
Na ten dzień uczniowie czekali 
przez dziesięć miesięcy. 28 czerwca 
zakończyli rok szkolny.

Kwiaty i podziękowania dla nauczycieli, 
dyplomy i gratulacje dla najzdolniejszych 
uczniów, świadectwa i to, na co wszyscy 
czekali od dawna – wakacje. 28 czerwca 
ponad półtora tysiąca uczniów z naszej 
gminy odebrało świadectwa ukończenia 
kolejnej klasy.

– Cieszę się, że będę miał dwa miesią-

ce laby, bez rannego wstawania i odrabia-
nia lekcji – usłyszeliśmy od ucznia Szkoły 
Podstawowej w Górkach Szczukowskich.

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość 
dla uczniów. Z okazji wakacji całą masę 
atrakcji przygotował Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka Publiczna.

Będą wycieczki, wyjazdy na basen 
oraz do kina i wiele innych. (Na zdjęciu: 
szóstoklasiści z Górek Szczukowskich).
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W sierpniu 
referendum
Na niedzielę 11 sierpnia Komisarz 

Wyborczy w Kielcach zarządził refe-
rendum w sprawie odwołania Rady 
Gminy i Wójta  Gminy Piekoszów 
przed upływem kadencji. 

Postanowienie w sprawie przeprowa-
dzenia referendum i terminie w którym 
ma się odbyć zapadła 24 czerwca. Ko-
misarz wyborczy wydał postanowienie 
w tej sprawie. Do Urzędu Gminy dotarło 
już pismo z Państwowej Komisji Wybor-
czej z wytycznymi dotyczącymi przepro-
wadzenia referendum.

- Część pracowników urzędu będzie 
zajmowała się teraz przygotowaniem re-
ferendum. Petenci jednak nie muszą się 
martwić. Sprawy urzędowe będą mogli 
załatwić w normalnym trybie - zapewnia 
Bogusław Krukowski, pełniący obowiąz-
ki wójta gminy Piekoszów.

Segregować 
czas zacząć!
Nowe zasady odbierania oraz na-

liczania opłat za śmieci zaczęły obo-
wiązywać w tym miesiącu w naszej 
gminie. Kto będzie segregował odpa-
dy zapłaci mniej!

Jak teraz będzie wyglądało odbiera-
nie odpadów z naszych domów?

Radość z wakacji

Czytaj na stronie 3

Bez oszczędności na dzieciach
Kilkaset tysięcy złotych rocznie 

zdaniem pełniącego obowiązki wójta, 
gmina może zaoszczędzić na dowo-
zach dzieci do szkół. Wójt i radni do-
szli jednak do porozumienia, że dowo-
zy dzieci będą się odbywały według 
dotychczas obowiązujących zasad.  

Projekt przygotowany przez pełniące-
go obowiązki wójta Bogusława Krukow-
skiego zakładał zmniejszenie wydatków 
na dowóz dzieci do szkół z 670 tys. zł. 
rocznie do niecałych dwustu. Jak to 
możliwe? Takie oszczędności miało dać 
dowożenie do szkół tylko tych dzieci, 
którym się to należy w myśl obowiązują-
cych przepisów, czyli tych, które z domu 
do szkoły mają dalej niż trzy kilometry. 

Osoby, którym dowóz nie przysługuje,  

a chciałyby z niego korzystać miały by pła-
cić złotówkę za przejazd w jedną stronę.

Podczas wspólnego posiedzenia ko-
misji Rady Gminy Piekoszów, na której 
dyskutowano o proponowanych zmia-
nach wywiązała się dyskusja. By ją prze-
rwać, Marek Sorbian, przewodniczący 
rady złożył wniosek, o odrzucenie pro-
jektu proponowanego przez p.o. wójta.

- Jeżeli zaczniemy jeszcze mieszać 
wśród dzieci, które nie są winne sytuacji  
w jakiej znalazła się gmina i szukać pienię-
dzy u rodziców, to się zagalopujemy - mówił. 

Pełniący obowiązki wójta Bogusław 
Krukowski wycofał swój projekt uchwały, 
zaś radni zasugerowali mu, by zamiast  
w dowozach dzieci do szkół, oszczędno-
ści szukał w dotacji dla MPK.

Czytaj na stronie 4

Wyróżnienie 
dla sołtysa
Stanisław Kotwica, sołtys Wincen-

towa, otrzymał wyróżnienie w kon-
kursie „Sołtys Roku” organizowanym 
przez Stowarzyszenie Sołtysów Zie-
mi Kieleckiej w Wąchocku.

Tytuł „Sołtysa Roku 2012” oraz głów-
ną nagrodę  – 20 tysięcy złotych na 
rozwój swojego sołectwa przyznano Ja-
nuszowi Bednarzowi, sołtysowi Radlina  
w gminie Górno. 

Kapituła przyznała wyróżnienie dla 
Stanisława Kotwicy, 

Czytaj na stronie 4
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„Głos Piekoszowa”  
– miesięcznik bezpłatny  

samorządu gminy Piekoszów
Wydawca:  

Gminny Ośrodek Kultury  
w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2

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 materia-
łów oraz zastrzega sobie prawo do 

ingerencji w nadesłane teksty. 

Szanowni mieszkańcy 
Gminy Piekoszów,

Zwyczajem stało się, że w tym miejscu informowani jesteście Pań-
stwo nad czym pracował wójt oraz gminni urzędnicy w minionym 
miesiącu. 

Jedną z rzeczy, która absorbowała nas w czasie ostatnich tygodni 
to przygotowanie przetargu na docieplenie ścian i wykonanie elewacji 
budynku biurowca popegeerowskiego w Piekoszowie. Od września 
zacznie w nim działać między innymi żłobek, na którego utworzenie 
i funkcjonowanie gmina zdobyła pieniądze z budżetu państwa. 

Uruchamiamy także fundusz sołecki. Do końca roku inwestycje, 
które przewidziano w ramach niego muszą być zrealizowane.

Oczywiście od chwili kiedy przejąłem obowiązki wójta prowadzę 
intensywne działania, które przy współpracy radnych pozwolą wy-
prowadzić gminę z finansowego kryzysu

	 	 	 	 	 											Bogusław Krukowski
         p.o. wójta Gminy Piekoszów

Mniej autobusów  
do Piekoszowa
W poprzednim numerze informo-

waliśmy, że zredukowana została licz-
ba kursów autobusów linii numer 18. 
Od pierwszego lipca zawieszono linie 
24 i 26.

Starania władz gminy by choć dwa 
dodatkowe kursy dołożyć na linii nr 18 
nie powiodły się.

Czytaj na stronie 5

Tony żywności  
dla ubogich
21 ton żywności trafiło w czerwcu 

do mieszkańców naszej gminy. Pacz-
ki z podstawowymi produktami dosta-
ło 800 osób.

- Na początku czerwca przywieź-
liśmy ze Świętokrzyskiego Banku 
Żywności dla mieszkańców gminy 
Piekoszów 21 ton żywności. Trafiła 
ona do 800 mieszkańców naszego 
terenu. Wszyscy są podopiecznymi 
naszej placówki – informuje Małgo-
rzata Tarczyńska, kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Piekoszowie.

Czytaj na stronie 6

Dobre wyniki naszych 
gimnazjalistów !
Kilkuset uczniów z naszej gminy 

przystąpiło w kwietniu do egzami-
nu kończącego edukację w gimna-
zjum. Kilka dni temu poznaliśmy 
wyniki.

Wynik egzaminu gimnazjalne-
go choć nie ma wpływu na oce-
ny końcowe na świadectwie, jest 
ważny, bo decyduje o kolejno-
ści przyjęć do liceów. Jeśli więc 
ktoś nie uzyska dobrego wyniku 
podczas testu, może zapomnieć  
o dostaniu się do elitarnej szkoły 
średniej.

W tym roku nasi gimnazjaliści wy-
padli bardzo dobrze. Jako gmina, Pie-
koszów znalazł się na siódmej pozycji 
w Powiecie Kieleckim Ziemskim.

Czytaj na stronie 7

Mamy nowy szlak
Dobra wiadomość dla miłośników 

wycieczek rowerowych. Na terenie 
naszej gminy powstała nowa tury-
styczna trasa pieszo-rowerowa.

Zaczyna się w Wiernej Rzece 
przy placu zabaw. Następnie wiedzie 
przez Młynki i Wesołą do Wiernej 
Rzeki. Ma 4,3 kilometra długości.

Czytaj na stronie 8

W  N U M E R Z E

Czekamy na 
Wasz Głos!

Drodzy Czytelnicy. Dziękujemy za 
Wasze oceny i uwagi dotyczące no-
wego „Głosu Piekoszowa”. Dzięki nim 
możemy wydawać gazetę, która spełni 
Państwa oczekiwania. W dalszym cią-
gu czekamy na opinie i propozycje te-
matów, którymi powinniśmy się zająć. 
Piszcie na adres: „Głos Piekoszowa”,  
ul. Częstochowska 66a, 26-065 Pieko-
szów, e-mail: redakcja@piekoszow.pl. 

Zespół redakcyjny
„Głosu Piekoszowa”
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Wreszcie wakacje!
Ponad półtora tysiąca uczniów z gminy Piekoszów zakończyło rok szkolny.Przed nimi dwa mie-
siące laby. Jakie atrakcje przygotowano dla nich w gminie na czas letniego wypoczynku?

Na ten dzień uczniowie czekali 
przez dziesięć miesięcy. 28 czerwca 
zakończyli rok szkolny.

Kwiaty i podziękowania dla nauczycieli, 
dyplomy i gratulacje dla najzdolniejszych 
uczniów, świadectwa i to, na co wszyscy 
czekali od dawna – wakacje. 28 czerwca 
ponad półtora tysiąca uczniów z naszej 
gminy odebrało świadectwa ukończenia 
kolejnej klasy.

W Górkach Szczukowskich, gdzie uda-
liśmy się na zakończenie roku szkolnego 
z rozpoczęcia wakacji cieszyło się blisko 
120 uczniów i przedszkolaków.

Uroczyste zakończenie roku szkolne-
go  rozpoczęła akademia, podczas której 
szóstoklasiści pożegnali swoje młodsze 
koleżanki i kolegów.

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali świa-
dectwa i nagrody z rąk dyrektora szkoły 
Jolanty Kokosza. 

PAMIĘTAJCIE 
O BEZPIECZEŃSTWIE!
- Przed wami dwa miesiące wakacji, 

zabawy, odpoczynku, ale pamiętajcie  
o bezpieczeństwie. Pamiętajcie, że za 
dwa miesiące wszyscy mamy się tu spo-
tkać cali i zdrowi - mówiła do uczniów dy-
rektor Jolanta Kokosza. 

– Cieszę się, że będę miał dwa miesią-
ce laby, bez rannego wstawania i odrabia-
nia lekcji – usłyszeliśmy od ucznia Szkoły 
Podstawowej w Górkach Szczukowskich.

Mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość 
dla uczniów. Z okazji wakacji całą masę 
atrakcji przygotował Gminny Ośrodek Kul-
tury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. 
Jakie?

WAKACJE W GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury w cza-

sie wakacji będzie czynny w dni po-
wszednie  w godzinach 9-16, a w so-
boty od 10 do 14. W ramach zajęć 
stałych odbywać się będą: zabawy 
świetlicowe, warsztaty ceramiczne, 
plastyczne, ruchowe przy muzyce, 
zajęcia sportowe (tenis stołowy, pił-
karzyki, piłka siatkowa, nożna), gry  
i zabawy na świeżym powietrzu, kon-
kursy tematyczne (sportowe, plastycz-
ne, fotograficzne). 

Oto szczegółowy plan zajęć w GOK 
na lipiec: 01.07 -  Otwarcie wakacji w 
GOK - przejście na ognisko - świetlica 
Wincentów.

02.07 -  Wyjazd do kina Helios - 12 zł.
03.07 -  Zajęcia stałe w GOK, gry  

i zabawy świetlicowe, warsztaty cera-
miczne.

04.07 -  Wycieczka do Austrii - 100 zł.
05.07 -  Wyjazd na basen Sitkówka-

-Nowiny - 6 zł.
06.07 -  Zawody wędkarskie - Jaworz-

nia (staw Gajzlerka).
08.07 -  Zajęcia stałe w GOK, plener 

fotograficzny „Zdjęcie dnia”.
09.07 -  Wyjazd do kina Helios - 12 zł.
10.07 -  Wycieczka do Chorzowa - we-

sołe miasteczko - 75 zł.
11.07 -  Zajęcia w GOK,dzień teatru.
12.07 -  Wyjazd na basen Sitkówka - 

Nowiny - 6 zł.
13.07 -  Zajęcia stałe w GOK, warszta-

ty plastyczne - decupage.
15.07 -  Zajęcia stałe w GOK, warszta-

ty ceramiczne.
16.07 -  Wyjazd do kina Helios - 6 zł.
17.07 -  Wycieczka do Krakowa - ZOO, 

Kopiec Kościuszki - 55 zł.
18.07 -  Zajęcia stałe w GOK, olimpia-

da letnia(plac zabaw - konkurencje spor-
towe).

19.07 -  Wyjazd na basen Sitkówka - 
Nowiny - 6 zł.

20.07 -  Zajęcia stałe w GOK, rozgryw-
ki babingtona - świetlica Wincentów.

22.07 -  Zajęcia stałe w GOK, dzień 
muzyki - konkursy i zabawy.

23.07 -  Wyjazd do kina Helios - 12 zł.
24.07 -  Zajęcia stałe w GOK, dzień fo-

tografii - konkursy i zabawy.
25.07 -  Zajęcia stałe w GOK, turniej 

warcabowy.
26.07 -  Wyjazd na basen  Sitkówka - 

Nowiny - 6 zł.
27.07 -  Wycieczka w góry - Pasierbiec 

- Krynica. Od 27 - 29 lipca - 130 zł.
30.07 -  Wyjazd do kina Helios - 12 zł.
31.07 -  Zajęcia stałe w GOK, plener 

malarski.
Ponadto w dniach 4-8 lipca GOK or-

ganizuje wycieczkę do Austrii. Cena wy-
jazdu to jedynie 100 zł.

WAKACJE W BIBLIOTECE
Sporo atrakcji przygotowali także pra-

cownicy Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie.

- Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 
lat na wakacje z biblioteką! W każdy 
dzień wakacji znajdziecie w naszych 
placówkach coś interesującego. Malo-
wanie, rzeźbienie, fotografowanie, sport,  
a może wycieczki i pływanie?

Konkursy z nagrodami i mnóstwo 
dobrej zabawy - to czeka na wszyst-
kich, którzy zgłoszą swoją chęć udziału 
w przedsięwzięciach organizowanych 
przez nas - zachęca Andrzej Paździerz 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Piekoszowie.

W bibliotekach przez całe wakacje 
będą się odbywały: dni fotografika i ope-
ratora, dni malarza, rzeźbiarza, sportow-
ca, pływaka, czy podróżnika.

Nie zabraknie także konkursów z na-
grodami. Chętni do udziału w zajęciach 
mogą się zgłaszać osobiście w bibliote-
kach w Piekoszowie, Brynicy, Rykoszy-
nie i Zajączkowie. Zajęcia odbywać się 
będą w godzinach 9-15.

WAKACJE W SZKOŁACH
Ciekawe zajęcia będą się także od-

bywały w szkołach, choć nie we wszyst-
kich. Uczniowie mogą liczyć gównie na 
możliwość gry na szkolnej sali sportowej 
lub komputerach w pracowniach infor-
matycznych.

Informacje dotyczące zajęć wakacyj-
nych w szkołach można znaleźć na stro-
nach internetowych oraz ogłoszeniach 
zamieszczonych w poszczególnych pla-
cówkach oświatowych.

Świadectwo oraz nagrodę „Uczeń Roku” odbiera szóstoklasista Piotr Wójcik. Jego 
średnia ocen to 5,2. Identyczną osiągnęła jego klasowa koleżanka Julia Socha.
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Jak teraz będzie wyglądało odbie-
ranie odpadów z naszych domów?

Przede wszystkim, nie będziemy mu-
sieli podpisywać indywidualnych umów 
na wywóz śmieci z firmami świadczą-
cymi tego rodzaju usługi. Odbiorem nie-
czystości z naszych domów zajmie się 
gmina. W zamian za to, zostanie wpro-
wadzona nowa opłata śmieciowa, którą 
będziemy musieli płacić w formie podat-
ku.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy  
Piekoszów opłaty za śmieci będą nali-
czane od osoby. Rodziny, które będą se-
gregowały odpady zapłacą 4 złote mie-
sięcznie od osoby.  Ci, którzy nie będą 
chcieli tego robić zapłacą 50 procent 
więcej – 6 złotych za osobę.

Śmieci mają być zabierane dwa razy 
w miesiącu przez firmę Ekom.

Dla wielu osób nowością będzie se-
gregacja odpadów. Na czym ona pole-
ga?

Odpady z podziałem na frakcje: two-
rzywa sztuczne i metal, szkło i odpady 
szklane, papier i tektura gromadzone są 
w workach dostarczanych przez EKOM.

W dniu odbioru odpadów worki nale-
ży wystawić przed posesję.

Worki powinny być związane tak, by 
nie dopuścić do rozsypania się odpadów 
podczas zbiórki.

W przypadku stwierdzenia w workach 
odpadów, których umieszczanie jest za-
bronione odpady zostaną odebrane jako 
odpady zmieszane i zostanie o tym po-
wiadomiony Urząd Gminy. W takim przy-
padku naliczona będzie wyższa opłata 
za odbiór śmieci zmieszanych.

Odebrana zostanie każda ilość odpa-
dów wystawiona przed posesję.

Segregować czas zacząć
Nowe zasady odbierania oraz naliczania opłat za śmieci zaczęły obowiązywać w tym miesiącu 
w naszej gminie. Kto będzie segregował odpady zapłaci mniej!

WOREK ŻÓŁTY

TWORZYWA
SZTUCZNE

I METAL

wrzucamy: plastikowe butelki po napojach typu PET (zgniecione), zakrętki, pla-
stikowe torebki, puszki po konserwach, kapsle, puszki po napojach, drobny złom 
żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia), torebki tzw. 
„reklamówki”, „foliówki”, folia aluminiowa spożywcza, siateczki  z tworzyw sztucz-
nych na owoce i warzywa, plastikowe pojemniki na mięso, włoszczyznę, owoce 
i inne gotowe produkty, opakowania wielomateriałowe  tzw. tetrapak (kartony po 
mleku, śmietance, sokach), opakowania wielomateriałowe po przyprawach (torebki 
wyściełane aluminium), opakowania plastikowe -  kubeczki, butelki (np. po jogur-
tach, śmietanie), opakowania plastikowe po kosmetykach, opakowania plastikowe 
po zwykłych środkach czystości (np. płyn do mycia podłóg, szyb, płyn do płukania, 
płyn do mycia naczyń)

nie wrzucamy: tłustych folii, gumy, styropianu (tacek styropianowych po mię-
sie, pierogach, opakowań styropianowych po posiłkach), baterii i akumulatorów, 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, metalowych opakowań po che-
mikaliach z zawartością, opakowań z tworzyw sztucznych po lekach i chemikaliach 
z zawartością, opakowań po środkach ochrony roślin, butelek po płynach chłodni-
czych, baterii i akumulatorów, opakowań metalowych pod ciśnieniem typu spray, 
puszek i tubek po lakierach, farbach, smarach, olejach, płyt CD (nie trzeba myć 
kubeczków po jogurtach, opakowań po kosmetykach – muszą być jedynie opróż-
nione, nie trzeba odrywać wieczek od kubeczków, nie jest wymagane zdejmowanie 
plastikowych nakrętek, pierścieni zabezpieczających lub etykiet)

WOREK ZIELONY

SZKŁO 
I ODPADY 
SZKLANE

wrzucamy: słoiki szklane, butelki szklane i wszelkie szklane opakowania,                  
butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy: ceramiki (porcelana, fajans, talerze, doniczki), luster, lamp flu-
orescencyjnych, szklanych opakowań po lekach i chemikaliach z zawartością, szkła 
budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, żarówek, re-
flektorów, szkła żaroodpornego, bombek, ozdób choinkowych (nie należy tłuc szkła 
przed wrzuceniem do pojemnika, należy wrzucać opróżnione opakowania)

WOREK NIEBIE-
SKI 

 PAPIER                      
I TEKTURA

wrzucamy: gazety i czasopisma, prospekty i katalogi, zeszyty, książki w mięk-
kich okładkach lub z usuniętymi okładkami twardymi, torby i opakowania papiero-
we, tektura i opakowania tekturowe, papier szkolny i biurowy 

nie wrzucamy: zabrudzonego i tłustego papieru (np. papieru po maśle, kartonu 
po pizzy), papierów higienicznych, podpasek, pieluch jednorazowych, kalki tech-
nicznej, papierowych i tekturowych opakowań po materiałach budowlanych (np. 
worki po cemencie), tapet, foliowanych i lakierowanych katalogów, mokrych ręczni-
ków papierowych, chusteczek jednorazowych, paragonów.

POJEMNIK 
NA ODPADY 
ZMIESZANE                                                                                     
(których nie 
da się wyse-
gregować ani 

zaklasyfikować 
do żadnej z po-
wyższych grup)

wrzucamy: odpady higieniczne (np. pampersy, podpaski, waciki, papier ku-
chenny), ceramika (np. fajans, porcelana, naczynia żaroodporne, doniczki, talerze), 
artykuły piśmiennicze, tekstylia, ekrany i lampy telewizyjne, szkło płaskie (rozbite 
lustra, szyby okienne i samochodowe), szkło okularowe, szkło kryształowe, tłusty, 
zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, twarogu itp.), kalki, papier 
termiczny i faksowy, tapety, opakowania po cemencie i innych zaprawach budow-
lanych, butelki po olejach spożywczych, silnikowych, smarach, tworzywa sztuczne 
pochodzenia medycznego, butelki i opakowania z jakąkolwiek zawartością, styro-
pian, zabrudzone pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, płyty CD, rękawiczki 
ochronne lateksowe, opakowania po aerozolach

nie wrzucamy: gruzu, tynku, odpadów budowlano – remontowych, papy, od-
padów wskazanych do obowiązkowej segregacji, leków, odpadów niebezpiecznych 
(rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin i 
pojemniki po nich, żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory, 
izolatory, odpady zawierające rtęć oraz freony, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, 
lepiszcze i żywice, smoły, lepiki, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 
oleje i tłuszcze jadalne i niejadalne).

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY PIEKOSZÓW

Stanisław Kotwica wyróżniony 
w konkursie Sołtys Roku 2012

Stanisław Kotwica (z prawej) z marszałkiem województwa od 
którego odebrał wyróżnienie w plebiscycie Sołtys Roku 2012.

Stanisław Kotwica, sołtys Wincentowa znalazł się  
w gronie wyróżnionych w plebiscycie „Sołtys Roku” orga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kielec-
kiej w Wąchocku.

Tytuł „Sołtysa Roku 2012” oraz główną nagrodę  – 20 tysię-
cy złotych na rozwój swojego sołectwa przyznano Januszowi 
Bednarzowi, sołtysowi Radlina w gminie Górno. 

Kapituła konkursu postanowiła przyznać także wyróżnienia. 
W tym roku otrzymało je 46 sołtysów. W tym gronie znalazł się 
Stanisław Kotwica stojący na czele sołectwa Wincentów. 

- Cieszę się bardzo z tego wyróżnienia. Jest ono dla mnie 
o tyle ważne, że jestem pierwszym sołtysem z gminy Pieko-
szów, który je otrzymał - powiedział Stanisław Kotwica w dniu 
odebrania wyróżnienia. Gratulujemy.
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Zmiany w komunikacji
W poprzednim numerze informowaliśmy, że zredukowana została liczba kursów autobusów linii 
numer 18. Od pierwszego lipca zawieszono kursy linii 24 i 26

Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla osób ko-
rzystających z usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji w Kielcach. 

Już w poprzednim numerze Bogusław Krukowski, pełniący 
obowiązki wójta gminy Piekoszów informował, że „od 8 czerw-
ca zmniejszy się ilość kursów linii nr 18, a od pierwszego lip-
ca zmniejszy się także ilość kursów na linii 28. W tym samym 
dniu zawieszone zostaną linie nr 24 i 26”.

Po wprowadzeniu pierwszych zmian, czyli zredukowaniu 
ilości kursów autobusów linii 18 rozpoczęły się protesty pasa-
żerów. Do urzędu trafiły petycje mieszkańców między innymi 
Piekoszowa i Wincentowa. Ludzie domagali się przywrócenia 
zawieszonych kursów.

- W związku z tym napisałem pismo do Zarządu Transportu 
Miejskiego w Kielcach z prośbą o wprowadzenie dodatkowego 
kursu na linii numer 18 do Kielc po godzinie 13 i 20 – mówi 
Krukowski. 

Okazało się bowiem, że po zmianach 8 czerwca między go-
dziną 9 a 15 nie wyjeżdża z Piekoszowa żadna „osiemnastka” 
podobnie między godziną 18 a 23.

- Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że się na 
zwiększenie ilości kursów nie zgadza z powodu dużego za-
dłużenia jakie posiada gmina Piekoszów względem ZTM - 
mówi Bogusław Krukowski. 

- Ponadto zostaliśmy poinformowani, że linie nr 24 i 26, 
które miały być zawieszone na czas wakacji mogą zostać za-
trzymane na dłużej niż dwa miesiące – informuje Krukowski 
pokazując pismo z Zarządu Transportu Miejskiego.

Bogusław Krukowski pokazuje pismo z Zarządu Transportu 
Miejskiego z odmową zwiększenia liczby kursów linii nr 18.

Wkrótce skończą się problemy mieszkańców ulicy Jarzę-
binowej. Właśnie zarządca drogi wojewódzkiej wykonuje 
kanał pod ulicą Czarnowską, dzięki któremu wody opadowe 
zostaną odprowadzone w kierunku oczyszczalni ścieków. 

Z powodu ulewnych deszczy na przełomie maja i czerwca 
strażacy kilkakrotnie byli wzywani by wypompować wodę za-
lewającą ulicę Jarzębinową. W ubiegłym tygodniu rozpoczęto 
budowę kanału burzowego pod ulicą Czarnowską odprowa-
dzającego wody deszczowe z osiedla domków jednorodzin-
nych w kierunku oczyszczalni ścieków. 

Budował kanału pod ulicą Czarnowską w Piekoszowie.

Koniec problemu 
na Jarzębinowej

Rozpoczęło się wykaszanie rowów przy drogach gmin-
nych. - Wkrótce zaczniemy remonty cząstkowe ulic – za-
powiada pełniący obowiązki wójt Bogusław Krukowski.

Pracownicy interwencyjni zatrudnieni przez urząd od kilku 
tygodni wykaszają zarośla porastające pobocza.  

Zgodnie z zapowiedziami Bogusława Krukowskiego, peł-
niącego obowiązki wójta Piekoszowa, wkrótce rozpoczną się 
remonty cząstkowe dróg gminnych. 

- Niestety z powodu trudnej sytuacji finansowej w jakiej się 
znaleźliśmy usuwać będziemy tylko największe ubytki i napra-
wiać najbardziej zniszczone fragmenty jezdni – informuje Kru-
kowski.

Koszą przy drogach

Pracownicy interwencyjni wykaszają rowy przy drogach.
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Tony żywności dla ubogich 
800 osób otrzymało prowiant pozyskany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Ochotni-
czą Straż Pożarną w Brynicy ze Świętokrzyskiego Banku Żywności w Ostrowcu

21 ton żywności trafiło w czerwcu 
do mieszkańców naszej gminy. Pacz-
ki z podstawowymi produktami do-
stało 800 osób.

Na początku czerwca przywieźliśmy 
ze Świętokrzyskiego Banku Żywności 
dla mieszkańców gminy Piekoszów 21 
ton żywności. Trafiła ona do 800 miesz-
kańców naszego terenu. Wszyscy są 
podopiecznymi naszej placówki – infor-
muje Małgorzata Tarczyńska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie.

Ludzie dostali między innymi: kaszę, 
makaron, klopsiki w sosie pomidoro-
wym, mielonkę wieprzową, koncentrat 
pomidorowy ryż, mąkę czy mleko.

- Osoby otrzymywały przydziały żyw-
nościowe w ściśle określonej ilości – do-
daje kierownik Tarczyńska.

Czerwcowy transport żywności był 
pierwszym w tym roku, ale jak zapowia-
da nasza rozmówczyni nie ostatnim. 

Od wielu lat Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej przy udziale Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Brynicy pozyskuje dla 
mieszkańców gminy żywność ze Świę-
tokrzyskiego Banku Żywności w Ostrow-

cu Świętokrzyskim. W ubiegłym roku do 
mieszkańców gminy trafiło ponad sto ton 
prowiantu.

Podczas rozładowywania żywności przywiezionej do nas z Ostrowca.

Zmiany  
w urzędzie
Powrót referatu oświaty ze szkoły  

w Piekoszowie do Urzędu Gminy, 
zmiana rozmieszczenia poszczegól-
nych referatów tak, by te najczęściej 
odwiedzane przez petentów znajdo-
wały się na parterze. To zmiany wpro-
wadzane przez pełniącego obowiązki 
wójta Bogusława Krukowskiego.

O zmianach w organizacji pracy 
urzędu gminy obecny jego szef mówił 
już kilka tygodni temu. - Nie może być 
tak, że pracownicy jednego referatu są 
na parterze, a drudzy na piętrze – mó-
wił kilka tygodni temu Bogusław Kru-
kowski. Niedawno do sali na parterze 
budynku urzędu, w której jeszcze nie-
dawno swoją siedzibę miał bank, wpro-
wadzili się pracownicy referatu podatko-
wego. Na tej samej kondygnacji mieścić 
się będą referaty: finansów, ewidencji 
ludności, oświaty oraz Urząd Stanu Cy-
wilnego. 

- Są to referaty najczęściej odwiedza-
ne przez petentów, dlatego znajdują się 
na parterze – informuje Krukowski.

Na pierwszym piętrze oprócz sekre-
tariatu, gabinetu wójta i biura rady gminy 
znajdować się będą referaty: inwestycji,  
płac oraz referat organizacyjny.

- To podniesie jakość obsługi peten-
tów – uważa Bogusław Krukowski.

GOPS w nowej siedzibie
Pomieszczenia w budynku remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Pie-
koszowie nie są już miejscem pracy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Podopieczni placówki chcą-
cy uzyskać pomoc lub potrzebne 
zaświadczenia powinni udać się do 
budynku przy ulicy Czarnowskiej 59.

Pół roku temu zlikwidowane zostały 
wszystkie posterunki policji na terenie 
powiatu kieleckiego. Także ten, znaj-
dujący się w naszej gminie. Budynek 
jednak został. Na mocy porozumień  
z Komendantem Wojewódzkim Policji  
w Kielcach stał 
się on własnością 
gminy Piekoszów. 
Zapadła także de-
cyzja, że będzie w 
nim miał swoją sie-
dzibę Gminny Ośro-
dek Pomocy Spo-
łecznej. W połowie 
czerwca placówka 
zajmująca dotych-
czas pomieszcze-
nia na parterze 
budynku remizy 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pieko-
szowie przeniosła 
się do byłego po-
sterunku.

- Mamy tu zdecydowanie lepsze wa-
runki pracy. Nie siedzimy już po osiem 
osób w jednym pokoju.  Nasi klienci 
przyjmowani są w lepszych warunkach. 
Co ważne mamy wreszcie magazyn na 
żywność, którą cyklicznie rozdajemy 
ubogim mieszkańcom gminy – informu-
je Małgorzata Tarczyńska, kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
mieści się obecnie przy ulicy Czarnow-
skiej 59, w Piekoszowie, w budynku po 
posterunku policji.

Pracownicy GOPS cieszą się, że mają komfort pracy.
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Z sesji Rady Gminy 
Kolejna sesja Rady Gminy Piekoszów i kolejne ważne decyzje. Radni nie udzielili wójtowi abso-
lutorium za 2012 rok. 

Kilkuset uczniów z naszej gminy 
przystąpiło w kwietniu do egzaminu 
kończącego edukację w gimnazjum. 
Kilka dni temu poznaliśmy wyniki.

Wynik egzaminu gimnazjalnego 
choć nie ma wpływu na oceny końco-
we na świadectwie, jest ważny, bo de-
cyduje o kolejności przyjęć do liceów. 
Jeśli więc ktoś nie uzyska dobrego wy-
niku podczas testu, może zapomnieć  
o dostaniu się do elitarnej szkoły śred-
niej.

W naszej gminie do egzaminu gimna-
zjalnego przystąpiło w tym roku kilkaset 
osób. Najwięcej w Zespole Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie.

- W naszej szkole do egzaminu przy-
stąpiło stu uczniów. Nie było żadnych 
problemów, wszystko odbyło się bardzo 
sprawnie – informowała tuż po egzami-
nie Beata Ziental, wicedyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

- Uczniowie wychodzili z sali raczej 

zadowoleni, twierdzili, że test nie był 
trudny, ale czy ich odczucia pokryją się 
z wynikami? – zastanawiała się wicedy-
rektor. 

Na szczęście nasi uczniowie się nie 
mylili. Uzyskali całkiem niezły wynik  
z egzaminu. Co ważne znacznie lepszy 
od tego jaki uzyskiwali ich starsi koledzy 
w latach ubiegłych.

Jako gmina znaleźliśmy się na siód-
mym miejscu na 19 gmin Powiatu Kie-
leckiego Ziemskiego.

W tej klasyfikacji najlepiej wypadła 
Miedziana Góra, Daleszyce i Morawica, 
a najgorzej Raków, Górno i Nowa Słu-
pia.

Analizując wyniki poszczególnych 
szkół, w naszej gminie najlepiej egzamin 
gimnazjalny napisali uczniowie z Za-
jączkowa. Ich średni wynik 62,13 punktu 
sprawił, że gimnazjum w Zajączkowie 
znalazło się na 5 miejscu w rankingu 
szkół całego powiatu. Należy tu dodać 

że najlepszy wynik w całym powiecie 
uzyskany przez gimnazjalistów z Tumli-
na to 65,25 punktu.

Gimnazjum w Piekoszowie ze śred-
nim wynikiem 59,03 znalazło się na 11 
miejscu w powiecie, gimnazjum w Łosie-
niu zdobywając wynik 58,53 uplasowało 
się na 13 pozycji, gimnazjum w Jaworzni 
z wynikiem 54,88 pkt zajęło 20 miejsce, 
a gimnazjum w Brynicy ze średnim wy-
nikiem swoich uczniów 53,48 pkt zajęło 
28 miejsce w rankingu powiatowym (na 
43 gimnazja).

- Cieszymy się, że po nie najlep-
szych wynikach naszych gimnazjalistów 
w ubiegłych latach nastąpił znaczący 
wzrost. Bardzo dobrze poszedł egzamin 
uczniom z Zajączkowa, dobrze wypadła 
młodzież z Piekoszowa. Mam nadzieję, 
że w przyszłym roku wyniki egzaminu 
będą jeszcze lepsze - mówi Krzysz-
tof Zawada, kierownik referatu oświaty 
Urzędu Gminy w Piekoszowie.

Gimnazjaliści się popisali!

Decyzją o nieudzieleniu wójto-
wi absolutorium za 2012 rok, oraz 
uchwałą o obniżeniu do ustawowego 
minimum jego pensji zakończyła się 
ostatnia sesja Rady Gminy Pieko-
szów. 

Rada nie przyjęła sprawozdania  
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok 
oraz nie udzieliła wójtowi absolutorium. 
Głosowanie w tej sprawie było imienne. 
Wszyscy radni byli w tej sprawie zgodni. 
Podjęli także uchwałę o zmniejszeniu do 
ustawowego minimum wynagrodzenia 
wójta. 

Po upływie trzymiesięcznego wypo-
wiedzenia jego wynagrodzenie będzie 
wynosiło: 4,5 tysiąca złotych - wyna-
grodzenie zasadnicze, dodatek za staż 
pracy w wysokości 20 procent wyna-

grodzenia zasadniczego, dodatek funk-
cyjny w kwocie 1 zł, dodatek specjalny  
w wysokości 20 procent wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku funkcyjnego co 
stanowi kwotę 900,20 zł.

Głosowanie w tej sprawie odbyło się 
imiennie. Na piętnastu obecnych na sali 
radnych trzynastu głosowało za zmniej-
szeniem wynagrodzenia wójtowi. An-
drzej Szafarczyk wstrzymał się od gło-
su, a Edward Florczyk był przeciw. Taką 
postawę zapowiedział już wcześniej na 
posiedzeniu komisji. 

- Nie będę osądzał wójta zanim zrobi 
to sąd – uzasadniał.

PRZEWODNICZĄCY 
PRZEPROSIŁ
Padły też słowa przepraszam. Prze-

wodniczący Rady Gminy Marek Sor-

bian odczytał list skierowany do niego 
przez Wiesława Jóźwika, byłego wójta 
Piekoszowa, w którym ten domagał się 
przeprosin za słowa wypowiedziane 
przez Sorbiana podczas jednej z sesji. 
Chodziło o stwierdzenie: „Ten dług nie 
powstał dziś, byłemu wójtowi panu Jóź-
wikowi pragnę przypomnieć, że 12,5 
miliona pożyczki wziętej za jego rządów 
ciągnie się do tej pory. Mamy jeszcze 
sześć milionów do spłacenia.” - Odno-
śnie sześciu milionów przepraszałem 
pana Wiesława i prostowałem na ostat-
niej sesji i było to w Głosie Piekoszowa 
w artykule „Sorbian kontra Jóźwik” – 
mówił przewodniczący. Zacytował także 
wypowiedź Jóźwika z majowej sesji. Po 
czym stwierdził:

- Prostuję, że 8,95 miliona to było 
pożyczka, a 3,55 miliona dotacja. 
Ani ja, ani pan do końca w tej kwe-
stii nie mięliśmy racji. Z mojej stro-
ny przepraszam za wprowadzenie  
w błąd wysokiej rady, pańskiej osoby 
jak i osób uczestniczących w sesji, ale 
pragnę nadmienić, że do tej pory pozo-
stało około 2,4 miliona do spłacenia,  
a odsetki od pożyczki wyniosły 815 ty-
sięcy. 

Ponieważ prosił pan o przeproszenie, 
przepraszam, ale pan też powinien po-
wiedzieć słowo, że nie 2,5 miliona tylko 
3,55 miliona co oczywiście działa na 
Pana korzyść - mówił przewodniczący 
Sorbian. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Piekoszów.
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Skąd się wzięło  
zadłużenie gminy?
To jedno z częściej zadawanych ostatnio pytań przez mieszkańców. O odpowiedź  
na nie poprosiliśmy Marka Sorbiana, przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów

* Jest Pan jedyną w tej chwili oso-
bą, której można zadać to pytanie 
i oczekiwać odpowiedzi. Dla wielu 
osób, także dla radnych to, co się 
stało w kwietniu było ogromnym za-
skoczeniem. Zatrzymanie wójta przez 
policję, a wkrótce po tym informacja, 
że zadłużenie gminy przekroczyło 72 
procent budżetu. Jak do tego doszło?

Marek Sorbian: - Uważam, że za-
trzymanie wójta i zadłużenie gminy to 

dwie różne sprawy. Co do pierwszej nie 
będę się wypowiadał bo zrobią to orga-
na ścigania. 

Jeśli zaś chodzi o zadłużenie gminy 
to chciałbym jasno powiedzieć, że nie 
powstało ono tylko w ciągu tej kaden-
cji. Pragnę w tym miejscu przedstawić 
jak przedstawiało się zadłużenie naszej 
gminy na przestrzeni ostatnich kilkuna-
stu lat.

Kadencja od 1998 do 20.08.2003 r. – 

39,4 %
Kadencja od 2002 do 2006 r. - 38,16%
Kadencja od 2006 do 2010 r. - 47,41%
Kadencja od 2010 do chwili obecnej 

71% (dane na koniec marca 2013 r.)
Nie można więc mówić, że za zadłu-

żenie gminy odpowiada tylko obecna 
rada i obecny wójt, bo jest to nieprawda. 
Jak widać z powyższych danych prawie 
40 procentowe zadłużenie pozostawił po 
sobie poprzedni wójt Wiesław Jóźwik.

* Owszem, jednak od 2006 roku za-
dłużenie cały czas rosło...

- Nie ulega, żadnej dyskusji, że ko-
lejne kadencje od 2006 roku zwiększa-
ły zadłużenie gminy. Pytanie na co szły 
pieniądze z zaciąganych kredytów? Od-
powiadam. Na to wszystko co dziś słu-
ży nam mieszkańcom i podnosi komfort 
naszego życia i naszych dzieci. Przez 
wszystkie te lata inwestycje szły zarów-
no w Piekoszowie jak i pozostałych miej-
scowościach naszej gminy. By nie być 
gołosłownym wymienię tylko te najwięk-
sze i najdroższe.

Kadencja 2002-2006. Na kanalizację 
Szczukowic wydaliśmy ponad siedem 
milionów złotych, z czego ponad trzy do-
staliśmy z zewnątrz. Blisko 400 tysięcy 
wydaliśmy na budowę oświetlenia ulicz-
nego na terenie gminy, ponad pół milio-
na kosztowała przebudowa kotłowni w 
ZPO Piekoszów (w tym 376 tys. zł. dofi-
nansowania). Ponad 750 tysięcy złotych 
wydane zostało na remonty i budowy 
dróg.

Kadencja 2006-2010. Ponad mi-
lion złotych wydaliśmy na oświetlenie 
uliczne. Prawie 3,5 miliona kosztowa-
ła budowa kanalizacji w miejscowo-
ściach Podzamcze Piekoszowskie oraz 
Micigózd z czego ponad 2,5 milio-
na zdobyliśmy z funduszy unijnych 
i innych dotacji. Na budowę dróg  
w ciągu tych czterech lat wyda-
no ponad 8 milionów złotych z cze-
go ponad dwa miliony pozyskaliśmy 
z zewnątrz. Na budowę kanalizacji  
i wodociągów wydano prawie 3 miliony 
złotych.

W obecnej kadencji to jest od 2010 
roku do chwili obecnej na budowy i re-
montu dróg przeznaczono ponad 12 mln 
zł. Na budowę ul. Sienkiewicza, której 
koszt wyniósł ponad 1.1 miliona złotych, 
przeszło pół miliona pozyskaliśmy z ze-
wnątrz. 

Na budowę ulicy Jarzębinowej (koszt Rozbudowa szkoły w Zajączkowie to koszt  ponad dwóch milionów złotych.

- Obecne zadłużenie gminy nie powstało w tej kadencji - mówi Marek Sorbian, 
przewodniczący Rady Gminy Piekoszów.
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Budowa świetlicy i remizy OSP w Brynicy kosztowała ponad milion złotych,  
z czego przeszło 400 tysięcy gmina dostała z Unii Europejskiej. 

Budowa świetlicy w Wincentowie kosztowała 524 tys. zł. z czego 363 tys. pocho-
dziły z Unii Europejskiej. 

Boisko w Jaworzni kosztowało 785 tys. zł., a 473 tys. zł. dostaliśmy z Unii Europejskiej.

- 7,3 miliona złotych) blisko 4,5 milio-
na zdobyliśmy z zewnątrz. Powsta-
ło nowoczesne boisko wielofunkcyjne  
w Jaworzni, na które zdobyliśmy prawie 
500 tysięcy.

Adaptacja pomieszczeń na poddaszu 
budynku szkoły w Górkach Szczukow-
skich kosztował blisko 400 tysięcy zło-
tych. Dostaliśmy na ten cel ponad 220 
tysięcy. Remont Gminnego Ośrodka 
Kultury w Piekoszowie przeprowadzony 
w tym roku kosztował prawie 185 tysięcy 
złotych, ale z gminnej kasy wydaliśmy 
na ten cel tylko 90 tysięcy. Resztę po-
zyskaliśmy z Unii Europejskiej. Kilkaset 
tysięcy przeznaczyliśmy na budowę sie-
ci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponad 
dwa miliony będzie kosztowała rozbu-
dowa szkoły w Zajączkowie. Powstały 
świetlice w Brynicy i Wincentowie. Na 
ich budowę także zdobyliśmy blisko 800 
tysięcy złotych. 

Lista wykonanych chodników, dróg, 
kanalizacji, remontów jest bardzo dłu-
ga. Mówię o tym ponieważ chcę Pań-
stwu powiedzieć w ten sposób, że pie-
niądze zostały dobrze zainwestowane. 
Pozostały w formie inwestycji w naszej 
gminie. Wybudowane za te pieniądze 
chodniki, świetlice, boiska, wodociągi  
i kanalizacje służą nam wszystkim.

Duże sumy pochłonęło także bieżą-
ce funkcjonowanie oświaty oraz innych 
jednostek organizacyjnych gminy Pieko-
szów.

*Największy wzrost zadłużenia 
gminy nastąpił w czasie tej kadencji 
– z 47,41 do 71 %. Skąd wziął się tak 
szybki wzrost zadłużenia?

- Powodów jest kilka. Pierwszy jest 
taki, że na początku tej kadencji zmieni-
ły się przepisy. Wcześniej dług wynika-
jący z kredytów zaciąganych by zreali-
zować inwestycje unijne nie wliczał się 
do zadłużenia gminy. Teraz tak. Zmiana 
tych przepisów sprawiła, że praktycznie 
z dnia na dzień większość gmin w Pol-
sce zbliżyła się do maksymalnego puła-
pu zadłużenia - 60 % budżetu.

Drugi powód jest taki, że dzięki pie-
niądzom z Unii Europejskiej mogliśmy 
budować drogi, chodniki czy świetlice 
za pół ceny a często nawet za jedną 
czwartą ceny. Grzechem by było nie 
skorzystać z tej możliwości. By jednak 
budować za unijne pieniądze trzeba 
było mieć tak zwany wkład własny  i na 
niego najczęściej brane były kredyty.  
W tą pułapkę wpadło wiele samorządów. 

Trzecim powodem tak dużego wzro-
stu zadłużenia gminy w ostatnim roku 
– z 58 do 71 % było skażenie wody  
w ujęciu Nordkalk w Miedziance. Na za-
opatrywanie mieszkańców zachodniej 
części gminy w wodę mineralną, dopłaty 
do wody z wodociągu oraz na inwesty-
cje czynione w celu uniezależnienia za-
chodniej części gminy od ujęcia w Mie-
dziance z gminnej kasy wydano znaczne 
kwoty.

*Dziękuję za rozmowę
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Szlak rowerowo-pieszy „WIERNA RZEKA – SZLAK 
PRZYJAZNY DLA PRZEDSZKOLAKA”. Powstał w gminie 
Piekoszów.

Trasa zaczyna się w Wiernej Rzece przy placu zabaw. Na-
stępnie wiedzie do miejscowości Młynki gdzie turyści mogą 
zobaczyć ruiny starego młyna. Jadąc dalej dotrzemy do We-
sołej i z powrotem do Wiernej Rzeki. Szlak oznaczony został 
kolorem czerwonym co oznacza że nie jest on łatwy do poko-
nania. Jego długość to 4,3 kilometra.

Szlak został utworzony na potrzeby projektu „Widzimy, sły-
szymy, czujemy – wszystkimi zmysłami region odkryjemy”

Początek szlaku stanowi plac zabaw 
w Wiernej Rzece, po czym 
udajemy się publiczną dro-
gą gminną (droga asfaltowa)  
w kierunku miejscowości  
Młynki. Po przejechaniu około 
1750 m, (koniec drogi asfalto-
wej) skręcamy w lewo w drogę  
gruntową, która doprowadza nas 
do ruin starego młyna (UWAGA 
po intensywnych opadach ścież-
ka jest zalana).

Po przekroczeniu rzeki wycho-
dzimy na polanę, na której można 
się zatrzymać i odpocząć.

Dalej szlak prowadzi szutrową 
drogą gminną w kierunku miejsco-
wości  Wesoła.

Droga szutrowa po około 300 m 
przechodzi w drogę asfaltową (droga pu-
bliczna gminna). Na wysokości cmentarza 
w Wesołej skręcamy w lewo kierując się 
w stronę rzeki drogą o nawierzch-
ni piaszczystej, 
mijając po lewej 
stronie kompleks 
leśny.

Rzekę prze-
kraczamy brodząc 
ściśle środkiem 
prowadzącej drogi 
(UWAGA po inten-
sywnych opadach 
poziom wody w rze-
ce sięga około 1 me-
tra i nie jest możliwe 
bezpieczne  przekro-
czenie rzeki, należy 
zawrócić!). 

Dalej kierujemy się 
przechodząc przez 
zagajnik do drogi asfaltowej, po wyjściu 
na drogę skręcamy w prawo  w  stronę zabu-
dowań, po około 700 m dochodzimy do placu 
zabaw który  stanowi zakończenie szlaku. Szlak 
oznakowany jest jako ścieżka rowerowa. Pamiętać 
należy, że  część szlaku przebiega drogami publicz-
nymi po których odbywa się ruch pojazdów.  Na tych 
odcinkach bezwzględnie należy stosować się do przepisów 
o ruchu drogowym. Szlak poprowadzono malowniczym terenem 
oraz w okolicy meandrującej „Wiernej Rzeki”.

/UG Piekoszów/

Mamy nowy szlak 
Dobra wiadomość dla miłośników wycieczek rowerowych. Na terenie naszej 
gminy powstała turystyczna trasa pieszo-rowerowa
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Pokazali czego się nauczyli
Zakończył się rok kulturalno-oświatowy w Gminnym Ośrodku Kultury w Piekoszowie. Teraz dzie-
ci i młodzież mogą korzystać z bogatej oferty zajęć wakacyjnych

Uczestnicy zajęć muzycznych zagrali utwory współczesne...

Na scenie boys-band z Górek Szczukowskich.

... oraz utwory, które przeszły już do klasyki.

Każdy uczestnik imprezy dostał nagrodę.

Jedni grali na instrumentach, inni 
tańczyli, jeszcze inni pokazali swo-
je obrazy. Wszyscy dostali dyplomy  
i gratulacje. Zakończono rok kul-
turalno-oświatowy w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Piekoszowie.

Podczas imprezy dzieci i młodzież 
zaprezentowali to, czego nauczyli się  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Pieko-
szowie przez ostatnie dziesięć miesięcy.

Widownia niedawno wyremontowa-
nej sali teatralnej wypełniła się uczest-
nikami  poszczególnych zajęć w GOK 
oraz rodzicami, którzy przyszli oklaski-
wać swoje pociechy na scenie.

INSTRUMENTALIŚCI NA START
Na początku swoje umiejętności 

zaprezentowali młodzi muzycy - pod-
opieczni Bogusława Dziedzica. 

Po nich na scenę wkroczyły osoby, 
które uczęszczały na zajęcia wokalne 
prowadzone przez instruktor Annę Par-
szewską.

Następnie zaprezentowano wspa-

niałe prace wykonane podczas zajęć 
ceramicznych i plastycznych prowa-
dzonych przez instruktor Barbarę Gło-
wala. 

Do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Piekoszowie przybyły także dzieci 
i młodzież uczestnicząca w zajęciach 
prowadzonych w świetlicach w Gór-
kach Szczukowskich oraz Wincento-
wie. 

ATRAKCJE NA WAKACJE
Teraz w Gminnym Ośrodku Kultury 

rozpoczyna się czas zajęć wakacyj-
nych. Pracownicy tej placówki zapo-
wiadają szereg atrakcji dla najmłod-
szych.

- Kończymy rok kulturalno-oświa-
towy, ale nie kończymy działalności 
- zapewniają pracownicy GOK, którzy 
przygotowali bogatą ofertę programo-
wą na okres wakacji 2013r. 

Między innymi odbędą się wycieczki 
turystyczno – krajoznawcze do miej-
scowości Sant Nikolai - Austria (na 

zaproszenie tamtejszej gminy i para-
fii), Krakowa, Chorzowa, Pasierbca. 
Program wakacyjny obejmie wszyst-
kich uczestników zajęć w GOK, gdzie 
stałym elementem będą wyjazdy raz  
w tygodniu na basen (Sitkówka Nowi-
ny) i kina (Helios Kielce). Organizowa-
ne będą warsztaty, ogniska, grille.

TYSIĄCE UCZESTNIKÓW
Podsumowując rok kulturalno 

oświatowy warto wspomnieć iż kil-
ka dni temu  Rada Gminy wysłuchała 
sprawozdania dyrektora tej placówki  
z działalności za pierwsze półro-
cze tego roku. Wynika z niego, że od 
stycznia 2013 roku do połowy czerwca  
w różnego rodzaju zajęciach prowa-
dzonych przez tę placówkę wzięło 
udział 3 557 osób.

Te przeszło 3,5 tysiąca osób to 
uczestnicy dziewięciu kół zaintereso-
wań oraz uczestnicy ferii zimowych, 
które prowadzone były przez instrukto-
rów GOK. 
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Dla maluchów była dmuchana zjeżdżalnia

Sporą atrakcją były pokazy iluzjonisty.

Rodzinnie w Micigoździe
Doroczny festyn rodzinny odbył się przy szkole w Micigoździe. Podobnie jak w latach ubiegłych 
atrakcji nie brakowało zarówno dla dzieci jak i dorosłych

Można było zobaczyć sprzęt używany przez strażaków.

Najmłodsi chętnie malowali twarze.

Strażacy uczyli jak udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach.

Ta impreza już na trwałe wpisała 
się w kalendarz kulturalny Micigozdu. 
Czerwcowy festyn rodzinny przycią-
gnął spore grono mieszkańców.

Organizatorzy zadbali o atrakcje 
przede wszystkim dla dzieci, ale dorośli 
uczestnicy imprezy także nie mięli po-
wodu do narzekania. 

Dzieciaki szalały na dmuchanej zjeż-
dżalni, oglądały sprzęt używany przez 
strażaków. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się tu łódź motorowa. Strażacy 
także uczyli młodzież jak udzielać pierw-
szej pomocy. Były pokazy iluzjonisty, gry  
i zabawy. Maluchy tłumnie ustawiały się 
w kolejce by pomalować sobie twarz  
i w ten sposób zmienić się w bajkowe 
postacie.

Starsi mieszkańcy miejscowości, któ-
rzy pojawili się na festynie mogli posłu-
chać muzyki i posiedzieć pod paraso-
lami, rozstawionych ogródków piwnych. 
Ci, którzy przyszli na festyn nie żałowali.
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Już po raz dziesiąty w Piekoszowie 
zorganizowano Powiatowy Przegląd 
Tańców Przedszkolaków,  który odbył 
się  na sali gimnastycznej w Zespole 
Placówek Oświatowych. 

Tegoroczna impreza odbyła się pod 
hasłem ,,Pięknie i zdrowo tańczyć na 
ludowo’’. Została połączona z podsumo-
waniem projektu ,,Widzimy, słyszymy, 
czujemy wszystkimi zmysłami region 
odkrywamy’’ oraz z  wręczeniem nagród 
konkursu plastycznego pt. ,,Najpiękniej 
jest za moim oknem. Krajobrazy dzieciń-
stwa’’, którego patronem jest Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.

PRZYGOTOWYWALI SIĘ 
PRZEZ PIĘĆ TYGODNI
Impreza rozpoczęła się przy dźwię-

kach muzyki ludowej w wykonaniu ze-
społu  ,,Piekoszowianie’’.

Z niesamowitym wdziękiem i odwagą 
przy pięknie wykonanej dekoracji ,,mali 
artyści’’ z gminy i powiatu prezentowali 
przygotowane wcześniej układy tanecz-
ne z Przedszkola w Piekoszowie, Mora-
wicy, Rakowa, Brynicy, Cedzyny i Górek 

Szczukowskich.
Maluchy nie tylko pięknie tańczyły, 

ale i pokazały przepiękne stroje, przygo-
towane i uszyte specjalnie na tą okazję. 
Przedszkolaki były bardzo przejęte swo-
ją rolą. Do konkursu przygotowywały się 
przez kilka tygodni.

Jest to w tradycji, że przedszkole sys-
tematycznie co roku organizuje przeglą-
dy tańców dla przedszkolaków. Konkurs 
cieszy się ogromną popularnością, gdyż 
co roku przyjeżdża co raz więcej dzie-
ci spoza terenu naszej gminy. Celem 
imprezy nie jest wyłowienie zwycięzcy, 
ale integracja przedszkolaków i dobra 
zabawa. Dlatego też wszystkie grupy 
uczestniczące w  konkursie otrzymały 
nagrody. Najbardziej zachwycali się jak 
zwykle rodzice i dziadkowie, zakochani 
w swoich wnukach.

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW
W trakcie imprezy wręczone zostały 

nagrody dla zwycięzców konkursu pla-
stycznego ufundowane przez wszyst-
kich zaproszonych gości: wicemarszałka  
województwa świętokrzyskiego P.Żołąd-

ka, przedstawiciela nadleśnictwa M. Ko-
łomańskiego, wójta gimy Piekoszów- B. 
Krukowskiego, przedstawiciela GOK-u 
A.Perzowicz, inspektora oświaty K. Za-
wady, dyrekcję ZPO E.Słomkę, B.Zien-
tal, B.Ignasiak.

Laureaci  konkursu: Karolina Zaród 
lat 4- Piekoszów, Magdalena Marsza-
łek lat 5- Piekoszów, Natalia Góralska 
lat 6- Ostrowiec Świętokrzyski, Inga 
Krzeczkowska lat 6- Rykoszyn, Niko-
la Chrząszcz lat 5- Kostomłoty, Ewa 
Szczęsna lat 6- Piekoszów, Natalia Ja-
ros lat 6- Sędziszów, Julia Błaszczyk lat 
4- Piekoszów, Oskar Mazur lat 5- Ludo-
wice, Oliwia Koniuszy lat 6- Piekoszów, 
Antonina Syska lat 6- Piekoszów, Pola 
Zgutko lat 6- Kielce, Alicja Kozieł lat 5- 
Brynica.

Imprezę przygotowały z pomocą 
dyrekcji ZPO w Piekoszowie E.Słom-
ki, B.Ziental, B.Ignasiak nauczycielki z 
przedszkola:  A.Kuźba, A.Zychalska, 
B.Walas, B.Detka, E.Kotwica, A.Rożkie-
wicz, T.Prokop.

/ZPO Piekoszow/

Jubileusz przedszkolaków
Już po raz dziesiąty przedszkolaki z naszej gminy i całego powiatu kieleckiego zaprezentowały swój 
talent taneczny szerokiej publiczności. Wręczono także nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego

Hala ZPO w Piekoszowie zapełniła się uczestnikami i widzami.

Dla maluchów wystąpił zespół ludowy Wierna Rzeka.

Przedszkolaki występowały w pięknych strojach.

Nagrody rozdawali między innymi: p.o. wójta Bogusław Kru-
kowski i wicemarszałek Piotr Żołądek.
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Urząd Gminy Piekoszów: ul. Często-
chowska 66a, 26-065 Piekoszów tel. 41-300-
44-00, fax 41-300-44-93, e-mail: gmina@pie-
koszow.pl, www.piekoszow.pl

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

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

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

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

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

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

INFORMATOR TELEADRESOWY

Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że w związku z toczącym się postępowaniem 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn: „ Punkt do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu na działce o nr 
ewid. 821/3 obręb Szczukowskie Górki gm. Piekoszów na wniosek P.W. ALLBUR 
S.C. K. Bury, P. Wierzbicki, ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce w dniu 24.06.2013r. 
Wójt Gminy Piekoszów wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.

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

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie na wnio-

sek: PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko - Kamienna w sprawie ustalenia loka-
lizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energe-
tycznej niskiego napięcia, wraz ze złączkami kablowymi, zlokalizowanej na działkach 
w miejscowości Piekoszów, oznaczonych nr ew. 5/1, 5/4, 6, 7/8, 10/27, 10/28 i 22/2.

***
Wójt Gminy Piekoszów zawiadamia, że na wniosek Pana Artura Różyckiego zam. 

Ruda Zajączkowska 77, 26-070 Łopuszno z dnia 17.05.2013r., zostało wszczęte postę-
powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia pn: „Zalesienie działki o nr ewid. 823/2 położonej w obrębie 
geodezyjnym Gałęzice gm. Piekoszów”. 

Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znaj-
dujących się w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. 
użytkownik wieczysty). Ponadto stronami w sprawie mogą być właściciele i współwła-
ściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą władania w obszarze oddzia-
ływania przedsięwzięcia. Jednocześnie zawiadamiam o wystąpieniu pismem znak: 
GR.6220.12.2013.2 z dnia 17.06.2013r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do po-
trzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy  
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66a, pok. Nr 111 w godz. 730 - 1 530, wnieść ewen-
tualne uwagi i wnioski.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE

   

 
 

  
 NASZA SZKOŁA PIĘKNA, MAŁA   
JEST NAJLEPSZA, DOSKONAŁA 

 
OGŁASZAMY NABÓR DO: 

 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ (KL. 0 — VI) 

 
PUNKTU PRZEDSZKOLNGO W MICIGOŹDZIE 

  
PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO 

W PIEKOSZOWIE 
 

OFERUJEMY: 
 

wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, 
opiekę pedagoga szkolnego, logopedy,  

oligofrenopedagogów,  
        nauczycieli wspomagających 

zajęcia specjalistyczne: terapię pedagogiczną , 
         gimnastykę korekcyjną, rewalidację,  

małą liczebność klas 
bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych: 

koło informatyczne 
koło teatralne 

koło plastyczne 
biblioterapia 
bajkoterapia 

zajęcia świetlicowe w godzinach  
od 7.00 do 17.00 

dostosowanie podjazdów i sanitariatów  
dla dzieci niepełnosprawnych, 

bezpłatny dowóz dzieci niepełnosprawnych   
(zapewniony przez Urząd Gminy) 

    

Czekamy na Ciebie!       
 

Micigózd ul. Częstochowska 21 
 tel. 041 306 10 84,   

e - mail: sp_micigozd@op.pl 

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe funkcjonuje od stycz-
nia 2013 r.  W jego skład wchodzą: Przedszkole Samorządowe w Piekoszowie, Punkt 
Przedszkolny w Micigoździe i Szkoła Podstawowa w Micigoździe. Jak wspominaliśmy 
w poprzednich artykułach, od września 2012 r. w szkole podstawowej istnieją już trzy 
klasy integracyjne:  odział przedszkolny (kl. 0) , kl. I i kl. IV. Charakter klasy integra-
cyjnej wymaga zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, który wraz z nauczycielem 
wiodącym dodatkowo czuwa nad realizacją treści edukacyjnych oraz bezpieczeń-
stwem uczniów, w tym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dlatego też w placówce w Micigoździe, w klasach integracyjnych pracują oprócz na-
uczycieli wiodących, także nauczyciele wspomagający.

Szkoła i jej otoczenie przystosowane zostały do nowych potrzeb. Z myślą  
o uczniach niepełnosprawnych, zwłaszcza ruchowo, zbudowano podjazdy i dostoso-
wano sanitariaty. Dzieci niepełnosprawne mogą liczyć na bezpłatny dowóz do szko-
ły zapewniony przez Urząd Gminy w Piekoszowie. Zarówno dojazd do szkoły, jak  
i odjazd odbywa się pod opieką opiekuna, czuwającego nad bezpieczeństwem dzieci. 

Dla uczniów szkoły w Micigoździe,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształ-
cenia specjalnego, przewidziana została odpowiednia liczba godzin rewalidacji. Pod-
czas  takich zajęć specjaliści pracują z dziećmi indywidualnie. Jednak nie tylko dzieci 
niepełnosprawne otoczone są dodatkową pomocą, bowiem wszyscy uczniowie szkoły 
korzystać mogą z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizowanych w ramach pro-
jektu unijnego: „Wielkim krokiem do Europy”. Uczniowie uczestniczą w zajęciach z ję-
zyka angielskiego i rosyjskiego, matematyki, zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
i logopedycznych, biblioterapii i ortografii, a także w spotkaniach koła plastycznego, 
przyrodniczego, dziennikarskiego, w warsztatach informatycznych, teatralnych i przy-
rodniczo-ekologicznych.

 To już drugi taki projekt realizowany w tej placówce. Poprzedni -„Szkoła na miarę 
Europy” również spotkał się z dużym zainteresowaniem  ze strony uczniów, którzy 
mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i rozsze-
rzających wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych. Dzięki udziałowi 
w kolejnym już projekcie unijnym, szkoła posiada bogate zaplecze dydaktyczne do 
pracy z uczniami, w tym niepełnosprawnymi. 

Placówka w Micigoździe posiada wyspecjalizowaną  kadrę nauczycielską, posia-
dającą kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi (w tym pedagoga szkolne-
go, logopedę, oligofrenopedagogów). Szkoła oferuje szereg zajęć specjalistycznych:  
rewalidację, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjną i zajęcia logopedyczne.  
W Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe działają także: koło 
teatralne, informatyczne i plastyczne. Prowadzone są zajęcia z biblioterapii i bajkote-
rapii.  Dla dzieci czynna jest także od 7 do 17 świetlica szkolna, która oferuje pomoc 
w odrabianiu lekcji, gry edukacyjne i zabawy ruchowe. Szkoła bierze udział także w 
innych przedsięwzięciach. Organizowane są  wyjazdy do kina, teatru, filharmonii, przy-
gotowywane są różne uroczystości i imprezy: Festiwal Teatralny, zabawa andrzejko-
wa, karnawałowa,  Dzień Życzliwości i Pozdrowień, Tydzień Godności Osób Niepeł-
nosprawnych itd. Klasa III uczestniczy w projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
pod hasłem Filmowe podróże. 

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2013/2014 do: Szkoły Podstawowej (kl. O – VI), 
Punktu Przedszkolnego w Micigoździe, Przedszkola Samorządowego w Piekoszowie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową szkoły: www.
spmicigozd.republika.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny.: 41 3061084

Nasz adres: Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych, Micigózd, ul. Często-
chowska 21, 26-065 Piekoszów, e-mail: sp_micigozd.op.pl
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Nasz Bank
                Przyjazny Bank

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

Zapraszamy do nowej siedziby  
przy ul. Częstochowskiej 60 w Piekoszowie

Oferta dla osób indywidualnych
•  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

Oferta dla firm
•  Kompleksowa obsługa  

rachunków bieżących
• Bankowość elektroniczna
•  Kredyty na działalność  

gospodarczą
• Gwarancje bankowe 

Oferta dla rolników
• Kredyt nawozowy
•  Kredyty Inwestycyjne  

z dopłatami ARiMR
• Kredyty Pomostowe
•  Rachunek rolniczy  

bez opłat za prowadzenie

ATRAKCYJNE  

OPROCENTOWANIE  

KREDYTÓW  I  LOKAT


