy od tego
wydania, jego artykuły nie ukazują się
na łamach naszej gazety.
Redaktor Artur Pedryc tworzył
Głos Piekoszowa od lutego 2012 roku.
W tym czasie gazeta zyskała nową
szatę graficzną (taką jak obecnie).
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Budżet na rok
2014 uchwalony!
Uchwała budżetowa jest jednym z najważniejszych dokumentów każdej gminy. Plan dochodów i wydatków gminy Piekoszów
na 2014 rok został uchwalony na Sesji Rady Gminy 30 stycznia
Budżet na 2014 rok zamknął się
w kwotach, po stronie dochodów
kwotą 44 964 tysięcy złotych, a po
stronie wydatków kwotą 54 764 tysięcy złotych.
Dochody bieżące gminy to 44 422
tys. zł., a dochody majątkowe 542 tys.
zł. Wydatki bieżące to 51 555 tys. zł.,
a wydatki majątkowe to 3 209 tys. zł.
Przychody ustalono w wysokości
14 000 tys. zł., a rozchody w wysokości
4 200 tys. zł. Kwota planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 800 tys.
zł zostanie sfinansowana z pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa.
Największa kwota wydatków przypada na oświatę i wychowanie 33 039
tys. zł. (całość wydatków z działu 801
budżetu).
W budżecie nie przewidziano nowych zadań inwestycyjnych, jedynie
spłatę zobowiązań wymagalnych dot.
inwestycji, które wynoszą 2 909 tys. zł.
WYTŁUMACZENIE POJĘĆ
Dochody bieżące to m.in.: udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych z terenu gminy, podatki
i opłaty lokalne, środki i dotacje na zadania własne z innych źródeł.
Dochody majątkowe to m.in.: wpływy

ze sprzedaży składników majątkowych,
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, dotacje
celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
Wydatki bieżące są to środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia
osób zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy, usługi
zlecane przez gminę do wykonania innym podmiotom (np. ZTM, czy oświetlenie), dotacje wypłacane przez gminę
organizacjom, świadczenia społeczne,
wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminnych jednostek organizacyjnych.
Wydatki majątkowe są to środki na
inwestycje gminne.
Przychody gminy. Zalicza się do nich
przychody z emisji obligacji, zaciągniętych kredytów i pożyczek, nadwyżkę
budżetową z lat poprzednich oraz przychody z prywatyzacji majątku jednostki.
Rozchody w budżecie gminy stanowią: wykup emitowanych obligacji spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.
Źródło: UG Piekoszów

MÓWIĄ O TEGOROCZNYM BUDŻECIE GMINY PIEKOSZÓW
Zbigniew Piątek, wójt gminy:
- Budżet gminy na 2014 r. jest kompromisem, który polegał na tym, aby jak
najmocniej złagodzić konieczne cięcia,
w każdej dziedzinie, zarówno administracyjnej, oświatowej, kulturalnej, jak i społecznej a jednak zaoszczędzić jak najwięcej.
W 2014 roku i w kolejnych latach musimy
bardzo mocno zaciskać pasa, aby za kilka
lat móc skorzystać ze środków unijnych
na inwestycje.

Jerzy Wijas, przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Gminy:
- Komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała budżet na 2014 rok podobnie
jak Regionalna Izba Obrachunkowa.
W trakcie prac komisji Radni zastanawiali się, jak sprawić, aby kłopoty finansowe gminy w jak najmniejszym stopniu
odczuli mieszkańcy gminy.
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W SKRÓCIE
Cena za wywóz śmieci
pozostaje bez zmian
Urząd Gminy w Piekoszowie informuje, iż opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
w 2014 roku nie uległa zmianie.
Wpłaty należy dokonywać przelewem
na poczcie lub w banku na rachunek
Urzędu Gminy Piekoszów.
Numer konta: 39 8499 0008 0400
0534 2000 0055
W sytuacjach problemowych wypełniony druk wpłaty można otrzymać
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 112.  

Powstaje Gminna Rada
Działalności Pożytku
Publicznego
W związku z tworzeniem Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego, Urząd Gminy zwraca się do
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz. 1536 ze zm.) prowadzących działalność na terenie Gminy
Piekoszów do wzięcia aktywnego
udziału w pracach związanych z jej
utworzeniem. Więcej szczegółów na
stronie www.piekoszow.pl

Dopłaty do ziarna
Agencja Rynku Rolnego informuje,
że do 25 czerwca można ubiegać się
o dopłaty z tytułu zużytego do siewu
lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis
w rolnictwie, dotyczące materiału
siewnego – zbóż ozimych i jarych,
roślin strączkowych i ziemniaka – zakupionego i zużytego do siewu lub
sadzenia w terminie od 15.07.2013
do 15 .06. 2014. Więcej informacji na
stronie www.arr.gov.pl

„Głos Piekoszowa”

– dwumiesięcznik bezpłatny
samorządu gminy Piekoszów
Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury
w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2
red.nacz. Andrzej Paździerz
Skład graficzny i druk:
ART-SERWIS, Artur Pedryc
tel. 513-01-04-04
Nakład: 1500 egz.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń, nie
zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do
ingerencji w nadesłane teksty.
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Naprawianie
Trzeba jednoznacznie wskazać, że niefrasobliwa działalność
do braku płynności finansowej gminy Piekoszów
Systematyczny wzrost zadłużenia
tym idzie zadłużenie systematycznie rosło (rośnie zresztą do tej pory). Na koniec
gminy Piekoszów miał swój początek
września 2013 r zobowiązania wymagalne
w roku 2003. Kulminacja działań skutosiągnęły poziom prawie 13 milionów złokujących niepokojącym wzrostem zatych, a na koniec stycznia b.r. wymagania
dłużenia miała miejsce w roku 2009.
te dochodzą do 14 milionów.
W latach 2010 i 2011 kontynuowano
Poziom zobowiązań wymagalnych
niedobry kierunek.
uniemożliwia wyjście Gminy z zadłużenia
Rok 2008 był rokiem od którego nalebez uzyskania wsparcia finansowego z zeżało bezwzględnie obniżać wydatki biewnątrz.
żące po to, by móc realizować naprawMOŻLIWOŚCI POZYSKANIA
dę konieczne inwestycje. Rok 2012 był
WSPARCIA FINANSOWEGO
próbą rozpaczliwego ratowania finansów
Zarówno warunki wewnętrzne jak
poprzez zaciąganie zobowiązań na poi zewnętrzne funkcjonowania Gminy nie
krycie zadłużenia.
dają nadziei na znaczący wzrost dochoGmina chcąc się rozwijać inwestowała
dów. W obecnej sytuacji brak jest także
ponad możliwości, a czasami i potrzeby,
możliwości pozyskania na zasadach kozaciągając na ten cel kredyty, pożyczki
mercyjnych kredytów, pożyczek, wyemioraz emitując obligacje na pokrycie wczetowania obligacji, gdyż w praktyce żaden
śniejszych zobowiązań. Wzrastające koszpodmiot finansowy (bank, kasa, fundusz)
ty obsługi zadłużenia, gorsze wykonanie
nie udzieli takich narzędzi bez gwarancji
dochodów oraz wzrost kosztów działalodzyskania środków
ności bieżącej doNie ma alternatywy dla
finansowych wraz ze
prowadziły do braku
znaczącymi odsetkaplanu naprawczego. Bomożliwości zbilansowania bieżących wiem tylko akceptacja tego mi. Taką gwarancję
mogłyby
stanowić
potrzeb finansowych
planu przez MF, udzielenie środki trwałe będące
Gminy. To wydatwłasnością
gminy,
pożyczki budżetowej
ki na wynagrodzenia (45% budżetu) i
i konsekwentne realizowa- ale zostały one już
wcześniej zastawiooświatę (ponad 42%
nie założeń planu umożliwi ne.
budżetu) miały najNasza gmina nie
gminie Piekoszów normalwiększy wpływ na
jest na mapie Polkoszty bieżące.
ne funkcjonowanie.
ski jedyną jednostTrzeba
jednoką samorządu terytorialnego posiadającą
znacznie wskazać, że to niefrasobliwa
takie kłopoty. W związku z tym władze
działalność władzy wykonawczej doproustawodawcze RP stworzyły ustawową
wadziła do braku płynności finansowej
możliwość wyciągania j.s.t. z takich taraGminy. Komisja rewizyjna Rady Gminy
patów poprzez możliwość uzyskania nisko
już w miesiącach letnich 2012 roku na
oprocentowanej pożyczki udzielanej przez
bazie kontroli wydatków na oświatę i zaMinisterstwo Finansów z budżetu pańtrudnienia w UG za rok 2011, zalecała
stwa. Oczywiście możliwość taka jest obkonieczność uporządkowania spraw funkwarowana szeregiem różnych warunków,
cjonowania oświaty i zweryfikowania poa przede wszystkim zbudowaniem progratrzeb zatrudnieniowych zarówno w UG jak
mu naprawczego dla zadłużonej jednostki.
i w jednostkach oświatowych. Ignorancja
PROGRAM NAPRAWCZY
tych zaleceń i wręcz ukrywanie niektórych
DLA GMINY PIEKOSZÓW
zobowiązań przez władzę wykonawczą
Tworzeniem programu naprawczego
doprowadziły do obecnego stanu finansów
zajęła się instytucja zewnętrzna na zlegminy Piekoszów.
cenie odwołanego w roku 2013 wójta.
ZOBOWIĄZANIA GMINY
W budowaniu założeń do tego programu
Na koniec 2012 roku zobowiązania krebrali udział: zastępca odwołanego wójta,
dytowo pożyczkowe Gminy wynosiły popełniąca funkcje wójta i rady gminy pełnonad 25 657 tys. złotych, a zobowiązania
mocnik oraz przez krótki okres odwołana
wymagalne (których termin spłat upłynął)
rada gminy. Efektem tych działań jest dowynosiły ponad 7 701 tys. złotych. Tym sakument pod tytułem „Program postępowamym stosunek wszystkich zobowiązań do
nia naprawczego Gminy Piekoszów”, który
dochodów wyniósł ponad 79,5%. Dodatw dniu 24 listopada 2013 r trafił do minikowo na dzień 31 grudnia istniały już zosterstwa finansów.
bowiązania wynikające z realizacji zadań
W dniu 31 grudnia 2013 roku na ręce
inwestycyjnych roku 2012 na kwotę ponad
obecnego wójta Gminy wpłynął z mini3 351 tys. złotych.
sterstwa finansów dokument będący proW ciągu 2013 roku nie było możliwotokołem z podsumowania analizy tegoż
ści bieżącej obsługi finansowej, a co za

Głos Piekoszowa • nr 1 (89) • LUTY 2014

gminy

WAR
I EZDEZN
I EI A
Ć
WTYOD W
AR

Bezpłatne porady
prawne w urzędzie!

władzy wykonawczej doprowadziła
programu. W protokole tym wytknięto sze- ograniczenie kosztów oświetlenia
reg braków, niespójności oraz rzeczowych
ulicznego na terenie całej Gminy,
niekonsekwencji tyczących tak samego
- ograniczenie kosztów dopłat do zbioprogramu, jak i dokumentów powiązanych.
rowej komunikacji publicznej,
Z podsumowania zawartego w dokumencie
- ograniczenie kosztów na cele promowynika, że MF oczekuje uzupełnienia bracyjne,
ków oraz wyeliminowania niekonsekwencji
- połączenie Gminnego Ośrodka Kultui niespójności zawartych tak w programie,
ry i Gminnej Biblioteki Publicznej.
jak i dokumentach powiązanych. SzczególPonadto zostaną usystematyzowane
nie uważnej ocenie został poddany projekt
i poddane większemu nadzorowi dziedziny
budżetu na rok 2014 w którym to winny
takie jak: zakup energii elektrycznej i paznaleźć się oszczędności początkujące
liw, zakup materiałów eksploatacyjnych,
program naprawczy. Tu trzeba dodać, że
wykorzystanie samochodów służbowych.
w żadnej mierze nie zakwestionowano
Z uwagi na brak środków finansowych
zasad obniżenia kosztów funkcjonowania
praktycznie nie ma możliwości inwestowaGminy, w tym dziedzin objętych progrania. Środki na cele inwestycyjne ukazane
mem.
w budżecie na rok bieżący są spłatą zoWobec takiej sytuacji jedynym możlibowiązań za inwestycje już ukończone
wym rozwiązaniem stało się zbudowanie
w latach poprzednich.
na nowo i przyjęcie przez Radę Gminy
Dla restrukturyzacji zadłużenia przebudżetu na rok 2014 z uwzględnieniem
prowadzono szereg rozmów i ustaleń
warunków wynikających z możliwości fiz wierzycielami, a dotyczących zmiany ternansowych Gminy a przede wszystkim
minów spłat zobowiązań, zakończonych
wymogów programu
częściowo umowami.
Trzeba jednoznacznie
naprawczego.
Jednakże ostateczne
Sam budżet zodomknięcie tych newskazać, że to niefrasostał tak skonstrugocjacji będzie możbliwa działalność władzy
owany, że po stronie
liwe po uzyskaniu
dochodowej
zapi- wykonawczej doprowadziła pożyczki budżetowej.
sano ponad 44 964
Prace nad progrado braku płynności finantys. złotych, a po
mem naprawczym
sowej Gminy.
stronie
wydatków
zostaną zakończone
ponad 54 764 tys. złotych. Jeżeli weźmiedo końca lutego i po jego złożeniu w MF
my pod uwagę, że po stronie wydatków
pozostanie oczekiwanie na decyzję.
uwzględniono konieczność uregulowania
Tylko wdrożenie programu naprawczego
ponad 13 000 tys. złotych zobowiązań
daje możliwość zrównoważenia finansów
wymagalnych to widać, że z jednej stroGminy. Według długoletnich prognoz finanny budżet ten jest skrojony na wdrożenie
sowych będzie to możliwe do roku 2018.
gruntownych oszczędności, a z drugiej
ALTERNATYWA
strony bez uzyskania pożyczki budżetoPLANU NAPRAWCZEGO
wej deficyt wyniesie prawie 10 000 tys.
Nie ma alternatywy dla planu naprawzłotych.
czego. Bowiem tylko akceptacja tego plaZarówno w budżecie, jak i w programie
nu przez MF, udzielenie pożyczki budżetonaprawczym uwzględniono zwiększenie
wej i konsekwentne realizowanie założeń
dochodów jako skutek uchwalenia podatplanu umożliwi gminie Piekoszów normalku od budynków mieszkalnych wprowane funkcjonowanie.
dzonego uchwałą pełniącego funkcję rady
Alternatywą może być tylko czarny
pełnomocnika. Dla lepszej ściągalności
scenariusz. Czyli brak środków finansodochodów opracowano zasady windywych na oświetlanie, naprawy i bieżące
kacji należności. Po stronie dochodowej
utrzymanie dróg; funkcjonowanie placóuwzględniono pozyskanie podatków od
wek oświatowych i dowóz dzieci do szkół;
nieruchomości powstałych, czy też podopłaty do transportu zbiorowego, funkwstających jako skutek inwestycji obcych
cjonowanie innych placówek użyteczności
na terenie Gminy (Mrówka, biogazownia,
publicznej.
farma baterii słonecznych)
Dlatego koniecznym jest zbudowaPo stronie wydatków bieżących wpronie i wdrożenie programu naprawczego
wadzono następujące działania naprawi skrócenie do niezbędnego minimum
cze:
okresu wychodzenia Gminy z zapaści
- redukcja zatrudnienia w urzędzie gmipo to, aby w latach 2018-2020 móc jeszny i jednostkach organizacyjnych w tym
cze skorzystać z możliwości dofinansoszkołach,
wywania przedsięwzięć z pomocowych
- ograniczenie kosztów dowozu dzieci
funduszy unijnych.
do szkół,
/AM/

Adwokat Mateusz Karliński, będzie
udzielał bezpłatnych porad prawnych 12 marca w UG w Piekoszowie.

Od marca w Urzędzie Gminy raz
w miesiącu będzie można uzyskać
bezpłatną poradę prawną. 12 marca (środa) między 8 a 15 oraz 10
kwietnia (czwartek) między 8 a 15
dyżurował będzie adwokat Mateusz
Karliński. W kolejnym numerze Głosu
Piekoszowa podamy dni i godziny dyżurów na maj i czerwiec.
– Zapraszam mieszkańców naszej
gminy, którzy chcą uzyskać rzetelną poradę bez ponoszenia kosztów
we wskazane dni i godziny do Urzędu Gminy. Pomogę w ocenie sytuacji
prawnej, postaram się też wskazać
właściwy kierunek podejmowanych
działań oraz najkorzystniejszych rozwiązań problemu i jego konsekwencji –
powiedział adwokat Mateusz Karliński.

Wyniesione skrzyżowanie
zgodne z projektem !
W poprzednim numerze Głosu
Piekoszowa pisaliśmy o skrzyżowaniu ulic Czarnowskiej i Sikorskiego.
O sposobie wykonania skrzyżowania
stanowczo wypowiedział się wtedy
dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach Damian Urbanowski – Ten
fragment drogi budzi także nasze
wątpliwości. Jestem wręcz przekonany, że został wykonany niezgodnie
z projektem, ale czy tak jest faktycznie będę mógł stwierdzić, gdy dostanę
inwentaryzację powykonawczą geodetów. W najbliższym czasie będzie
odbiór techniczny drogi. Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości wykonawca
będzie musiał wykonać poprawki.
Zapytaliśmy więc o skrzyżowanie
ponownie już po odbiorze drogi zastępcę dyrektora ds. realizacji inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Kielcach Karola Rożka i ku naszemu zdziwieniu otrzymaliśmy odpowiedź, że wyniesienie skrzyżowania
wykonane jest zgodnie z projektem.
Dyrektor Rożek stwierdził jednak, że
jeśli będzie to powodowało znaczne
utrudnienia w ruchu Zarząd Dróg Wojewódzkich rozważy działania zmierzające do rozwiązania problemu.
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Czas na wspólne dzia
- Nie spodziewałem się niczego dobrego, ale zderzenie z twardymi realiami okazało się dużo brutaln
dziewać - mówi Zbigniew Piątek o sytuacji jaką zastał obejmując funkcję wójta. Oto co mówi dwa mie

*Czy obraz gminy jaki Pan zastał
po wyborach pokrywa się z tym czego się Pan spodziewał?
- Znając sytuację Gminy z dostępnych opisów oraz mniej lub bardziej
oficjalnych informacji i przecieków, nie
spodziewałem się niczego dobrego, ale
zderzenie z twardymi realiami okazało się dużo brutalniejsze niż można się
było spodziewać.
*Co było największym zaskoczeniem?
- Sądziłem, że przez ostatnie pół roku
urzędujący włodarze Gminy przynajmniej zinwentaryzowali i zarejestrowali
wszystkie zobowiązania. Tymczasem
już w pierwszych dniach sprawowania
funkcji wójta musiałem spotykać się
z osobami wnoszącymi nowe, jeszcze
nie ujawnione żądania finansowe. I były
to zarówno osoby fizyczne jak i przedsiębiorcy wykonujący usługi czy też dostawy na rzecz Gminy.
*Jak to, to nie było rejestru dostaw
czy też usług tworzących koszty po
stronie Gminy?
- Sam nie potrafię zrozumieć jak Gmina funkcjonowała, w jaki sposób były
wójt zaciągał zobowiązania, jak wyglądały relacje wójta ze skarbnikiem, jakie materiały przedstawiano organom
kontrolującym, że stan taki nie budził
niczyich sprzeciwów. Przecież urzędnicy na stanowiskach kierowniczych,
współpracujący bezpośrednio z byłym

wójtem musieli o nieujawnionych zobowiązaniach wiedzieć. Mam wrażenie,
że nie wszystkie dokumenty generujące
zobowiązania, wpływające do urzędu
były rejestrowane i księgowane zgodnie
z obowiązującym prawem.
*Czy zatem skala zadłużenia Gminy jest większa niż się Pan spodziewał?
- Niestety tak. W skali zadłużenia
ogólnego Gminy ma to znaczenie mniej
odczuwalne, jednakże dla zobowiązań
wymagalnych, czyli tych które należałoby spłacić natychmiast ma to ogromne
znaczenie. Bowiem nie dość, że nie płacimy wszystkich zobowiązań bieżących
to dochodzą te jeszcze nie ujawnione.
*Jaka zatem jest skala aktualnych
zobowiązań wymagalnych?
- Zobowiązania wymagalne na dzień
dzisiejszy przekroczyły 13 milionów.
*Czy program naprawczy, który został napisany i przesłany do ministerstwa finansów pomoże zrównoważyć
tę trudna sytuację finansową?
- Taką miałem nadzieję, ale rzeczywistość okazała się bardzo brutalna.
Otóż program ten zaczął tworzyć były
wójt, po jego aresztowaniu prace kontynuował zastępca wójta a po odwołaniu
wójta w sierpniu powołany komisarz. I to
Pani komisarz w ostatnich dniach urzędowania ten program do ministerstwa
finansów zawiozła. Jak pokazała odpowiedź nadesłana z ministerstwa w dniu
31 grudnia 2013 roku, program ten nie
dość, że zawiera szereg niespójności to
jest obarczony brakami formalnymi.

* Jak zatem widzi Pan rozwiązanie
problemów finansowych Gminy?
- Jedynym sposobem jest zaprojektowanie budżetu na rok 2014 ze zdecydowanym zmniejszeniem kosztów. Koszty
te są mniejsze o około 3 mln w stosunku do roku ubiegłego. Następnie należy
przenieść te oszczędności do programu
naprawczego. Po zbudowaniu programu
naprawczego w oparciu o realny budżet

„Sam nie potrafię
zrozumieć jak gmina funkcjonowała,
w jaki sposób były
wójt zaciągał zobowiązania, jak wyglądały relacje wójta ze
skarbnikiem, jakie
materiały przedstawiano organom kontrolującym, że stan
taki nie budził niczyich sprzeciwów”.
i wieloletnią prognozę finansową, uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i uzupełnieniu braków
formalnych, pozostanie liczenie na pozytywne potraktowanie programu przez ministerstwo finansów. Efektem winna być
nisko oprocentowana pożyczka, która po-

Już w dniu zaprzysiężenia na wójta, Zbigniew Piątek podkreślał jak ważna w tym
roku będzie współpraca wójta z radą gminy.
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łania!
iejsze niż można się było sposiące po wygranych wyborach
zwoli spłacić zobowiązania wymagalne
i odzyskać płynność finansową Gminy.
*Czy to będzie koniec problemów
finansowych Gminy?
- Myślę, że to będzie pierwszy krok
do przywracania normalności i przy żelaznej dyscyplinie finansowej, oraz konsekwencji pozwoli w latach przyszłych
nie tylko zmniejszyć zadłużenie ale i wygospodarować środki na rozwój.
*Czy tylko finanse Gminy wymagają naprawy?
- Niestety, praktycznie każda dziedzina wymaga naprawy. Oczekiwanie
na to, że naprawę wykona za nas ktoś
inny, czy może oczekiwanie na cud jest
błędne. A planowych zmian w funkcjonowaniu Gminy nie da się wprowadzić
jednoosobowo, potrzeba do tego zaangażowania wielu osób. Innym nie mniej
ważnym problemem jest to, że Gmina
obrosła w roszczeniowe osoby, które nauczyły się tylko żądać, nie dając
w zamian zbyt wiele. I żeby była jasność
to nie chodzi mi o osoby potrzebujące pomocy z powodu trudnej sytuacji
rodzinnej, czy gospodarczej, a raczej
o osoby reprezentujące organizacje, czy
też podmioty gospodarcze, które winny
rozumieć, że mamy okres poważnego
kryzysu i nie stać nas na ekstra wydatki. Dlatego widzę potrzebę a nawet
konieczność zaktywizowania pracowników dla realizacji nakreślonych celów,
a na niektórych stanowiskach wprowadzenia zmian kadrowych. Ale to tylko
jedna strona medalu.
*A co jest tą drugą stroną medalu?
Drugą stroną medalu jest mobilizacja wszystkich organów Gminy dla
jej wyjścia z dołka w jakim jeszcze nie
była. Ze swej strony obiecuję pełną determinację w naprawie Gminy. Liczę też
na jednoznaczne wsparcie radnych, którzy winni zrozumieć, że nie czas i pora
na rozgrywanie własnych małych, partykularnych spraw, gdy sytuacja Gminy
wymaga zdecydowanych wspólnych
posunięć. Dopiero po stabilizacji przyjdzie czas na fundusz sołecki, o którym
zdecydują mieszkańcy i inne bliższe ludziom posunięcia. Jeżeli nie uda nam
się ustabilizować gospodarki Gminy, to
mieszkańcy w najbliższych wyborach
podziękują nie tylko mnie. Nie braknie
mi odwagi do podejmowania także decyzji kadrowych. Bowiem praca całego
zespołu zarządzającego Gminą i jednostkami zależnymi może przynieść
spodziewane efekty.
*Dziękuję za rozmowę i życzę samych dobrych decyzji.
Andrzej PAŹDZIERZ
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Nowy sekretarz
Gminy Piekoszów
Nasza gmina ma nowego Sekretarza
Został nim Andrzej Łopaciński
*Jest Pan nową osoba pracującą
w naszej gminie. Co Pana skłoniło
do udziału w konkursie na sekretarza
gminy? Proszę po krótce przedstawić
się mieszkańcom.
- Tak, zainteresował mnie konkurs
ogłoszony przez Wójta Gminy na stanowisko Sekretarza Gminy Piekoszów.
W zgłoszeniu podałem, że mam 54 lata,
jestem żonaty, mam dwóch dorosłych
synów, którzy założyli rodziny. Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłem
Studia Podyplomowe w zakresie Samorządu i Administracji oraz w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej. Sytuacja
finansowa w jakiej znalazła się Gmina
Piekoszów jest wyjątkowa i dlatego uważam, że potrzebuje pracownika z dużym
doświadczeniem.
*Posiada Pan znaczne doświadczenie w zarządzaniu gminnymi instytucjami?
- Moje doświadczenie zawodowe
związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego zaczęło się od 1990
roku, od którego zaczęła obowiązywać ustawa o samorządzie gminnym.
W latach 1990-2004 byłem Sekretarzem Gminy jednej z gmin powiatu
kieleckiego. Szczególnie pierwsze lata
wymagały intensywnego zaangażowania, ponieważ każda gmina szukała
swoich rozwiązań. W latach 2004-2006
oraz 2010-2012 byłem zatrudniony
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na stanowisku kierownika
i aspiranta pracy socjalnej, a w kadencji 2006-2010 byłem Wójtem Gminy. Od
1 grudnia 2012 roku do końca stycznia
2014 roku byłem pracownikiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
na stanowisku inspektora kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu podczas kontroli poznałem różne sposoby
działania kilku gmin województwa świętokrzyskiego. Będę się starał, aby posiadana wiedza i nabyte doświadczenie
zawodowe efektywnie służyły samorządowi gminy Piekoszów.
*Rozpoczął Pan pracę w Urzędzie
Gminy na początku lutego. Od czego
rozpoczął Pan swoje urzędowanie?
Zatrudniony zostałem od dnia 3 lutego 2014 roku. Mój zakres czynności
wynika z Regulaminu Organizacyjnego
UG Piekoszów. Sekretarz Gminy odpowiada za pracę urzędu i takie jest też
moje zadanie, by Wójt Gminy mógł za-

Andrzej Łopaciński - nowy sekretarz
Gminy Piekoszów.

jąć się ważniejszymi sprawami. Początek roku, to obowiązek wydania decyzji
podatkowych oraz załatwianie spraw jakie wpływają do urzędu i takie są moje
początki.
*Co Pana zdaniem będzie najtrudniejsze w pracy Sekretarza Gminy
Piekoszów? Czym będzie się Pan
zajmował przez najbliższe tygodnie
i miesiące?
Teraz dla Gminy najważniejsze są
działania, dzięki którym Gmina odzyska płynność finansową. To wymaga
analizy dotychczasowych dokumentów oraz ich poprawy, by były zgodne
z przepisami ustawy o finansach publicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2014 roku, dzięki czemu Gmina
uzyska pożyczkę z Ministerstwa Finansów. Jest to wyzwanie, ponieważ
niewiele jest gmin w Polsce w takiej
sytuacji i w rozwiązaniu tego typu problemów będę pomagał.
*Jak Pan powiedział Sekretarz
Gminy w szczególności odpowiada
za pracę urzędu. Czy planowane są
zmiany w jego funkcjonowaniu?
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gminy w Piekoszowie odbiega od stanu faktycznego jaki zastałem i dlatego
przestawię Panu Wójtowi propozycję
jego zmiany, aby poprawić funkcjonowanie urzędu.
*Dziękuję za rozmowę.
Andrzej PAŹDZIERZ
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Podatki w naszej gminie
Jakie były w poprzednim roku, a jakie są obecnie? Które wzrosły i o ile? Czy płacimy dużo
w porównaniu do mieszkańców ościennych gmin? Dziś odpowiadamy na te pytania
Ze względu na znaczne zainteresowanie stawkami podatku, ich wysokością i zmianami w porównaniu
z poprzednim rokiem publikujemy zestawienie zarówno
najważniejszych podatków, jak i stawek za odbiór i zagospodarowanie śmieci, dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków.
GRUNTY
Jeśli chodzi o stawki podatkowe od gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej, to mamy je na dość
wysokim poziomie w porównaniu z innymi gminami. Jednak już
stawka podatku od pozostałych gruntów jest na średnim poziomie w porównaniu z sąsiadami. Obie stawki podatku od gruntów nie zmieniły się w porównaniu z 2013 rokiem.
NIERUCHOMOŚCI
Wywołujący największe oburzenie mieszkańców podatek od
budynków mieszkalnych jest w naszej gminie jednym z najniższych w powiecie kieleckim. Niestety odczuwamy go bardzo
mocno dlatego, że w 2014 roku zapłacimy go po raz pierwszy.
Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej jest (wspólnie z gminą Raków) najwyższym w powiecie kieleckim.
PODATEK ROLNY
Stawka ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ustalana jest na podstawie ogłoszenia prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego. Jest ona podstawą do ustalenia podatku od hektara przeliczeniowego. Na 2014 r. zgodnie z ogłoszeniem prezesa GUS wynosi ona 69,28 zł za kwintal. Gminy
mają możliwość obniżenia tej stawki. W 2014 roku stawka ta
w naszej gminie nie została obniżona i tak, jak w 7 gminach
powiatu kieleckiego wynosi 69,18 zł za kwintal.
ŚMIECI
Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie śmieci w naszej
gminie mamy jedne z najniższych zarówno wśród sąsiadów, jak
i na terenie całego powiatu. Kwoty 4 zł za segregowane śmieci
od osoby, jak i 6 zł za niesegregowane od osoby nie obciążają
budżetu mieszkańców w takim stopniu, jak to się dzieje w in-

nych gminach.
WODA I ŚCIEKI
W przypadku opłat za dostarczanie wody stawka w naszej gminie jest jedną z wyższych, ale nie odbiega w rażący sposób od
stawek w innych gminach. Znacznie gorzej jest ze stawką za odprowadzanie ścieków, która w naszej gminie jest bardzo wysoka,
w porównaniu z niektórymi gminami, nawet dwukrotnie wyższa.
Źródło: Urzędy gminy
OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI W GMINIE PIEKOSZÓW
ORAZ OŚCIENNYCH GMINACH
Gmina/Miasto
Za dostarczanie
Za odprowadzanie
wody – za m3
ścieków – za m3
PIEKOSZÓW 2013

3,80 zł

7,02 zł

PIEKOSZÓW 2014

3,80 zł

7,02 zł

Strawczyn

3,09 zł
od 12 kwietnia
2014 r. 3,20 zł

3,70 zł
od 12 kwietnia
2014 r. 3,81 zł

Miedziana Góra

2,55 zł

4,10 zł

Łopuszno

3,02 zł

3,02 zł

Chęciny

3,09 zł

6,16 zł

Kielce

3,63 zł

5,79 zł

OPŁATY ZA ŚWIECI W GMINIE PIEKOSZÓW
ORAZ OŚCIENNYCH GMINACH
Gmina/Miasto
Segregowane
Niesegregowane
PIEKOSZÓW 2013

4 zł/osobę

6 zł/osobę

PIEKOSZÓW 2014

4 zł/osobę

6 zł/osobę

Strawczyn

12 zł/osobę

24 zł/osobę

Miedziana Góra

Łopuszno

UWAGA!

Stawki podatku od nieruchomości zostały wprowadzone
Uchwałą NR L/341/2013 Pełniącej Funkcję Rady Gminy Piekoszów Bożenę Szczypiór w dniu 14 listopada 2013 r.
Stawki opłat za wodę i ścieki obowiązują do 31 marca 2014 r.
zgodnie z Uchwałą Nr LII/356/2013 Rady Gminy Piekoszów
z dnia 5 grudnia 2013 r.

Chęciny

Kielce

Gosp. 1 os. – 10 zł
Gosp. 1 os.– 16 zł
Gosp. 2-4 os.– 17zł Gosp. 2-4 os.– 30 zł
Gosp. 5 i więcej
Gosp. 5 i więcej
os.– 24 zł
os.– 45 zł
4 zł/osobę

6 zł/osobę

Gosp. 1 os.– 6 zł Gosp. 1 os.– 12 zł
Gosp. 2 os. 12 zł Gosp. 2 os.– 24 zł
Gosp. 3-5 os.– 18 zł Gosp. 3-5 os.– 36 zł
Gosp. 6 i więcej
Gosp. 6 i więcej
osobowe – 24 zł
osobowe – 48 zł
9,50 zł/osobę

12 zł/osobę

STAWKI PODATKOWE W GMINIE PIEKOSZÓW ORAZ OŚCIENNYCH GMINACH
Gmina/Miasto

Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– stawka za m2

Od pozostałych
gruntów – stawka
za m2

Od budynków
mieszkalnych –
stawka za m2

Od budynków
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– stawka za m2

Ceny skupu żyta
do celów wymiaru
podatku rolnego

PIEKOSZÓW 2013

0,88 zł

0,24 zł

0,10 zł
(zwolnienie)

22,82 zł

50 zł/1q

PIEKOSZÓW 2014

0,88 zł

0,24 zł

0,40 zł

22,82 zł

69,28 zł/1q

Strawczyn

0,82 zł

0,34 zł

0,73 zł

20,00 zł

50 zł/1q

Miedziana Góra

0,75 zł

0,40 zł

0,60 zł

17,00 zł

69,28 zł/1q

Łopuszno

0,60 zł

0,15 zł

0,74 zł

15 zł

40 zł/1q

Chęciny

0,84 zł

0,32 zł

0,66 zł

21 zł

54 zł/1q

Kielce

0,76 zł

0,35 zł

0,59 zł

20,36 zł

69,28 zł/1q

Ceny dla odbiorców indywidualnych
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Można bez obaw pić wodę
z piekoszowskich ujęć
Z powodu wielu pytań dotyczących jakości wody zarówno w samym Piekoszowie, jak i w zachodniej części gminy postanowiliśmy się dowiedzieć, jak często i z jakim skutkiem badana jest woda
w naszej gminie
Przedstawiciele Zakładu Usług Ko18.12.2013 r. harmonogram pobierania
przez ludzi mogą wykonywać laboratomunalnych w Piekoszowie oraz Pańpróbek wody do badań w ramach konria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub
stwowej Inspekcji Sanitarnej w Kieltroli wewnętrznej. Każde ujęcie wody,
inne laboratoria o udokumentowanym
cach zapewniają, że woda z naszego
z którego pobierana jest woda dla mieszsystemie jakości prowadzonych badań
gminnego wodociągu poddawana jest
kańców gminy, podlega czterem monitowody, zatwierdzonym przez Państwową
rygorystycznym kontrolom. Jakim?
ringom kontrolnym i jednemu monitorinInspekcję Sanitarną. Ocena zgodności
Woda wodociągowa jest spożywana
gowi przeglądowemu. Łącznie w ciągu
w zakresie parametrów w badanej próbprzez ludzi w okresie całego życia
ce wody z wymaganiami rozporząi nie powinna oddziaływać na zdrowie
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie
człowieka. W Polsce norma dotycząjakości wody przeznaczonej do
ca jakości wody pitnej ustalana jest
spożycia przez ludzi, dokonywana
w formie Rozporządzenia Ministra
jest przez jednostkę wykonującą
Zdrowia, który działa na podstawie art.
analizy. Osoby pobierające próby
13 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
wody do badań muszą posiadać zaw wodę i zbiorowym odprowadzaniu
świadczenia potwierdzające prześcieków. Obowiązujące aktualnie rozszkolenie przez organy Państwowej
porządzenie z dnia 29 marca 2007 r.
Inspekcji Sanitarnej. - Sprawozdaokreśla wymagania dotyczące jakonia z badań są jawne i udostępści wody przeznaczonej do spożyniane wszystkim zainteresowanym.
cia przez ludzi. Zgodnie z nim, woda
Z dniem 01.02.2014 r. na stronie
jest bezpieczna dla organizmu, jeśli
internetowej www.zukpiekoszow.pl
nie zawiera mikroorganizmów, pasouruchomiliśmy zakładkę: „Sprawozżytów oraz substancji chemicznych
dania z badań”, gdzie będą umieszw ilości zagrażającej zdrowiu, a także
czane skany wszystkich protokołów
jeśli nie ma agresywnych właściwości
z analiz wody – twierdzi Prezes Rąkorozyjnych. Norma dotyczy różnych
balski.
właściwości wody, poczynając od bioZGODNIE Z WYTYCZNYMI
logicznych i mikrobiologicznych, poMINISTRA ZDROWIA
przez chemiczne i fizykochemiczne,
- Sanepid wykonuje badania
aż po organoleptyczne, takie jak wyzgodnie z Rozporządzeniem Minigląd, smak oraz zapach.
stra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
KONTROLA I PRZEGLĄD
roku w sprawie jakości wody przeMonitoring
jakości
wody
znaczonej do spożycia przez ludzi.
w naszej gminie realizowany jest
W 2013 roku nie było żadnych
w równomiernie rozmieszczonych Przedstawiciele Zakładu Usług Komunalnych i Sa- przekroczeń norm w wodzie bana całym obszarze zaopatrzenia nepidu zapewniają, że jakość wody w gminnym wo- danej przez Sanepid pochodzącej
w wodę miejscach i obejmuje mo- dociągu podlega rygorystycznej kontroli.
z ujęć w gminie Piekoszów. Istnitoring kontrolny i monitoring przenieje jednak w tej gminie problem
glądowy – tłumaczy Prezes ZUK Jerzy
roku, w ramach kontroli wewnętrznej Zaz podwyższonym poziomem azotanów
Rąbalski - Monitoring kontrolny służy
kład Usług Komunalnych w Piekoszowie
w wodzie z ujęć w Piekoszowie. Azosprawowaniu bieżącego nadzoru saSp. z o. o. zleca przeprowadzenie analiz
tany pojawiają się np. jako zaszłość
nitarnego nad jakością wody przez rew zakresie monitoringu przeglądowego
nawozów azotowych lub braku, czy
gularne badania wody i przekazywanie
5 razy w roku i 20 razy w zakresie moninieszczelności szamb i kanalizacji. Poinformacji o jej jakości. Monitoring przetoringu kontrolnego. Dodatkowo zgodnie
ziom azotanów w ujęciu piekoszowskim
glądowy stanowi rozszerzenie monitoz decyzją SEIa.9020.3.43.2012 z dnia
spada, gdy sprawnie i bez awarii działa
ringu kontrolnego i służy dostarczaniu
07.08.2012 r. na Zakładzie ciąży obostacja uzdatniania. Jeśli chodzi o wodę
informacji niezbędnych do oceny, czy są
wiązek oznaczania pestycydu (chloropiz ujęcia w kopalni Nordkalk to poziom
przestrzegane podstawowe wymagania
ryfos) w wodzie z wodociągu Nordkalk
pestycydu chloropiryfos nie przekracza
mikrobiologiczne i chemiczne oraz doSp. z o. o. Zakład w Miedziance z częstodość restrykcyjnych norm. Aby problem
datkowe wymagania mikrobiologiczne,
tliwością nie mniejszą niż 1 raz w miesiącu
z ujęciem kopalnianym się nie pojawiał
organoleptyczne, fizykochemiczne oraz
i przekazywania sprawozdań z badań do
należałoby przykładem innych gmin wyradiologiczne, jakim powinna odpowiadać
Państwowego Powiatowego Inspektora
konać studnie głębinową, z której powoda - Państwowy Powiatowy InspekSanitarnego w Kielcach oraz Świętokrzychodzić będzie woda dla mieszkańców
tor Sanitarny w Kielcach pismem z dnia
skiego Państwowego Wojewódzkiego In– powiedziała nam Jolanta Gołaszewska
08.01.2014 r. uzgodnił pozytywnie Zakłaspektora Sanitarnego w Kielcach – dodaKierownik Sekcji Nadzoru Higieny Środodowi Usług Komunalnych w Piekoszowie
je Prezes Rąbalski - Badania pobranych
wiska z Powiatowej Stacji Sanitarno-EpiSp. z o. o. przedstawiony w piśmie z dnia
próbek wody przeznaczonej do spożycia
demiologicznej w Kielcach.

77

8

GE
R
ŁO
LA
S CPJR
EZ E D S I Ę B I O R C Ó W

Głos Piekoszowa • nr 1 (89) • LUTY 2014

Otworzyliśmy serca
dla potrzebujących
Na ratunek! To hasło 22. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbierała fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów
Do zbiórki pieniędzy 12 stycznia,
jak co roku dołączył również Zespół
Placówek Oświatowych w Piekoszowie, który tegoroczny finał w naszej
gminie współorganizował z Gminnym Ośrodkiem Kultury. W sumie zebrano 17 069 zł.
Od godzin porannych ponad czterdzieścioro wolontariuszy zbierało datki do puszek na ulicach Piekoszowa,
Rykoszyna i Kielc. Największą sumę
uzbierała Klaudia Krężołek, uczennica IV Liceum Ogólnokształcącego im.
Hanki Sawickiej w Kielcach, której udało się zebrać 1449 złotych. Sztabem
WOŚP w Piekoszowie kierowała Anna
Prusaczyk.
Warto dodać, że w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie
zbiórka pieniędzy trwała już od grudnia
2013 roku. W trakcie działań, którymi
koordynowały Małgorzata Pietrzykowska, Halina Brożek i Elżebieta Sikora
przeprowadzono szereg akcji promocyjnych oraz loterie. Podczas kiermaszu
świątecznego, na którym można było
zakupić ozdoby bożonarodzeniowe,
zebrano 564 zł.

Fundatorzy 		

Młodzi artyści mogli zaprezentować się w trakcie 22 Finału WOŚP.

Natomiast w trakcie loterii uzyskano
kwotę 681 zł.
Impreza finałowa Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy rozpoczęła się
o godzinie 14.30 w sali widowiskowej
O ś r o d k a
Kultury

WOSP

Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Andrzej Terelak – hotel
Leśna Promenada, Robert Bartos, Stanisław Bartos – market
Mrówka, Stanisław Stępień – Zakład Produkcyjno-Handlowy, Danuta Sidło – Sklep Wielobranżowy, Agnieszka Walas – salon fryzjerski Diana, Ewa Cedro – Mini Delikatesy, Aleksander Wolder
– Delikatesy Centrum, Piotr Salwa – PHU SAL-BUD, Stanisław
Misztal – Misz Tour- Przewóz osób, Sławomir Dąbek – DĄB-TUR
przewóz osób, Aneta Dyk – sklep Świat Firanek, Andrzej
Parandyk – Szkoła Jazdy, Halina Kotwica – Sklep Pomadka, Agnieszka Robak, Paulina Kleszcz – Kwiaciarnia
Julia, Aleksander Kozak – Piekarnia w Łopusznie, Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie,
SPOŁEM Kielce, Zbigniew Piątek Wójt Gminy
Piekoszów, Zdzisław Wrzałka Starow Piesta Powiatu Kieleckiego, Zenon
koszowie.
Janus Wicestarosta Powiatu
Na to wydaKieleckiego, Marek Gos
rzenie
przybyPoseł na Sejm RP.
ło bardzo wielu
mieszkańców naszej
gminy,
którzy
aktywnie włączyli się w pomoc
potrzebującym – większość

z tych osób kupiła losy w loterii fantowej,
w której do wygrania były m.in. nagroda główna tablet, podwójne zaproszenia
na bal karnawałowy, kupony 100 złotowe do marketu Mrówka, kalendarze,
koszulki oraz inne drobne upominki.
Ważnym elementem wydarzenia była
możliwość wylicytowania konkretnych
przedmiotów np. stroju kolarskiego Wójta Gminy Zbigniewa Piątka (sprzedany
za 300zł), koszów z artykułami spożywczymi, tortów upieczonych specjalnie
na finał wielkiej orkiestry i wielu innych.
Za symboliczną kwotę można było również zakupić kawałek pysznego ciasta,
bransoletkę lub kolczyki oraz rękodzieło
artystyczne - wszystko to znajdowało
się na specjalnie przygotowanych stoiskach.
Na to niezwykłe wydarzenie przybyli
także Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka, Wicestarosta Zenon Janus, Wójt
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, radni gminy, dyrektorzy szkół, oraz fundatorzy nagród, którzy wyrazili swoją aprobatę dla tego rodzaju inicjatyw. – Cieszy
mnie to, że gmina Piekoszów również
włącza się w pomoc potrzebującym –
podsumował Zdzisław Wrzałka, który
tym samym wyraził nadzieję na dalsze
wspieranie takich działań przez tutejszą społeczność. Zaproszeni goście
zgodnie stwierdzili, że takie akcje i tak
liczne aktywne uczestnictwo jest powo-
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dem do dumy i należy to pielęgnować.
W trakcie imprezy nie brakowało także
występów artystycznych. Na scenie zaprezentowały się zespoły ludowe: Piekoszowianie, Wincentowianie oraz Wierna
Rzeka, które wykonały tradycyjne folklorystyczne utwory. Dodatkowo wystąpili również młodzi i utalentowani artyści
z naszej gminy - Roksana Dobosz, Artur
Wolski, Krzysztof Piotrowski, Marlenka
Woroch oraz chór szkolny z Piekoszowa. Oprócz tego swój talent taneczny
zaprezentował zespół Efekt z Brynicy,
a umiejętność gry na akordeonie pokazał Kacper Nowak z Rykoszyna.
Dodatkowo pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowali strażacy
z OSP Rykoszyn. Mnóstwo śmiechu
przysporzyły występy kabaretu Agentki
007 oraz artysty kabaretowego Marcina Wojciecha. Na zakończenie, tuż po
losowaniu nagród w loterii, wystąpił zespół Acoustic Staff, który zaprezentował
znane i lubiane covery piosenek polskich i zagranicznych.
Oprócz piekoszowskiego sztabu
w 22 Finale uczestniczył sztab zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Łosieniu. Kierowała nim Katarzyna Gołąbek.
W sumie zebrano tam 1308 złotych.
Mieszkańcy gminy Piekoszów, po raz
kolejny pokazali, że bez wahania otwierają nie tylko portfele, ale i serca, po to
by pomóc najbardziej potrzebującym.

WARTO R
WEI ELDAZCI E
Ć
JE

Kabaret Agentki 007 rozbawił mieszkańców i gości, którzy później uczestniczyli
w losowaniu nagród w loterii.

Zebraliśmy

17 069 zł
Wolontariusze

WOSP

Natalia Bednarz, Julia Zapała, Julia Zychalska,
Wiktoria Skowron, Patryk Banakiewicz, Olga Podloch,
Kinga Zapała, Laura Sitek, Sandra Staniec, Sandra Gierasimowicz, Gabriela Habera, Karolina Poddębniak, Mikołaj
Szcześniak, Hubert Kaczmarek, Wiktoria Terelak, Anna Gaim,
Łukasz Borowski, Dominika Blicharska, Zuzanna Wijas,
Julia Karyś, Wiktoria Soboń, Natalia Kozieł, Klaudia Wach,
Wiktoria Majchrzyk, Karolina Szymoniak, Aleksandra
Dąbek, Weronika Brożek, Karolina Łapot, Paulina
Stępień, Agnieszka Terelak, Gabriela Zychalska,
Katarzyna
Zuchniak,
Weronika
Roszewska,
Adriana Marszałek, Klaudia Krężołek, Anna
Zapała, Olga Snochowska, Gabriela Sochanowska, Karolina Sochanowska, Karolina Gil, Małgorzata Pietrzykowska,
Elżbieta Sikora, Edyta Sochanowska, Beata Snochowska,
Anna Prusaczyk.
Podczas finału WOŚP w Gminnym
Ośrodku Kultury w Piekoszowie każdy,
kto brał udział w licytacji mógł wygrać
niecodzienną nagrodę. Choćby pieczonego kurczaka.

DZIĘKUJEMY !
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W SKRÓCIE
Karnawał w ZPO
W czwartek 30 stycznia odbyła się
w ZPO w Piekoszowie zabawa karnawałowa. Wszyscy uczniowie bawili
się doskonale pod opieką swoich nauczycieli. Każda klasa zaprezentowała parodię znanych przebojów,
co wzbudziło wiele emocji i ujawniło liczne talenty. Słodki poczęstunek zorganizowała - niezawodna jak
zawsze - Rada Rodziców.
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Kino, łyżwy, zabawa
Dwa tygodnie odpoczynku od szkoły, regeneracja sił i… dobra
zabawa – tak krótko można określić ferie w naszej gminie

Kolędowanie w DPS
Świetlica szkolna ZPO w Jaworzni
zorganizowała w styczniu wyjazd do
Domu Opieki Społecznej w Piekoszowie. Dziewczęta z gimnazjum i ze
szkoły podstawowej wystąpiły przed
podopiecznymi DPS-u śpiewając kolędy i pastorałki. Wraz z opiekunkami wręczyły również zgromadzonym
w kaplicy osobom drobne upominki.

Dzień Babci i Dziadka
Z okazji Dnia Babci i Dziadka najmłodsi uczniowie szkoły w Jaworzni
przygotowali dla swoich najbliższych
piękne przedstawienia i drobne upominki pod opieką wychowawców.
Babcie i Dziadkowie chętnie przybyli
do szkoły w dniu ich święta i z łezką
w oku podziwiali swoje wnuki.

Z wizytą w WDK
Piątek 24 stycznia był dla uczniowie klas IV – VI ZPO w Łosieniu dniem
wycieczki do WDK w Kielcach, gdzie
obejrzeli sztukę „Pan Twardowski”
w wykonaniu aktorów Narodowego
Teatru Edukacji z Wrocławia. Losy
Pana Twardowskiego uświadomiły
uczniom, że droga przez życie „na
skróty” nie może skończyć się dobrze.
Skłoniły również do refleksji, czy warto
wybrać ziemski dostatek i sławę w zamian za wieczne potępienie. W spektaklu uczestniczyli również uczniowie
innych szkół z terenu gminy.

Bezpieczne ferie
Tuż przed feriami zimowymi policjanci z komisariatu w Chęcinach:
sierż. szt. Agnieszka Szulińska oraz
sierż. szt. Paweł Grad spotykali się
z dziećmi klas pierwszej, drugiej
i trzeciej Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich w ramach akcji
prowadzonej przez Policję, a związanej z bezpiecznym wypoczynkiem
podczas ferii zimowych. Wcześniej
odwiedzili uczniów SP w Piekoszowie.
Podczas wizyty w szkołach funkcjonariusze omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku.
Źródo: strony www szkół

W Gminnym Ośrodku Kultury nie zabrakło gier, konkursów i zabaw.

Dwa tygodnie odpoczynku od
masu na twarzy.
szkoły, regeneracja sił i… dobra zaIstotnymi i dla niektórych najciekawbawa – tak krótko można określić
szymi elementami ferii zimowych były
ferie zimowe, które w tym roku w nawyjazdy do kina i na łyżwy. Te ostatnie
szym województwie trwały od 3 do 16
wzbudzały zainteresowanie nawet najlutego.
młodszych uczestników, którzy z upoGminny Ośrodek Kultury, świetlice
rem próbowali samodzielnie przejechać
w Wincentowie i Górkach Szczukowchoćby kilka metrów. I choć potknięcia
skich, biblioteki w Zajączkowie, Brynicy
zdarzały się nawet starszym dzieciakom,
i Rykoszynie - to w tych miejscach na
takim wyjazdom i tak, mimo wszystko,
amatorów dobrej zabawy czekał szeroki
towarzyszyła wielka frajda.
wachlarz atrakcji.
Na zakończenie ferii, 14 lutego w sali
Chętne dzieciaki tworzyły kolorowe
widowiskowej Ośrodka Kultury zorgasłoiki i zakładki do książek, lepiły z gliny
nizowano zabawę walentynkową, połąoraz brały udział w konkurencjach sporczoną z rozstrzygnięciem konkursu na
towych. Te dwa tygodnie to był świetny
najładniejszą walentynkę. Dodatkowo
trening zdolności zarówno fizycznych,
chętne dzieci brały udział w konkurenjak i manualnych. Niektóre z dzieci wycjach takich jak szusowanie na gazecie
kazywały także talenty wokalne, zwłaszczy rozwiązywanie łamigłówek. Laurecza podczas turniejów karaoke, na któaci otrzymali drobne upominki. Podczas
rych przeważały piosenki z najnowszych
zabawy nie zabrakło oczywiście śpiewu
list przebojów – polskich i zagraniczi wspólnego tańca (popularnej makarenych. Natomiast dla lubiących biżuterię
ny), a także wyboru Króla i Królowej balu.
przygotowano materiały do jej wyroDziękujemy harcerzom z Jaworzni za
bu – odrobina cierpliwości sprawiła, że
pomoc w organizacji zajęć dla dzieci poddziewczynki stworzyły śliczne kolczyki
czas tegorocznych ferii zimowych.
i bransoletki. Mimo, że ferie
to czas odpoczynku od pracy umysłowej to jednak amatorów strategicznych gier
planszowych nie zabrakło.
Ci, którzy posiadają zdolności plastyczne i znakomitą
wyobraźnie uzupełniali kronikę z ferii. Uczestnicy zajęć
zmagali się także z łamigłówkami, techniką origami
i…wyzwaniami np. wylosowana osoba musiała podjąć
wyzwanie i zjeść cytrynę
lub łyżeczkę cukru bez gry- Zorganizowano także wyjazdy na lodowisko do Kielc.

W A ROTGOŁ W
Ć
O ISEZDEZNI EI A
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Siedziba G³ówna:
25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.
41 348-18-20
kielce@autofenix.pl

ie

io aln
n
a
t jon
es
f
o
r

czynne: pn-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-15.00

Magazyn G³ówny:
26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl

ip

czynne: pn-pt 8.00-17.00
sobota 8.00-15.00

Filia:
26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl

czynne: pn-pt 8.00-17.00
sobota 8.00-13.00

Filia:
39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl
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czynne: pn-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-15.00

Przegląd kolęd i pastorałek
W czwartek 23
stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie
zorganizowany został Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Impreza
zorganizowana już
po raz czwarty,
w tym roku również
przyciągnęła dużą
liczbę uczestników.
Swój talent wokalny
prezentowali uczniowie przedszkoli, szkół
podstawowych i gim- W przeglądzie udzieł wzięło ponad 150 młodych artystów.
nazjalnych z terenu
gminy. Na scenie pojawiali się zarówno
mała Patrycja Rutkowska. W kategorii
soliści, jak i zespoły – wszyscy prezentoklas IV-VI miejsce trzecie zajął Mateusz
wali najpiękniejsze polskie utwory zwiąDobosz, drugie – Dominika Blicharska,
zane z Bożym Narodzeniem. Występy
a pierwsze Zuzanna Ziętal i Aleksandra
dzieci obserwowała i oceniała komisja
Kudła. Specjalne wyróżnienie otrzymał
– wybór najlepszych uczestników nie był
tercet ze Szkoły Podstawowej w Rykoprosty, bowiem przygotowanie niektórych
szynie, chór Bonus z Piekoszowa i grupa
było na bardzo wysokim poziomie.
wokalno-instrumentalna z Zajączkowa.
W grupie przedszkolaków wszyscy
W grupie gimnazjalistów na trzecim
otrzymali upominki. W kategorii klas Imiejscu znaleźli się Krzysztof Piotrowski
-III na miejscu trzecim znaleźli się Rafał
i Karolina Siwińska, drugie miejsce przyMariańczyk i Patrycja Krzeszowska, na
padło Sandrze Zbroszczyk, natomiast
drugim Zuzanna Majchrzyk i Zuzanna
najlepsza okazała się Roksana Dobosz.
Korba, natomiast najwyższy stopień poW tej kategorii specjalne wyróżnienie
dium przypadł Magdalenie Sorbian oraz
otrzymał zespół instrumentalny TRIO
duetowi – Zuzannie Zając i Martynie
z Piekoszowa oraz kwartet harcerzy z JaZimnickiej. Specjalne wyróżnienie otrzyworzni.

INFORMATOR TELEADRESOWY
Urząd Gminy Piekoszów: ul. Częstochowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-30044-00, fax 41-300-44-93, e-mail: gmina@piekoszow.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
Komisariat Policji w Chęcinach:
ul. Radkowska 29, Telefon alarmowy – 997, lub
41-349-36-83.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie: ul. Czarnowska 59,
26-065 Piekoszów, tel. 41-30-62-856, fax 41-3061-809, e-mail: gops_pie@poczta.onet.pl,
Zakład Usług Komunalnych: ul. Czarnowska 54A, 26-065 Piekoszów, tel. 41-37514-62, fax: 41-306-10-12, Oczyszczalnia – tel.
kom.: 698-512-680, e-mail: biuro@zukpiekoszow.pl, www.zukpiekoszow.pl.
Gminny Ośrodek Kultury: ul. Kolejowa 2, 26-065 Piekoszów, tel./fax
41-306-10-81, gokpiekoszow@vp.pl, www.gok.
piekoszow.pl
Gminna Biblioteka Publiczna: ul. Częstochowska 66, 26-065 Piekoszów, tel./fax.
41-306-11-83, biblioteka@piekoszow.pl. www.
gbp.piekoszow.pl, skype: bibliotekapiekoszow,
GG 25483289.
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Nasz Bank
Przyjazny Bank

Zapraszamy do nowej siedziby
przy ul. Częstochowskiej 60 w Piekoszowie
Oferta dla rolników

Oferta dla firm

Oferta dla osób indywidualnych

• Kredyt nawozowy
• Kredyty Inwestycyjne
z dopłatami ARiMR
• Kredyty Pomostowe
• Rachunek rolniczy
bez opłat za prowadzenie

• Kompleksowa obsługa
rachunków bieżących
• Bankowość elektroniczna
• Kredyty na działalność
gospodarczą
• Gwarancje bankowe

• Rachunki: ROR Konto, ROR Senior,
ROR Junior, ROR Premium
• Kredyt Remontowy „Cztery Kąty”
• Kredyt „Gotówka na wszystko co chcesz”
• Kredyty Hipoteczne „Mój Dom”
• Konta internetowe
• Atrakcyjne Lokaty

CENTRALA w Łopusznie: ul. Przedborska 10, tel. 41 39 14 012
Oddział w Strawczynie: ul. Żeromskiego 8, tel. 41 30 38 009
Oddział w Piekoszowie: ul. Częstochowska 60, tel. 41 30 61 015
Punkt Obsługi Klienta w Słupi: Słupia 30, tel. 41 39 11 109
www.bslopuszno.pl
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