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Dokonaliśmy wyboru! Wybraliśmy, na 

kolejną tym razem dłuższą - bo 

p i ę c i o l e t n i ą  k a d e n c j ę ,  s w o i c h  

przedstawicieli w radach: gminy, powiatu 

i  województwa. Zagłosowaliśmy  

demokratycznie i większością głosów 

gospodarzem naszej Gminy po raz 

kolejny został Pan Sławomir Janicki.
Do Rady Gminy Kaliska z "naszych" 

piecowskich okręgów wyborczych 

wybrani zostali: Marek Romanów, Jacek 

Rola i moja skromna osoba. Pozostałe 

mandaty w Gminie Kaliska obsadził 

swoimi kandydatami Pan Wójt. Do Rady 

Powiatu z naszej Gminy już tradycyjnie 

dostali się Panowie: Leszek Burczyk i 

Antoni Cywiński. Wszystkim, którzy 

zostali wybrani składam serdecznie 

gratulacje. Mają oni wszyscy silny 

społeczny mandat do sprawowania 

swoich funkcji na kolejną kadencję.
Tym którzy startowali, a nie 

uzyskali odpowiedniej liczby głosów 

życzę wytrwałej pracy, tak, aby w 

następnych wyborach mogli stanąć w 

szranki z kolejnymi argumentami dla 

wyborców. Dla wszystkich którzy wzięli 

udział w wyborach i głosowali (nie ma 

znaczenia na kogo) składam serdeczne 

podziękowania - każdy głos był 

bezcenny. Ci którzy pozostali w domu 

nie mogą mieć teraz i potem do nikogo 

p r e t e n s j i  .
Jesteśmy już po pierwszej sesji 

Rady Gminy, podczas której my radni, a 

także Pan Wójt, złożyliśmy ślubowanie, 

co w symboliczny sposób oznaczało 

przyjęcie na siebie obowiązków na 

kolejne lata. Wybraliśmy również władze 

Rady Gminy - Przewodniczącym został 

Pan Zbigniew Szarafin, a jego zastępcą 

Pan Grzegorz Pawłowski. My, radni z 

Pieców, obsadziliśmy trzy spośród 

czterech komisji problemowych i tak: do 

Komisji Rewizyjnej zgłosiliśmy się razem 

z Markiem Romanów, Pan Jacek Rola 

zgłosił się do komisji Skarg,Wniosków i 

Petycji oraz do Komisji Edukacji. 

Pierwszym zadaniem w nowej kadencji 

było zapoznanie się z budżetem naszej 

gminy na 2019 rok. Wstępnie poparliśmy 

ten budżet, mając na uwadze że Pan 

Wójt obiecał dołożyć na początku roku 

niezbędne kwoty na wykup "starej" 

świetlicy i na projekt remontu naszego 

Kościoła. Jest to oczywiście zapowiedź , 

Szanowni Mieszkańcy Pieców
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Życzymy Wam zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością. 

Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie, 

a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe 
życzenia spełniają się w każdym momencie.

Przy okazji zapraszamy do dokonania zakupów naszych
produktów: 

kaczka

"piecowska"

kaczka

"piecowska"

porcjowana

schab

"piecowski"

karkówka

"piecowska"

posiadamy w sprzedaży także inne produkty: króliki, gęsi, perliczki, itp.

chcesz kupić dzwoń

tel.: 605 467 691
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k tó ra  idz ie  w s t ronę  naszych  

przedwyborczych zobowiązań i to 

doceniamy. Zakładamy ,że wszystkim 

radnym jak i Panu Wójtowi chodzi o 

dobro i rozwój naszej Gminy, której 

ważnym elementem są Piece, druga co 

wielkości miejscowość w Gminie. 

Wszystko wskazuje,że rozumiejąc 

nasze potrzeby Pan Wójt zamierza ten 

element brać pod uwagę przedstawiając 

swoje plany na nadchodzącą kadencję. 

Będziemy życzliwie, acz bacznie 

oceniać realizację przedwyborczych 

obietnic Pana Wójta. 
Szczegółowo na temat inwestycji w 

Piecach napiszę już po przyjęciu 

budżetu, co ma nastąpić 12 grudnia.
Szanowni mieszkańcy, przed nami 

kolejne społeczne wyzwania. Nasi 

ochotnicy z OSP Piece mają ambicję 

dołożyć trochę pieniędzy do zakupu 

nowszego samochodu strażackiego. W 

tym celu będą odwiedzać mieszkańców i 

proponować kupno tzw. cegiełek. 

Wiemy, jak ważne jest poczucie 

bezpieczeństwa, które zapewniają nam 

strażacy. Aby mogli dysponować 

nowszym, nowocześniejszym sprzętem 

pomagając im, tak naprawdę pomagamy 
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Marek Romanów
Sołtys Pieców

Radny
tel. 663 059 552   

Głos sołtysa

Witam Was mile i serdecznie.  

Śpieszę z podziękowaniami dla 

wszystkich wyborców, którzy oddali swój 

głos, a szczególnie tym, którzy 

zagłosowali na moją skromną osobę.

Jak zapewne wiecie i pamiętacie od lat 

staram się społecznie pracować na 

rzecz naszej małej ojczyzny. Zajęcia 

zimowe i letnie, organizacja Dni Dziecka, 

festyny i pikniki rodzinne, wyjazdy na 

baseny, wycieczki krajoznawcze czy 

organizacja choinki - wszystko to 

mobilizuje mnie, jako sołtysa i radnego 

do dalszego działania i kontynuacji tego 

co robimy już od ponad 12 lat. 

W  n a s z y m  p r o g r a m i e  
wyborczym zaproponowaliśmy szereg 
działań prospołecznych i inwestycyjnych 
na kolejną 5 - letnią kadencję. Wszystkie 
one są dla nas ważne ale szczególną 
uwagę chcemy zwrócić na nasz Kościół 
Parafialny, teren wokół niego i cmentarz. 
Chcemy  ponad to  dokończen ia  
utwardzenia ulic i chodników a także 
utrzymanie porządku i estetyki w całym 
sołectwie. Chcemy także wykupić tzw. 

'starą świetlicę" na potrzeby Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich. Z pomocą Gminy i wszystkich 
mieszkańców być może uda się zakupić 
nowy samochód strażacki. O tym pisze 
szerzej Pan radny Zbigniew Toporowski. 

Aktualnie kończy się budowa części 
chodnika przy ulicy 6 Marca .

Z nową Radą Gminy i Wójtem 
rozpoczęliśmy dialog i współpracę na 
rzecz dalszego rozwoju Gminy i naszego 
sołectwa. 

W trakcie zebrania sołeckiego 
zaproponowaliśmy rozdysponowanie 
funduszu sołeckiego na 2019 rok. 
Łącznie dysponować będziemy kwotą 
46.112 zł. W ramach tego funduszu 
będziemy chcieli m.in. zakupić sprzęt dla 
OSP (ok. 4000 zł), zorganizować 
czyszczenie stawu wiejskiego (ok. 5000 
z ł ) ,  wybudować ko le jną część 
chodników (ok. 17.112 zł), reszta zaś 
pieniędzy przeznaczona będzie na 
utrzymanie boiska, organizację zajęć, 
wycieczek oraz animację uroczystości i 
imprez w przeciągu całego roku. 

Na zakończenie składam wszystkim 
mieszkańcom Pieców i naszym gościom 
najserdeczniejsze życzenia pogodnych, 
wesołych i zdrowych Świąt Bożego 
Narodzenia i Wesołego Nowego Roku.

Z pozdrowieniami:

Wasz Sołtys i Radny

Marek Romanów

sobie. Niech każdy dołoży swoją 

cegiełkę!
Jak co roku organizujemy 

wspólne śpiewanie kolęd i spotkanie ze 

Świetym Mikołajem. Otóż w niedzielę 16 

grudnia o godzinie 14:00 Pan Sołtys i 

Rada Sołecka zapraszają wszystkich do 

świetlicy na zielonym boisku. Wszystkie 

dzieci od 0 do 12 roku życia jak co roku 

otrzymają skromne prezenty. Od ludzi 

dobrej woli będzie zależało jakie one 

będą. Za każdym razem udaje się nam 

zebrać darczyńców, którzy nie skąpią 

swoich zasobów aby wspomóc Św. 

Mikołaja. Mam nadzieję, że będzie tak i 

tym razem. Prezenty do paczek można 

przekazywać do piątku 14 grudnia 

bowiem w tym dniu o godzinie 17:00 

będziemy przygotowywać paczki. Kto 

chętny zapraszamy!
Wszystkim Państwu na nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia życzę 

dobrego zdrowia, chwili wytchnienia od 

codziennych trosk, życzliwości i miłości 

najbliższych. Niech w nadchodzącym 

nowym 2019 roku wszystkim towarzyszy 

szczęście i radość!
Z poważaniem
Zbigniew Toporowski
Radny z Pieców

ciąg dalszy z poprzedniej strony...

nasze "zielone boisko"


