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Czekając na pożyczkę
Pożyczka długoterminowa z budżetu państwa pozwoli na spłatę zaległych zobowiązań.
Mimo wakacji trwają prace nad
uzdrowieniem finansów naszej gminy.
Tegoroczne oszczędności to ponad 3
miliony złotych.
Czytaj na stronie 5

NR 4 (92)

SIERPIEŃ 2014

ISSN 1732 – 7253

Śmierdzący problem –
czy da się go rozwiązać?
Mieszkańcy Piekoszowa marzą o czystym powietrzu
bez zapachowych niemiłych niespodzianek, z którymi
borykają się od dłuższego czasu. Kto może pomóc w
rozwiązaniu problemu?

Nowy rozkład jazdy
Od 23 sierpnia obowiązuje nowy
rozkład jazdy autobusów MPK.
W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców jest więcej kursów. W numerze
przedstawiamy aktualne rozkłady.
Czytaj na stronie 6

Już po wakacjach
Wakacje dobiegły końca. Uczestnicy zajęć organizowanych przez
Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie w ciągu dwóch miesięcy
wzięli udział w licznych zabawach,
grach i wycieczkach.
Nie brakowało wyjazdów do kina, na
basen czy do ciekawych miejsc w województwie świętokrzyskim i nie tylko.
Były również kolonie i biwak.
Czytaj na stronach 7 i 8

Dożynki gminne już
7 września
Wracamy do tradycji świętowania
plonów. Już 7 września będziemy
święcić wieńce i chleb dożynkowy.
W ramach wydarzenia przewidziano
również Turniej Sołtysów, konkurs na
najlepszą potrawę, pokaz plonów i wiele innych atrakcji.
Na scenie też będzie się działo. Wydarzeniem wieczoru będzie występ kabaretu Czwarta Fala.
Czytaj na stronie 10

Wójt Zbigniew Piątek na spotkanie zaprosił wszystkie zainteresowane strony

Wielu gości na spotkaniu
Z inicjatywy Wójta Zbigniewa Piątka
26 sierpnia w Centrum Kultury odbyło
się spotkanie informacyjne dotyczące
odoru z piekoszowskiej biogazowni.
– Zaprosiłem wszystkie strony zaangażowane w tą sprawę, aby zwrócić
uwagę na skalę problemu – mówił na
początku spotkania Wójt Piątek. Na
spotkanie przybył w imieniu Starosty
Sebastian Nowaczkiewicz Naczelnik
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Kielcach, przedstawiciele Elektrociepłowni Bartos, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Powiatowej
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
lokalnych stowarzyszeń, radni, sołtysi
i mieszkańcy poszczególnych miejscowości dotkniętych problemem. Jedynie
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, instytucji posiadającej największe kompetencje do wypowiadania
się w sprawie nie pojawił się nikt na
spotkaniu.

Próba rozwiązania problemu
Mieszkańcy gminy zadawali pytania
przedstawicielom poszczególnych instytucji, tym samym żądając konkretnych odpowiedzi i podania terminów, w
których nastąpi poprawa sytuacji.
– Rozumiemy, że nieprzyjemny zapach
jest problemem dla mieszkańców, ale
mimo trudnej sytuacji finansowej spółki staramy się go rozwiązać. Zaprosiliśmy przedstawicieli firmy bioArcus z
Warszawy, która to będzie montowała
specjalną technologię barier antyodorowych w zakładzie – przekonywał zebranych Filip Pleskot z firmy MGW Corporate Consulting Group, która ściśle
współpracuje ze spółką Elektrociepłownia Bartos. – Metoda ta opiera się na
wytwarzaniu mgły z wody i preparatu
antyodorowego specjalnie opracowanego dla danych zapachów, która zmieni ich strukturę, mówiąc kolokwialnie
oszukując nos – dodał przedstawiciel
firmy bioArcus.
Czytaj więcej na stronie 3
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Wakacje nie dla wszystkich

Czyli jak Wójt Gminy Piekoszów pracuje i odpoczywa w okresie wakacji

*Na kiedy zaplanował Pan urlop?
Hm… urlop, co to takiego? A poważnie. Odczuwam potrzebę przynajmniej
kilkudniowego wypoczynku, ale pewnie
nie znajdę na niego czasu. Marzeniem
jest choćby wolny weekend.
*Zgodnie z polskim prawem pracy
norma to 40 godzin tygodniowo.
Według kodeksu pracy tak to powinno wyglądać, ale ja myślę, że sprawowanie funkcji wójta to coś więcej niż
zwykła umowa o pracę. Mogę powiedzieć, że norma godzin pozwala jedynie
na zwykłe urzędowanie i to nie zawsze.
Do tego dochodzi czas na konsultacje,
plany, przemyślenia… To wszystko rozpoczyna się po szesnastej. Konieczne jest ponadto, doglądanie pewnych
spraw w terenie, niezbędne są spotkania z mieszkańcami i w końcu okazuje
się, że doba jest za krótka.
*Czy praca w takim reżimie czasowym i stresie wymaga jakiegoś specjalnego przygotowania?
Pewnie nie bez znaczenia jest tu
moje sportowe doświadczenie. Oprócz
solidnej zaprawy fizycznej potrzebna
jest również bieżąca analiza taktyki w
„Głos Piekoszowa”
– dwumiesięcznik bezpłatny
samorządu gminy Piekoszów
Wydawca: Biblioteka Centrum Kultury
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66
red. nacz. Andrzej Paździerz
Skład graficzny: Biblioteka Centrum
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za
treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie
prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

trakcie etapu i równie ważne wypracowanie strategii długookresowych. Poza
tym sport hartuje.
*Parafrazując, czy praca nad programem naprawczym to był etap,
czy wyścig?
Nie można powiedzieć był, bo wyścig
jeszcze się nie skończył. Program po
żmudnych weryfikacjach i poprawkach
uzyskał wymagane pozytywne oceny,
ale batalia o wynik końcowy, czyli uzyskanie pożyczki budżetowej jeszcze się
nie skończyła. Gdyby udało nam się tę
pożyczkę uzyskać, może wreszcie pozwoliłbym sobie na chwilę oddechu.
*Sierpień to dla Polaków również
miesiąc refleksji. Święta, rocznice,
pielgrzymki.
Oczywiście tak. Sam bardzo pozytywnie odbieram te rzesze wędrujących pielgrzymów. To miłe patrzeć na
mieszkańców i księży, którzy przyjmują
pielgrzymów pod swój dach. Sierpień to
miesiąc narodowych świąt, może niezbyt radosnych, ale jakże znaczących.
*Jak Pan postrzega Gminę Piekoszów, z pozycji tego, który włada
wprawdzie pustym korcem, ale ma
wpływ na to, co się wokół dzieje?
Od samego początku wójtowania
staram się, aby wpływ na życie gminy
miała jak największa część naszej społeczności, dlatego słucham wszystkich
mieszkańców, rozmawiam z nimi, nie
obiecuję niczego ponad to, co może
być zrealizowane. Myślę, że już niewiele jest w gminie rzeczy, które mogłyby
mnie zaskoczyć. Byłem już niemal w
każdym zakątku i poznałem wszelkie
bolączki. Pozostaje tylko spokojnie wybrać priorytety, walczyć o środki i zwolenników do realizacji wszystkich zamierzeń. Dostrzegam jednak, jak nasza
gmina pięknieje. Tak z powodu wyremontowanych dróg (nie tylko gminnych),

jak i zaangażowania mieszkańców w
wizualne poprawianie się otoczenia.
Oglądanie zadbanych, ukwieconych
obejść we wszystkich miejscowościach,
to prawdziwa radość dla każdego wójta. Szczególnym przykładem może być
rondo Świętego Jakuba wraz z figurą.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili
się do upiększenia tego, chyba w chwili
obecnej, centralnego punktu Piekoszowa. Dobrym duchem tego wydarzenia
był, zawsze mobilizujący do działania,
nasz Ksiądz Dziekan Zygmunt Kwieciński.
*Wróćmy jeszcze do polityki. Co z
obietnicami polityków, którzy pokazywali się w gminie w okresie ubiegłorocznych wyborów?
Muszę przyznać, że bez kontaktów z
politykami różnej rangi, bo od powiatu
po szczebel nawet europejski, trudno
byłoby wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie. Na co dzień spotykam się
z życzliwością i pomocą, a nie rzadko
dobre rady są więcej warte niż wymierne wsparcia finansowe. Oczywiście te
rozmowy, spotkania czy konsultacje nie
odbywają się na forach publicznych.
*W kampanii wyborczej padały
jednak bardzo konkretne obietnice
pomocy, choćby tych kilkunastu milionów z funduszu dla Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Fundusz już zaczyna funkcjonować. Powstał Komitet Sterujący, którego jestem członkiem, powstała Rada
Programowa, w której mamy swojego
przedstawiciela, został przyjęty plan
wydatkowania środków finansowych, z
których miedzy innymi będziemy ocieplać obiekty użyteczności publicznej
i modernizować oświetlenie gminne.
Niczego nie można tu pospieszyć, ponieważ fundusz wymaga szczególnych
procedur. Nie są to pieniądze krajowe i
chcąc je wykorzystać musimy wypełnić
postawione warunki.
*Na koniec naszej rozmowy zadam Panu pytanie o kandydowanie
w najbliższych wyborach. Czy trudności, z jakimi spotyka się Pan na co
dzień, nie zmieniły zamiarów?
Idąc do wyborów przedterminowych
nie zakładałem, że uzyskam super
efekty po roku wójtowania. Z założenia
jestem cierpliwym długodystansowcem
i zamierzam kontynuować swoją pracę w pełnej kadencji, oczywiście po
wygranych wyborach. Uważam, że dopiero po tym okresie mieszkańcy będą
mogli obiektywnie ocenić mój wkład w
naprawę gminy.
*Dziękuję za rozmowę
Andrzej Paździerz

Głos Piekoszowa • nr 4 (92) • SIERPIEŃ 2014
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Śmierdzący problem...

Bezpłatne porady
prawne w urzędzie!

Ciąg dalszy artykułu ze strony 1

Mieszkańcy osiedla Ogrodnik nie byli
jednak przekonani do tej metody. – Co
to jest ta mgła? Co to znaczy oszukać
nos? Czy oszukamy także nasze płuca
i serce? – pytała jedna z mieszkanek.
Przedstawiciel firmy mającej założyć
bariery antyodorowe przekonywał, że
system nie jest szkodliwy dla zdrowia.
– Preparaty, których używamy mają
kartę bezpieczeństwa, a także świadectwo Państwowego Zakładu Higieny.
System zostanie uruchomiony na przełomie września i października br. i może
zmniejszyć intensywność odoru o ponad 50% – twierdził przedstawiciel firmy
bioArcus.
Zachwiany proces technologiczny
Wg przedstawicieli Stowarzyszenia
Natura w biogazowni zachwiany jest
proces technologiczny. Józef Wijas
Prezes Stowarzyszenia Natura zwracał
uwagę zarówno Naczelnika Nowaczkiewicza, jak i przedstawicieli Elektrociepłowni Bartos na tą kwestię. – Kiedy
na początku funkcjonowania biogazowni
używana była kukurydza nikt nie narzekał na smród, niestety właściciele
firmy umieją liczyć pieniądze i używają
tego, co mniej kosztuje, nie zważając na
mieszkańców – twierdził Prezes Wijas.
W odpowiedzi Filip Pleskot stwierdził,
że wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. – Stosujemy inne
substraty, takie jak moszcz i staramy
się o pozyskiwanie innych nie wydzielających odoru, a dających odpowiedni
efekt.
W Zajączkowie też śmierdzi
Kolejnym problemem poruszonym na
spotkaniu jest wywóz odpadów z biogazowni na działki w Zajączkowie. Mieszkańcy skarżą się na okropny zapach z
tych działek oraz informują, że według
nich przekraczane są normy wywozu.
O konkretne dane pytał przedstawiciela
starosty Jerzy Wijas Radny Rady Gminy Piekoszów. – Na jeden hektar przypada 10 ton odpadów rocznie. Po każdym ich wywiezieniu, substancja stała
powinna być zaorana w ciągu 48 godzin
– informował Naczelnik Nowaczkiewicz.
Jak twierdzą mieszkańcy tak się nie
dzieje. – Nigdy nie było orane – dało
się dosłyszeć z sali. Co więcej, według
ich obserwacji odpady wywożone są nie
na te działki co trzeba. Mimo twierdzenia mieszańców, że posiadają nagrania
potwierdzające częstotliwość wywożenia odpadów na działki w Zajączkowie
przedstawiciele Elektrociepłowni Bartos
uparcie twierdzili, że niemożliwe jest,
aby częstotliwość wywożenia była większa niż dwa transporty dziennie. Wg
mieszkańców ilość ta jest co najmniej

kilkakrotnie wyższa. – Prowadzimy negocjacje, aby zmienić tą lokalizację,
ale na tym etapie nie chcemy ujawniać
szczegółów – zapewniał Filip Pleskot
Kto może pomóc?
Do niedawna mieszkańcy mieli nadzieję, że instytucje zaangażowane w
sprawę mają na tyle szerokie kompetencje, aby pomóc w rozwiązaniu problemu. Jednak na spotkaniu okazało się,
że dla Starostwa Powiatowego w Kielcach sprawa po usunięciu przez spółkę
stwierdzonych naruszeń jest zamknięta.
– Starostwo Powiatowe nie ma więcej
możliwości, aby kontrolować lub w inny
sposób interweniować w tej sprawie –
stwierdził Naczelnik Nowaczkiewicz.
Mieszkańcy zwrócili jednak uwagę, że
działania Starostwa były nieskuteczne,
ponieważ w dalszym ciągu zapach jest
nieznośny. – Organem, który ma kompetencje, aby reagować na tego typu
problemy jest Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska – przekonywał Naczelnik Nowaczkiewicz. Niestety mieszkańcy, którzy zgłaszają służbom wojewódzkim i powiatowym, że problem nie
zniknął odbijają się od urzędu do urzędu bez udzielonej pomocy.
Mieszkańcy tracą nadzieję…
- Nikt nie jest przeciwko ekoprzedsiębiorczości. Biogazownia działa w centrum Berlina więc może i w Piekoszowie
– twierdziła jedna z mieszkanek osiedla
Ogrodnik – Tyle, że produkcja musi odbywać się zgodnie z procesem technologicznym. A my nie możemy mieszkania przewietrzyć. Jesteśmy kompletnie
bezradni. Obawiam się, że kolejnym
etapem będzie blokada zakładu – dodała. Inne tego typu głosy również pojawiały się na sali.
Urząd stara się pomóc
– W czasie dyskusji na pewno wiele
wniosków się nasunęło. My jako Urząd
Gminy na pewno będziemy dążyć do
tego, by ten problem zniwelować. Będę
rozmawiał w dalszym ciągu zarówno z
przedstawicielami firmy, ale również z
Wojewodą o tym dlaczego w naszym
spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele bardzo ważnej w tej sprawie instytucji, czyli Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska – podsumował
spotkanie Wójt Zbigniew Piątek. – Pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska nie mieszkają w
Piekoszowie, więc nie wiedzą jaki to poważny problem społeczny – podkreślił
na zakończenie Wójt Piątek dziękując
przybyłym za spotkanie.
/sup/

W związku z często pojawiającymi się, podczas comiesięcznych
spotkań z mieszkańcami, pytaniami dotyczącymi stwierdzenia praw
do spadku pragnę w kilku zdaniach
przybliżyć istotę tej problematyki.
Sąd może orzec o stwierdzeniu
nabycia spadku po upływie sześciu
miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy, za wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy
spadkobiercy złożyli już oświadczenia
o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.
Spadkobiercy mogą to uczynić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedzieli się o tytule swego powołania
do dziedziczenia, czyli, z reguły, od
daty, w której dowiedzieli się o śmierci spadkodawcy. Należy jednocześnie
pamiętać, iż jeżeli spadkobierca ustawowy w ciągu 6 miesięcy od dnia, w
którym dowiedział się o tytule powołania do spadku nie złożył oświadczenia
o jego przyjęciu lub odrzuceniu, oznacza to, iż przyjął spadek w sposób
prosty, a to z kolei sprawia, że będzie
obowiązany do spłacenia długów, jeśli
spadkodawca takowe pozostawił.
Wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku można złożyć w każdym czasie, także przed upływem sześciu
miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Co do zasady, wniosek należy
złożyć w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce
zamieszkania spadkodawcy. Może
go złożyć każdy, kto ma w tym interes, także osobisty czy majątkowy.
Uprawnienie do złożenia wniosku o
stwierdzenie nabycia spadku nie ulega przedawnieniu.
Ze względu na znaczne zainteresowanie mieszkańców bezpłatną pomocą prawną, począwszy od września,
będzie ona świadczona dwa razy w
miesiącu w godz. 8-15.
Terminy:
• 9 i 18 września;
• 7 i 16 października.
adw. Mateusz Karliński
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Gminna oświata w nowym roku szkolnym
Tradycyjnie 1 września rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zakończyły się wielkie
przygotowania na przyjęcie dzieci i młodzieży do placówek oświatowych
Naukę w szkołach podstawowych i
gimnazjach gminy Piekoszów rozpocznie w nowym roku szkolnym 2014/15
niemal 1 800 uczniów. W przedszkolach samorządowych i niepublicznych
opiekę znajdzie prawie pięciuset przedszkolaków, z usług gminnego żłobka
skorzysta natomiast 26 dzieci w wieku
od 20 tygodnia życia do lat trzech.
Ilość szkół bez zmian
Publiczna sieć placówek oświatowych nie ulegnie zmianie. Na terenie
gminy funkcjonują cztery zespoły placówek oświatowych w Piekoszowie,
Jaworzni, Łosieniu oraz Zajączkowie,
Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, szkoły podstawowe w Brynicy, Górkach Szczukowskich i Rykoszynie. Ponadto młodzież i
dzieci mogą korzystać z oferty Niepublicznego Gimnazjum (o uprawnieniach
szkoły publicznej) i Niepublicznego
Przedszkola w Brynicy (z dodatkowymi oddziałami przedszkolnymi w Gałęzicach, Górkach Szczukowskich, Łosieniu, Rykoszynie i Zajączkowie), dla
których organem prowadzącym jest
Fundacja Rozwój dla Przyszłości oraz
Niepublicznego Naukowego Przedszkola Mini College w Piekoszowie.
Będzie termomodernizacja
piekoszowskiej szkoły
Samorządowe jednostki oświatowe

okres wakacyjny spędziły na intensywnych przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wójt
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
podjął decyzję o kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie w
ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Formuła ta nie obciąża budżetu
gminy, a inwestycja spłaca się sama
z oszczędności, których poziom gwarantuje wykonawca. Partner prywatny ma również obowiązek utrzymania
obiektu oraz zarządzania gospodarką
energetyczną i cieplną do czasu spłaty inwestycji. Dzięki temu pojawia się
możliwość osiągnięcia realnego efektu
oszczędności w utrzymaniu budynku
nawet o 48% w skali roku.
Wiele remontów i modernizacji
Liczne prace remontowe, między innymi roboty malarskie, dociepleniowe,
dekarskie, modernizacyjne przeprowadzone zostały w szkołach w Brynicy,
Rykoszynie, Zajączkowie i Piekoszowie. Ponadto, poza robotami remontowymi wewnątrz budynków, w SP w
Górkach Szczukowskich wykonano
ogrodzenie parkingu i placu zabaw, a
w Jaworzni zagospodarowano działkę
szkolną i drogę dojazdową do szkoły.
W szkole w Micigoździe ułożono kostkę brukową dochodzącą do szkoły oraz

utwardzono plac pod nowy parking
szkolny. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców, członków Ochotniczej
Straży Pożarnej i Urzędu Gminy odmalowano część starego obiektu w szkole
w Łosieniu.
Żłobek dla najmłodszych
Gminne placówki oświatowe mają do
zaoferowania dużą różnorodność zajęć
pozalekcyjnych, edukacyjnych, sportowych i artystycznych, dzięki czemu
dzieci i młodzież osiągają sukcesy w
wielu dziedzinach. Gmina nie zapomina
jednak i o najmłodszych jej mieszkańcach realizując, współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, projekt Baśniowy Żłobek. Zadanie to realizowane
będzie do końca grudnia 2014 r. Jego
głównym celem jest zwiększenie szans
na rynku pracy kobietom z gminy Piekoszów, które powrócą na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem
i/lub wychowaniem dziecka, poprzez
stworzenie mechanizmu godzenia życia zawodowego. Realizacja inwestycji
była możliwa również dzięki wsparciu,
jakie gmina otrzymała ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w
ramach programu rządowego Maluch.
Mirosław Kowalski
Kierownik Referatu Edukacji
w Urzędzie Gminy w Piekoszowie

Komercyjna linia MPK przez Rykoszyn możliwa

Trwają negocjacje dotyczące kursowania komercyjnej linii MPK przez zachodnią
część naszej gminy

W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Śreniawska Prezes MPK Sp. z o.o.

- Chcemy, aby mieszkańcy Rykoszyna i zachodnich miejscowości naszej
gminy mieli nie tylko lepszą komunikację, ale również aby mniej płacili za
dojazd do Piekoszowa, czy Kielc - powiedział nam Zdzisław Grosicki Radny
Rady Gminy Piekoszów. Na spotkaniu
wiejskim w Rykoszynie 21 sierpnia gościła Elżbieta Śreniawska Prezes Zarządu MPK Sp. z o.o. Stwierdziła ona,
że jest możliwe, aby przez tą część naszej gminy mogły jeździć autobusy linii
komercyjnej, takiej do której nie dokłada gmina.
- Linia komercyjna przez naszą gminę jest możliwa. Decyzja należy do zarządu MPK - powiedział Wójt Zbigniew
Piątek.
Aktualnie MPK analizuje warunki konieczne do uruchomienia dodatkowej linii komercyjnej na tej trasie.
/sup/
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Program naprawczy gotowy
Niedługo decyzja ministerstwa

Mimo sezonu wakacyjnego w gminie Piekoszów trwają
prace nad uzdrowieniem sytuacji finansowej
Mimo sezonu wakacyjnego w gminie
Piekoszów trwają prace nad uzdrowieniem finansów. Od ubiegłego roku wiadomo, iż jedynym wyjściem z tak dużego zadłużenia jest pożyczka z budżetu
państwa. Z raportu o stanie gospodarki
finansowej gminy Piekoszów opracowanym w 2013 roku przez Regionalną
Izbę Obrachunkową (RIO) w Kielcach
wynika, że banki nie udzielą gminie długoterminowego kredytu, ponieważ jednostka kontrolna nie wyda w tej sprawie
pozytywnej opinii.
Dla gmin, które znajdują się w tak
trudnej sytuacji rząd oferuje pomoc w
postaci pożyczki z budżetu państwa,
ale po spełnieniu określonych warunków. Uzyskanie takiej pożyczki jest bardzo korzystne, choćby ze względu na
oprocentowanie w wysokości do 3% w
skali roku.
Program naprawczy przyjęty
Pierwszym warunkiem ubiegania się
o pożyczkę jest opracowanie programu naprawczego, który zawiera opis
stanu finansów gminy, plan rozwiązań
naprawczych z terminami ich wprowadzenia i przewidywane oszczędności.
W woj. świętokrzyskim nie ma gmin w
tak trudnej sytuacji, które zmuszone byłyby do opracowania programu naprawczego. Dlatego w 2013 roku poprzednia władza zleciła jego opracowanie
firmie zewnętrznej. Przyjęty w listopadzie 2013 roku program naprawczy, na
podstawie którego został przedłożony

pierwszy wniosek o pożyczkę z budżetu państwa, został przez Ministerstwo
Finansów oceniony bardzo krytycznie,
a gmina nie uzyskała oczekiwanej pomocy finansowej. Na początku 2014 r.
obecny wójt podjął więc próbę aktualizacji programu, ale zmiana przepisów
ustawy o finansach publicznych uniemożliwiła RIO w Kielcach wydanie niezbędnej w tej sprawie opinii.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
Urzędu Gminy, program naprawczy
opracowany został raz jeszcze, tym
razem własnymi siłami, dzięki czemu
30 lipca Rada Gminy w Piekoszowie
mogła podjąć uchwałę o pożyczce z
budżetu państwa i nowym programie
naprawczym. Tym razem przedstawiona przez gminę dokumentacja spełniła
konieczne wymagania zmienionych zapisów ustawy o finansach publicznych i
uzyskała pozytywną opinię RIO.
Ponad 3 miliony oszczędności
Złożone do Ministerstwa Finansów
przy wniosku o pożyczkę z budżetu
państwa dokumenty, mają na celu wykazanie, iż środki, które uzyskamy, pozwolą na spłatę zaległych zobowiązań,
a oszczędności wynikające z programu
naprawczego zagwarantują spłatę pożyczki. Nadal więc mamy duże szanse
na jej uzyskanie. Oszczędności w 2014
roku wyniosą ponad 3 mln zł. Ważniejsze z nich przedstawia poniższa tabela.
Andrzej Łopaciński
Sekretarz Gminy Piekoszów

Wyszczególnienie

Wykonanie 2013 r.

Plan na 2014 r.

Oszczędności

Redukcja zatrudnienia oraz
wynagrodzeń w UG

4.020.236,00 zł

3.202.918,00

817.318,00 zł

889.503,00

1.539.123,00 zł

649.620,00 zł

633.134,00 zł

946.772,00 zł

313.638,00 zł

0,00 zł

160.000,00 zł

160.000,00 zł

256.369,00 zł

282.500,00 zł

26.131,00 zł

- od nowych przedsiębiorców

0,00 zł

149.851,00 zł

149.851,00 zł

Dotacja celowa z ŚUW na
przedszkola

236.394,00 zł

838.331,00 zł

601.937,00 zł

Przekształcenie GBP i GOK
w Bibliotekę Centrum Kultury

960.000,00 zł

860.000,00 zł

100.000,00 zł

Jednostki oświatowe (szac.
bez zobowiązań)

15.914.482,00 zł

15.213.352,00 zł

701.130,00 zł

Podatki
- windykacja zobowiązań
- od budynków
- rolny

W SKRÓCIE
Karta Dużej Rodziny
Urząd Gminy informuje, że w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie mieszczącym się przy ul. Czarnowskiej 59
wydawana jest Karta Dużej Rodziny.
Przysługuje ona rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od
dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub
do ukończenia nauki, maksymalnie
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas
trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz
dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do
programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy
Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub
prezydent miasta na wniosek członka
rodziny wielodzietnej.
Kiedy i jak płacimy za śmieci
Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr LXIII/431/2014
Rady Gminy Piekoszów z dnia 17
czerwca 2014 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy
uiszczać kwartalnie (nie jak wcześniej
miesięcznie) bez wezwania w niżej
podanych terminach:
• za I kwartał do dnia 31 stycznia
danego roku;
• za II kwartał do dnia 30 kwietnia
danego roku;
• za III kwartał do dnia 31 lipca danego roku;
• za IV kwartał do dnia 31 października danego roku.
Stawki opłaty za odpady nie ulegają zmianie i wynoszą 4 zł od osoby za odpady segregowane i 6 zł od
osoby za odpady zmieszane. Opłata
stanowi iloczyn zamieszkałych osób i
zadeklarowanej stawki (wg deklaracji
składanych w 2013 r.).
Przypominamy, że wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od ilości
osób tworzących gospodarstwo domowe oraz zadeklarowania segregacji odpadów komunalnych lub gromadzenia odpadów komunalnych, jako
niesegregowanych.
/UG/
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Nowy rozkład jazdy autobusów
Mamy więcej kursów
Od 23 sierpnia obowiązuje nowy rozkład autobusów. W odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców jest więcej kursów. Poniżej przedstawiamy aktualne rozkłady
Wiele miesięcy temu Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach w znacznym stopniu ograniczył kursowanie
autobusów ze względu na duże zobowiązania, jakie miała Gmina Piekoszów
w stosunku do ZTM. Wreszcie się to

zmienia i od 23 sierpnia możemy znaleźć w nowych rozkładach dodatkowe
kursy, tak ważne dla mieszkańców naszej gminy.
- Cieszy mnie, że w toku negocjacji
udało się doprowadzić do takiej sytuacji,

w której Zarząd Transportu Miejskiego
zgodził się na zwiększenie liczby kursów. Pokazuje to, jak ważna jest cierpliwość i sprawne dążenie do celu - mówi
Wójt Gminy Zbigniew Piątek.
/sup/

ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO
TEL. 41 343 15 93 W DNIACH PON-PT OD GODZ. 7 DO 15
PUNKT INFORMACYJNY, UL. ŻYTNIA TEL. 41 361 49 38

W SKRÓCIE
Zdrowiej w szkołach
Od września w szkołach z terenu
naszej gminy nie będzie można kupić
niezdrowego jedzenia. – Szkoły oprócz
wpajania wiedzy dzieciom i młodzieży
powinny edukować w zakresie zdrowego trybu życia. Zdecydowaliśmy więc,
że w naszej gminie dzieci nie będą mogły kupować niezdrowych produktów w
szkolnych sklepikach i w automatach –
stwierdził Wójt Zbigniew Piątek.

Obowiązkowa ewidencja
szamb i oczyszczalni
Wójt Gminy Piekoszów informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach każda
gmina mają obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych
na nieczystości płynne oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Wójt Gminy Piekoszów zwraca się z uprzejmą
prośbą do mieszkańców Gminy o wypełnienie zgłoszenia, które są dostęp-

ne u poszczególnych Sołtysów Wsi
- w siedzibie Urzędu Gminy w Piekoszowie, pokój nr 112, w godzinach od
7.30 do 15.30, ul. Częstochowska 66a,
oraz na stronie internetowej www.piekoszow.pl
Prosimy mieszkańców o rzetelne
podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich wniosków i niezwłoczne dostarczenie ich do Sołtysa
lub bezpośrednio do Urzędu Gminy.
/UG/

REL ACJE

Czas kolonii, czas biwaku
Tygodniowe kolonie czy trzydniowy biwak? A może jedno i drugie? Niezależnie od
miejsca atrakcji krajoznawczych i dobrej zabawy nie brakowało
Czas kolonii
Podczas kolonii w Zwierzyniu (Bieszczady) w dniach 2-8 sierpnia, grupa
kilkudziesięciorga dzieci z terenu gminy Piekoszów wraz z opiekunami miały okazję poznać tamtejsze ciekawe
miejsca oraz aktywnie spędzić czas na
świeżym górskim powietrzu.
I tak, uczestnicy kolonii odwiedzili
takie miejsca jak m.in. Muzeum Historyczne, Skansen i Miasteczko Galicyjskie w Sanoku, Zagrodę z Żubrami w
Mucznem, zachwycali się widokiem
pięknego Jeziora Solińskiego, maszerowali szlakiem przez Połoninę Wetlińską, a także odbyli dwugodzinną przejażdżkę Bieszczadzką Kolejką Majdan.
Ale na wycieczkach krajoznawczych się
nie skończyło.
Dodatkowo
organizowane
były
różnorakie gry i zabawy integrujące
uczestników, które tym samym przynosiły im mnóstwo frajdy. Zwłaszcza miniturnieje piłki nożnej. Jednakże czym
byłyby kolonie bez tzw. kolonijnego
chrztu? Ten również się odbył. Każde
z dzieci musiało wykonać zadanie złożone z biegu i odbijania piłek, a potem
zostało „naznaczone” czarnym węglem
na twarzy.
Uczestnicy turnusu tworzyli także
plakaty – każda grupa ze swoim wychowawcą kolonijnym. Na pamiątkę wspólnego wyjazdu każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.
Czas biwaku
Od poniedziałku do środy (11-13
sierpnia) w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wielka Woda” w Jeżynowie
odbył się biwak młodzieżowy, który był
pierwszym tego typu wydarzeniem w

Piękny widok na Jezioro Solińskie zachwycił wszystkich

naszej gminie. Udział w nim wzięło ponad 30 osób, w większości gimnazjalistów.
Biwak rozpoczęliśmy uroczystym
apelem, na którym wspólnie ustaliliśmy
zasady obowiązujące przez najbliższe
dni. Następnie trzeba było brać się do
pracy, więc bez marudzenia rozbiliśmy
namioty i przenieśliśmy do nich swoje
rzeczy. Dalsza część dnia obfitowała w
zabawy integracyjne, dzięki którym już
po kilku minutach poczuliśmy się tak,
jakbyśmy wszyscy znali się od lat.
Następnego dnia budowaliśmy profesjonalne szałasy pod czujnym okiem
dh Filipa oraz rozegraliśmy kilka rund
leśnych bitew o flagi, których zasady
niech pozostaną naszą tajemnicą. Wieczorem pogoda nam dopisała, dzięki
czemu mogliśmy wspólnie zasiąść przy
ognisku i razem pośpiewać.
W nocy wszyscy zostali brutalnie
wyrwani ze snu, po to tylko, by pomóc

pasażerom zatopionego statku. Otóż
wśród nich grasował szaleniec zdolny
do wszystkiego, którym jak się później
okazało był naukowiec (w tę rolę wcielił
się dh Kuba).
Trzeciego dnia naszego biwaku odbyła się jeszcze jedna gra terenowa.
Tym razem musieliśmy odnaleźć 4 starożytne figurki, skradzione Arishy (jakże urocza postać odegrana przez dh
Olę). Po obiedzie złożyliśmy namioty,
tym samym żegnając się z „obozowiskiem”. Późnym popołudniem odbyło
się ognisko kończące, na którym odwiedził nas Pan Wójt oraz nasi rodzice. A potem? Potem nie zostało nam
nic innego, jak zabrać swoje rzeczy, ze
łzami w oczach pożegnać się z nowymi przyjaciółmi i powrócić do domów.
Z niecierpliwością jednak, czekamy na
kolejny biwak.
Czuwaj!
/kg/, /Martyna Jarosińska/

Zajęcia tematyczne w nowym sezonie w BCK

Taniec, wokal, ceramika i wiele innych zajęć tematycznych zorganizuje dla mieszkańców Biblioteka Centrum Kultury w nowym sezonie edukacyjno-kulturalnym
Od połowy września rozpoczną się stałe zajęcia tematyczne dla
mieszkańców naszej gminy.
- Pewnym jest, że w dalszym ciągu
będziemy kontynuować zajęcia, które
w ubiegłym sezonie cieszyły się sporym zainteresowaniem - mówi Krzysztof
Szymkiewicz Kierownik Działu Kulturalnego BCK Piekoszów - Jeśli jednak
zbierzemy grupę osób zainteresowaną
jeszcze innymi zajęciami np. akrobatyką lub jogą, wtedy rozważymy wprowadzenie ich do naszej oferty - dodaje.
Na zajęcia można się już zapisywać.

Aby to zrobić należy przyjść do Centrum Kultury w Piekoszowie, pobrać
formularz i czekać na kontakt ze strony
instruktora prowadzącego zajęcia. Formularz można również pobrać ze strony
internetowej www.bckpiekoszow.pl
Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie września i potrwają aż do czerwca.
Uczestnicy niektórych zajęć tj. wokalnych, instrumentalnych, artystycznych,
fotograficznych, czy tanecznych będą
mogli w trakcie sezonu edukacyjno-kulturalnego brać udział w konkursach organizowanych przez BCK, jak również

w innych, na które zapraszani będą wychowankowie naszej instytucji.
Podstawowe zajęcia stałe w sezonie
2014/2015 prowadzić będą:
Artystyczne - Barbara Głowala
Taniec - Marta Rolska
Wokal - Magdalena Nowaczek
Gitara, keyboard - Bogusław Dziedzic
Fotografia - Krzysztof Szymkiewicz
Aerobik - Anna Wilk
Zumba - Jan Madej
Serdecznie zapraszamy wszystkich
do udziału w zajęciach.
/sup/
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Wakacyjny zawrót głowy

Nowe przyjaźnie, nowe hobby, zabawa i śmiech królowały w wakacje we wszystkich
placówkach Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie

Dzieciaki podczas wycieczki do Centrum Geoedukacji

Choć dwumiesięczny odpoczynek
od szkoły i nauki minął niezwykle
szybko, to jednak był obfity w różnorodny wachlarz atrakcji.
Poszczególne placówki – Centrum
Kultury w Piekoszowie, świetlice w
Wincentowie i Górach Szczukowskich
oraz biblioteki w Rykoszynie, Zajączkowie i Brynicy – przez okres wakacji
oferowały dzieciom i młodzieży zajęcia animacyjne w trakcie, których brali
udział w konkretnych zadaniach, grach
i zabawach. I tak, odbywały się turnieje
karaoke, zajęcia ceramiczne, projekcje filmów, konkurencje sportowe oraz
wiele, wiele innych. Skoro mowa o aktywności fizycznej to tej na pewno nie
zabrakło podczas wyjazdów na basen.
Dwugodzinne szaleństwo na pływalni
również wymagało niespożytych zasobów energii.

Kolorowe twarze w Górkach Szczukowskich

Podobnie sytuacja wyglądała podczas sportowych rywalizacji. Młodzi
sportowcy czynnie uczestniczyli w zajęciach ruchowych takich jak np. gra w
gumę, klasy, przechodzenie pod liną,
tory przeszkód. Dużym powodzeniem
cieszyła się siatkówka, badminton oraz
piłka nożna. W placówkach bibliotecznych oraz świetlicach odbywały się
także zajęcia ceramiczne, w trakcie
których dzieciaki tworzyły ramki na
pamiątkowe zdjęcia oraz inne gliniane
twory.
Dużo frajdy szczególnie najmłodszym dzieciom sprawiały kolorowanki,
zwłaszcza uzupełnianie długiej wakacyjnej książki, a także malowanie twarzy.
Oprócz wcześniej wymienionych
atrakcji, organizowane były również
wyjazdy do kina na takie projekcje jak

„Czarnoksiężnik z Krainy Oz 2”, „Jak
wytresować smoka” czy „Czarownica”.
– Dieciaki miały także możliwość
zwiedzenia ciekawych miejsc takich jak
Góry Świętokrzyskie, Centrum Edukacyjne Szklany Dom w Ciekotach, Stadionu Narodowego w Warszawie, Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach
oraz Centrum Geoedukacji w Kielcach mówi Krzysztof Szymkiewicz Kierownik
Działu Kulturalnego BCK Piekoszów.
Elementem integrującym dzieci i
młodzież z poszczególnych placówek
były wizyty harcerzy z Jaworzni. Pomysłowość i wspólne zabawy stały się
ciekawym dodatkem do standardowych
zajęć animacyjnych. Doskonały kontakt harcerzy z uczestnikami wakacji
pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów, przełamanie barier i – co chyba najważniejsze – aktywne spędzenie
czasu z rówieśnikami.
Zakończenie wakacji odbyło się 22
sierpnia w Jeżynowie, podczas którego
standardowo odbywały się liczne konkursy z nagrodami; był śpiew, muzyka
i dobra zabawa. Nie zabrakło także poczęstunku.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
wakacji za czynny udział w zajęciach i
życzymy udanego roku szkolnego.
				 /kg/
Serdeczne podziękowania należą
się harcerzom z 17 Drużyny z Jaworzni za pomoc w prowadzeniu zajęć animacyjnych w okresie wakacji.

Nagrody na zakończenie wakacji wręczał dzieciom Wójt Zbigniew Piątek

REL ACJE

Spotkanie z Krzysztofem Daukszewiczem
Satyryk, kompozytor, pieśniarz,
felietonista i poeta w jednej osobie. Swoją karierę sceniczną rozpoczynał w połowie lat 70-tych. Mowa
oczywiście o Krzysztofie Daukszewiczu, który gościł w Bibliotece Centrum Kultury w piątek 18 lipca.

- Od 35 lat uprawiam ten zawód
i zawsze zajmowałem się polityką – powiedział tuż po rozpoczęciu spotkania
nasz gość, odpowiadając tym samym
na pytanie „Czy w polityce wydarzyło się już wszystko? Czy ten temat
nie został już wyczerpany?”. Satyryk
utwierdził nas w przekonaniu, że temat
polityki od dawna jest numerem jeden
jeśli chodzi o jego występy i to się prędko nie zmieni. – Nie umiałbym założyć
czapeczki i sztucznych zębów i udawać
kogoś kim nie jestem – podsumował.
Opowiadając o czasach szkolnych, pan
Krzysztof wspomniał o pewnej pani profesor, która dokładała wszelkich starań
(określił je mianem „tępienia”) by nauczyć go ortografii, bo wedle jej przekonań to co było napisane bezbłędnie było
bardzo dobre. By, mówiąc kolokwialnie,
dogryźć byłej pani profesor, nasz gość
wraz z kolegami stworzyli kabaret o jakże niepoprawnej nazwie… Gwuść.
Nie zabrakło wspomnień z czasów

Krzysztof Daukszewicz zaprezentował publiczności kilka swych piosenek

studenckich – Krzysztof Daukszewicz
studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie oraz kilku zabawnych anegdot z życia artysty, zwłaszcza z udziałem powszechnie znanych
meneli, o których jest mowa w książce
„Meneliki, limeryki, epitafia sponsoruje ruska mafia”. Jak powiedział autor
książki, dzięki jego publikacjom, niektó-

rzy ludzie zmienili swoje podejście do
takich osób. By tradycji stało się zadość
odbyło się także losowanie książki autora.
Spotkanie odbyło się w ramach projektu „Moda na bibliotekę” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich.
/kg/

Diabeł w komputerze - spektakl

Pomagając innym dają radość życia - niezwykły spektakl uczniów z Oblęgorka
Pod koniec roku szkolnego – 25
czerwca, do Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku. Odbyło się
spotkanie integracyjne z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy i Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Celem spotkania było uwrażliwienie
uczniów na potrzeby osób „sprawnych
inaczej”. Członkowie aktywu bibliotecznego przedstawili inscenizację, która
poruszała problemy społeczeństwa
informacyjnego. Spektakl w dowcipny
sposób przestrzegał przed pokusami
drzemiącymi w Internecie i podkreślał
zalety książek. Występ młodych akto-

Młodzi aktorzy przestrzegali przed nieodpowiednim i nadmiernym korzystaniem
z Internetu i komputera

rów wprowadził zgromadzonych obu
placówek w dobry humor, dostarczając
wielu estetycznych wrażeń. Wyrazem
radości widzów były gromkie brawa,
które otrzymali uczniowie.
Na koniec spotkania Renata Parandyk, organizator i nauczyciel ZPO w
Oblęgorku, skierowała słowa podziękowań do Andrzeja Paździerza – dyrektora BCK, ks. dra Jana Jagiełki – dyrektora Domu dla Niepełnosprawnych, Ewy
Ząbek – kierownika działu bibliotecznego oraz Alicji Zawadzkiej – kierownika
ŚDS za zaangażowanie w organizację
przedsięwzięcia i zrozumienie problemów osób niepełnosprawnych. Wszyscy wyrazili wolę dalszej współpracy.
Podejmowanie działań na rzecz integracji młodzieży zdrowej z osobami
niepełnosprawnymi to ważne zadanie,
pozwalające poznać odmienność, traktować ją jako rzecz naturalną, a w razie
konieczności – pomagać. Integracja to
proces obustronny, pozwalający uczyć
się od siebie nawzajem, dający szansę
na rozwój emocjonalny i społeczny.
		
Renata Parandyk
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Dożynki w gminie Piekoszów
Święto plonów już 7 września

Zakończenie żniw od wieków wiąże się ze Świętem Plonów, czyli Dożynkami.
Podczas wrześniowego święta zaprezentowane zostaną m.in. tegoroczne plony
Wracamy do tradycji
Wieńcowe, obrzynki, wyżynki – innych nazw dożynek jest wiele, jednakże cel tego święta jeden – dziękczynienie za plony i dobra zabawa. Tradycja
dożynek sięga jeszcze czasów przedchrześcijańskich. Wraz z rozwojem
gospodarki, kilkanaście wieków później
przybrały one postać nagrody dla służby folwarcznej i pracowników. W czasach obecnych oprócz charakteru religijnego, przybierają one również formę
festynów ludowych.
Wiele lat temu dożynki odbywały się
również w naszej gminie. Mieszkańcy
m.in. Podzamcza, Brynicy, Łosienia,
czy Piekoszowa mogą pamiętać ówczesne obchody. Po konsultacjach społecznych wracamy do tej tradycji. Dożynki odbędą się 7 września. Obchody
rozpoczną się poświęceniem chleba
i wieńca dożynkowego na mszy św. o
godzinie 10, która odbędzie się w Kościele pw. NNMP w Piekoszowie.
Wspólne świętowanie
O godz. 14.30 na Placu Niepodległości w Piekoszowie (obok Centrum
Kultury), rozpocznie się rozrywkowa
część wydarzenia, podczas której każdy znajdzie coś dla siebie Na najmłodszych uczestników czekają gry i zabawy. Wszyscy chętni będą mieli szansę

wziąć udział w zorganizowanych konkursach.
Atrakcyjne konkursy
Warto zwrócić uwagę na konkursy,
które odbedą się w czasie imprezy. W
ciekawych, śmiesznych konkurencjach
udział wezmą sołtysi, którzy będą musieli wykazać się dużym dystansem do
siebie. Ponadto przewidziano również
konkurs na najsmaczniejszą potrawę,
w którym udział wezmą przedstawiciele
poszczególnych miejscowości, gospodarstw agroturystycznych, czy koła gospodyń wiejskich.
Jak to w zwyczaju tego rodzaju wydarzeń nie może zabraknąć prezentacji
plonów.
Artystycznie i czytelniczo
W czasie dożynek będą również
stoiska artystyczne, na których prezentowane będą prace naszych mieszkańców, zarówno dzieci, jak i młodzieży.
Ponadto będzie można wymienić się
książkami z innymi mieszkańcami.
– Służył do tego będzie regał, z którego
wkładając swoją książkę będzie można w zamian zabrać inną - mówi Ewa
Ząbek Kierownik Działu Bibliotecznego
BCK Piekoszów.
Ciekawi artyści
Największą atrakcją sceniczną w
czasie imprezy będzie występ kaba-

retu Czwarta Fala, który wystąpi po
godzinie 20. Wcześniej będziemy mogli posłuchać młodych wykonawców z
terenu naszej gminy, zespołu muzycznego, następnie zespołów ludowych,
orkiestry dętej oraz koła gospodyń
wiejskich. Przed kabaretem czas umilać
mieszkańcom będzie Duet Bingo, który
wyśpiewa nam m.in. włoskie przeboje.
Natomiast na zakończenie imprezy do
wspólnego tańca zachęcać będzie Dj.
Zakończenie imprezy zaplanowane
jest na godz. 22.
Można się jeszcze włączyć
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą
włączyć się w organizację dożynek.
Dziękujemy sponsorom i partnerom,
którzy zdecydowali się wesprzeć imprezę i zapraszamy kolejnych.
Wszystkich mieszkańców serdecznie
zapraszamy. Naprawdę warto.
/kg/
Dożynki gminne zorganizowane zostaną w ramach Inicjatywy lokalnej
zgłoszonej przez przedstawicieli sołtysów z terenu naszej gminy w ramach
programu Dom Kultury+ Inicjatywy
lokalne 2014 Narodowego Centrum
Kultury.

Diagnoza ukończona. Inicjatywy wybrane

Dożynki gminne, przeglądy wokalne, turniej kabaretowy to tylko niektóre z inicjatyw
wybranych w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Centrum Kultury realizuje
projekt w ramach probramu Dom
Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014.
Przez ostatnie miesiące oprócz bieżącej pracy Centrum Kultury badało
różne grupy społeczne w naszej gminie
i przygotowywało diagnozę środowiska
lokalnego pod kątem działalności kulturalnej. Dokument powstał i daje ciekawy obraz dalszej pracy w dziedzinie
kultury w naszej gminie. Diagnozę można przeczytać na stronie www.bckpiekoszow.pl
Kolejnym elementem projektu było
ogłoszenie konkursu i wybranie inicjatyw lokalnych. Przy wyborze inicjatyw
zastosowaliśmy innowacyjną metodę
głosowania internetowego. W głosowaniu wygrało działanie zgłoszone przez
gimnazjalistów, którzy zaproponowali

zorganizowanie biwaku z elementami
kulturotwórczymi.
Wśród wybranych inicjatyw do realizacji znalazły się również dożynki gminne, które zgłosili przedstawiciele sołtysów z terenu naszej gminy.
Nasza scena młodzieżowa jest kolejnym z wybranych działań. W jego ramach zorganizowany zostanie przegląd
wokalny, teatralny oraz turniej kabaretowy.
Wśród wybranych inicjatyw nie zabrakło również działania związanego z
literaturą. W ramach jednego z działań
zorganizowane będą warsztaty literackie oraz wydane zostaną tomiki wierszy.
Będzie również przegląd talentów,
przegląd obrzędów oraz imprezy na
ludową nutę zaproponowane przez zespoły ludowe z terenu naszej gminy w

ramach inicjatywy Artystycznie i na ludowo.
Realizowany projekt pozwala na poszerzenie palety usług kulturalnych oferowanych przez Centrum Kultury oraz
sprawia, że mieszkańcy w większym
stopniu angażują się w działania kulturalne realizowane na terenie naszej
gminy.
/sup/
Projekt Centrum Kultury z inicjatywą
realizowany jest w ramach Programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014
Narodowego Centrum Kultury.

ZAPOWIEDZI, REKLAMA

W najbliższym czasie w naszej gminie
XIV Powiatowe Targi Pracy
w Piekoszowie

W ZPO w Piekoszowie 5 września
odbędą się Targi Pracy. Organizatorem
są Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach
oraz Gmina Piekoszów. Giełda pracy
rozpocznie się o godzinie 12.

Ogólnopolski Przegląd
Piosenki Turystycznej

W sobotę 27 października Biblioteka Centrum Kultury zaprasza do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wielka
Woda” w Jeżynowie na Ogólnopolski
Przegląd Piosenki Turystycznej „Wyśpiewane szlaki”. Rozpoczęcie przeglądu o godzinie 12. Wydarzenie zorganizowane zostanie w ramach programu
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014
Narodowego Centrum Kultury.

Uroczyste otwarcie biblioteki
po remoncie generalnym

Już 3 października odbędzie się uroczyste otwarcie wyremontowanej siedziby biblioteki. Program dnia będzie
bardzo napięty. Od godziny 9 odbywać
się będzie konferencja bibliotekarzy
w ramach Programu „Wizyta za jeden
uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.
Do piekoszowskiej biblioteki przyjadą
bibliotekarze nie tylko z naszego województwa, ale również z całej Polski.
Głównym tematem konferencji będzie
wymiana doświadczeń bibliotekarzy nt.
nowych form pracy bibliotecznej oraz
nowych usług dla użytkowników instytucji. Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”
jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach
Programu Rozwoju Bibliotek, którego
realizatorem jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego.
Uroczyste otwarcie odbędzie się o
godzinie 16. Wtedy to biblioteka zostanie poświęcona a zaproszeni goście z
urzędów różnych szczebli wojewódzkich i krajowych będą mieli przyjemność przecięcia wstęgi symbolicznie
otwierając bibliotekę dla mieszkańców.
W tym samym dniu o godzinie 17
rozpocznie się spotkanie autorskie z
Magdaleną Zawadzką. Wszyscy goście, którzy zawitają 3 października do
biblioteki będą mogli wspólnie z miesz-

kańcami naszej gminy, użytkownikami
naszej biblioteki poznać świetną aktorkę, autorkę powieści „Gustaw i ja”. Spotkanie autorskie jest częścią projektu
„Moda na bibliotekę” realizowanego w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Serdecznie zapraszamy.
/sup/

11

w programie m.in.:
- Animacje i konkursy dla dzieci
- Turniej sołtysów
- Konkurs potraw
- Prezentacja plonów
- Zabawa taneczna z Dj-em

Ponadto wystąpią:

Duet Bingo
Czwarta Fala

Kabaret
oraz

Serdecznie Zapraszamy na

Patronat honorowy:
Wójt Gminy Piekoszów

Inicjatywa współfinansowana ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014

organizator:

Start o godz. 1430

7 września 2014
Plac Niepodległości
w Piekoszowie

dozynki gminne

Zespół Trema
Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna
Orkiestra Dęta z Piekoszowa
Zespoły Ludowe:
Wincentowianie, Piekoszowianie,
Wierna Rzeka

Zakończenie o 2200
Partnerzy:
Bank Spółdzielczy
w Łopusznie

