
Przychodnia zdrowia
w Miedziance szuka lekarza

Przychodnia zdrowia, działająca 
przy zakładzie Nordkalk w Miedziance 
nie została zamknięta. Aktualnie ośro-
dek poszukuje lekarza, chętnego do 
pracy w tym miejscu. 

Niestety placówka boryka się także 
z problemami dotyczącymi wymogów 
wskazanych przez SANEPID.

Czytaj na stronie 4

Podsumowanie projektu
„Moda na bibliotekę”

Za nami ostatnie spotkanie autor-
skie i wyjazd do warszawskiego teatru.

W ten sposób zakończyliśmy reali-
zację projektu promującego czytelnic-
two i bibliotekę pn. „Moda na bibliotekę”. 
Oprócz szansy spotkania się ze znakomi-
tymi osobistościami z dziedziny literatury, 
teatru czy muzki, nasi mieszkańcy mieli 
takze szansę na obejrzenie świetnych 
spektakli teatralnych w Łodzi, Krakowie i 
Warszawie.

Czytaj na stronie 9

Bezpieczny Internet
Przedszkolaki z Jaworzni, wzięły 

udział w projekcie „Czy Internet jest 
dla dzieci? Komputer i robot XXV wie-
ku”.

Dzieci brały udział w zajęciach warsz-
tatowych mających na celu pokazanie im 
przydatnej i bezpiecznej strony korzysta-
nia z Internetu pod opieką dorosłych.

Czytaj na stronie 10

GOPS otrzymał dotację na
aktywizację bezrobotnych

Bezrobotni z terenu gminy Pieko-
szów, w tym roku również będą mieli 
szansę na podniesienie lub zmianę 
swoich kwalifikacji zawodowych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie gwarantuje kompleksowe 
wsparcie dla osób chcących odnaleźć się 
na rynku pracy. 

Wybieramy prezydenta
10 maja 2015 roku odbędą się wybory na Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoba pełniąca funkcję prezydenta 
kraju, wybierana jest na pięcioletnią 
kadencję i może piastować to stano-
wisko tylko dwie kadencje. 

Nieco historii
Wybory na urząd prezydenta swo-

ją tradycją sięgają roku 1922, kiedy to 
pierwszą osobą z tym tytułem został Ga-
briel Narutowicz. Niestety jego kadencja 
trwała tylko 2 dni - 16 grudnia 1922 roku 
został zastrzelony. Dotychczas wszyscy 
prezydenci polscy - z wyjątkiem Aleksan-
dra Kwaśniewskiego - pełnili swoje obo-
wiązki po jednej kadencji.

Do najważniejszych funkcji pełniących 
przez prezydenta, należą m.in.:

• funkcja reprezentacyjna w kraju i za-
granicą;

• podpisywanie uchwalonych ustaw;
• podejmowanie decyzji w sprawie sta-

nu wojny lub zawarcia pokoju;
• czuwanie nad konstytucją.
Ponadto prezydent zarządza termin 

wyborów parlamentarnych, zwołuje po-
siedzenia sejmu i senatu oraz wybiera 
osoby na stanowiska np. prezesa Nar-
dowego Banku Polskiego czy Rady Mi-
nistrów. Na urząd prezydenta wybrany 

zostaje ten kandydat, który otrzymał bez-
względną większość głosów. 

W przypadku gdy w pierwszej turze, 
żaden z kandydatów jej nie otrzyma po 
14 dniach organizowana jest druga tura 
wyborów, z udziałem 2 osób z najwięk-
szą liczbą głosów. 

Kandydaci na rok 2015
Tegoroczne wybory prezydenckie od-

będą się 10 maja. Na to stanowisko zare-
jestrowanych zostało 11 kandydatów:

• Braun Grzegorz Michał;
• Duda Andrzej Sebastian;
• Jarubas Adan Sebstian;
• Komorowski Bronisław Maria;
• Korwin-Mikke Janusz Ryszard;
• Kowalski Marian Janusz;
• Kukiz Paweł Piotr;
• Ogórek Magdalena Agnieszka;
• Palikot Jausz Marian;
• Tanajno Paweł Jan;
• Wilk Jacek
Obwodowe komisje wyborcze będą 

otawrte w godzinach 700-2100. 
W załączniku gazety przedstawiamy 

wykaz komisji obwodowych w gminie 
Piekoszów.

                    /kg/ 

Czytaj na stronie 2

Grażyna Tatar nowym sekretarzem
15 kwietnia ogłoszone zostały wy-

niki naboru na stanowisko Sekretarza 
Gminy Piekoszów. Została nim Graży-
na Tatar.

Nowy Sekretarz według komisji prze-
prowadzającej konkurs, uzyskał naj-
wyższy wynik podczas rozmowy kwa-
lifikacyjnej. Ponadto spełnia określone 
w konkursie warunki uprawniające do 
zatrudnienia tj. posiada wykształcenie 
wyższe w zakresie ekonomiczno-admini-
stracyjnym oraz wiedzę i doświadczenie 
w funkcjonowaniu jednostek samorządo-
wych. Jako pracownik urzędniczy na sta-
nowiskach kierowniczych, jak zapewnia, 
zdobyła odpowiednie doświadczenie w 
zarządzaniu zasobami ludzkimi.

/UG/
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GOPS w Piekoszowie od maja 2008 
r. co roku otrzymuje dotację na reali-
zację projektu „Aktywizacja zawodo-
wa i pomoc w funkcjonowaniu rodzin 
z osobami bezrobotnymi w gminie Pie-
koszów”. 

W tym roku na realizację tego pro-
gramu GOPS przeznaczy 140 tys. zł. z 
czego prawie 90% to dofinansowanie ze 
środków Świętokrzyskiego Biura Rozwo-
ju Regionalnego, reszta to wkład własny 
gminy Piekoszów.

Kompleksowe wsparcie
W ramach projektu, 15 rodzin z naszej 

gminy będzie mogło liczyć na wsparcie w 
readaptacji zawodowej na rynku pracy. 
– Do kompleksowego wsparcia tych bez-
robotnych zaliczamy spotkania z psycho-
logami, doradcami zawodowymi i pomoc 
finansową – tłumaczy Anna Danisz za-
stępca Kierownika GOPS. – Ten projekt 
skierowany jest zwłaszcza do naszych 
klientów, w tym osób młodych od 15. do 
30. roku życia pracujących w gospodar-
stwach rolnych – dodaje.

Szanse na rynku pracy
- Program realizowany będzie do koń-

ca sierpnia bieżącego roku – informuje 
Anna Danisz. Jakie są jego cele? Chodzi 
zwłaszcza o zwiększenie motywacji do 
działania i wiary we własne możliwości. 
Ważne jest też poszerzenie zdolności ko-
munikacyjnych, podniesienie i zdobycie 
całkiem nowych kwalifikacji zawodowych, 
a także umiejętności, które dadzą szansę 
wejścia na rynek pracy.      /kg/

Lepszy start na 
rynku pracy

Od 4 maja 2015 r. w Górkach Szczu-
kowskich zacznie funkcjonować sta-
cjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych należący do 
BIO – MED. Sp. z o.o. 

Co można oddawać?
Wszyscy mieszkańcy będą mogli nie-

odpłatnie oddać do niego dostarczone we 
własnym zakresie odpady problemowe, a 
więc odpady, których nie można składo-
wać, czyli: 

• przeterminowane leki;
• chemikalia;
• meble i inne odpady wielkogabaryto-

we;
• odpady budowlane i rozbiórkowe;
• zużyte opony;
• popiół;
• tekstylia i odzież;

• zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny;

• zużyte baterie i akumulatory.
Ważne dokumenty  

potwierdzające zamieszkanie
Odpady dostarczane przez mieszkań-

ców będą przyjmowane do punktu po 
okazaniu dokumentu potwierdzającego 
zamieszkanie na terenie gminy Pieko-
szów (np. dowodu osobistego, potwier-
dzenia dokonywania opłat za odbiór od-
padów komunalnych, umowy najmu itp.). 
Odpady pochodzące z prowadzonych 
działalności gospodarczych nie będą 
przyjmowane.

Punkt otwarty będzie we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 800 - 1600.

/UG/

Selektywna Zbiórka Odpadów 
Przyjmowane będą odpady komunalne, których nie moż-
na składować.

Wyciek biomasy 
z biogazowni

Siedem zastępów straży walczyło 
ze skutkami wycieku biomasy z pieko-
szowkiej biogazowni.

Zanim wezwane jednostki strażackie 
przybyły na miejsce, pracownicy firmy 
przygotowali wał z worków z piaskiem.  
- Przeprowadzone badania nie wykazały 
przedostania się wycieku do ziemi, wód 
opadowych i sieci kanalizacji. To możemy 
zagwarantować - zapewnia Małgorzata 
Janiszewska Świętokrzyski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska. 

Awaria systemu mieszadeł i podnie-
sienie się poziomu biomasy w zbiorniku, 
spowodowała jej wyciek na zewnątrz. 
Strażacy stworzyli dwie kurtyny zapobie-
gające przedostawaniu się cieczy dalej, 
natomiast ratownicy grupy chemiczno-
-ekologicznej badali stężenie zanieczysz-
czeń w atmosferze. Badania nie wykaza-
ły niebezpiecznych ilości w powietrzu.

Część biomasy została wypompowana 
ze zbiornika, po to, by nie stwarzała za-
grożeń podczas usuwania przyczyn awa-
rii, które usunął serwisant sieci technolo-
gicznej.       /kg/

Prawie wszyscy sołtysi 
wybrani - gratulujemy

Sołtysi i rady sołeckie stanowią or-
gan pomocniczy władz gminy. Wybie-
rać ich mogą pełnoletni mieszkańcy 
danego sołectwa.

W wielu gminach, podobnie i jak u 
nas, obowiązywała zasada kworum, co 
znaczy, że na zebraniu musiało być obec-
nych min. 10% uprawnionych do głoso-
wania, by było ono ważne. Jeśli nie speł-
niono tej zasady, wybory odbywały się w 
drugim terminie już bez względu na ilość 
obecnych osób (nie stosowano zasady 
kworum).

Na wyborach sołeckich, oprócz soł-
tysa, wybierana zostaje także rada, do 
której nie mogą kandydować osoby star-
tujące na funkcję sołtysa. Radę sołecką 
stanowią mieszkańcy wsi w liczbie od 3 
do 5 osób. Warto zaznaczyć, że funkcję 
sołtysa można pełnić bez limitu kadencji. 
Spotkania wiejskie, na których wybierano 
sołtysów odbywały się w naszej gminie 
przez kilka tygodni.

Ponownie na sołtysów wybranych zo-
stało 13 osób:

• Lucjan Chuk (Bławatków);
• Janina Zapała (Brynica);
• Jolanta Gawrońska (Gałęzice);

• Irena Szymańska (Jaworznia);
• Teodora Krążek (Jeżynów/Lasek);
• Dorota Kurczyńska (Łosień);
• Stanisław Kotwica (Wincentów);
• Teodor Giemza (G. Szczukowskie);
• Mariusz Lisowski (Wesoła/Wierna 

Rzeka);
• Waldemar Kotwica (Rykoszyn);
• Krystyna Krzysztofik (Micigózd);
• Lesław Czoków (Łaziska);
• Lidia Szymkiewicz (Zajączków).
W 7 sołectwach zmienili się przedsta-

wiciele wsi:
• Wojciech Ziach (Janów);
• Iwona Walas (Lesica);
• Marek Ciołak (Łosienek);
• Stanisław Kaczmarkiewicz (Łubno);
• Marek Sorbian (Piekoszów);
• Anna Grosicka (Skałka);
• Teresa Kubuś (Szczukowice).
W Podzamczu Piekoszowskim wybory 

odbędą się po zamknięciu numeru „Głosu 
Piekoszowa”.

- W imieniu wybranych sołtysów chcia-
łem podziękować wszystkim mieszkań-
com za zaufanie - powiedział nam Lesław 
Czoków Sołtys miejscowości Łaziska.

/kg/

Gratuluje wszystkim sołtysom zaufania, jakim 
cieszą się wśród mieszkańców swoich miejscowości. 

Jak pokazały wybory wielu z Was cieszy się 
niezmiennym i dużym szacunkiem. 

Jak wiecie służba publiczna jest bardzo trudna, 
życzę Wam więc wytrwałości i cierpliwości 

w budowaniu społecznego kapitału 
wśród współmieszkańców.

‚Zbigniew Piatek 
Wójt Gminy Piekoszów
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Z życia 
Rady Gminy

Uchwały z lutowej i marcowej sesji
Przedstawiamy uchwały podjęte przez 

Radę Gminy na lutowej sesji:
- Uchwała Nr VII/28/2015 z dnia 26 lu-

tego 2015 roku w sprawie zamiaru likwi-
dacji Samorządowego Przedszkola Inte-
gracyjnego w Piekoszowie, wchodzącego 
w skład Zespołu Oświatowych Placówek 
Integracyjnych w Micigoździe

- Uchwała Nr VII/29/2015 z dnia 26 lute-
go 2015 roku w sprawie zawarcia porozu-
mienia międzygminnego

Podczas sesji 26 marca zaakceptowa-
ne zostały uchwały dotyczące:

- przedłużenia czasu obowiązywania 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i 
odprowadzanie ścieków;

- określenia kryteriów rekrutacji, do 
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 
szkołach podstawowych na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego;

- realizacji projektu systemowego w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki 2007-2013;

- uchwalenia Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pieko-
szów na lata 2015-2020;

- zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 
2015 roku oraz Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Piekoszów na lata 2015-
2025;

- przekazania do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach skarg Pro-
kuratora Rejonowego Kielce-Zachód w 
Kielcach na uchwały oraz skargi Andrzeja 
Sójki na uchwałę Rady Gminy Piekoszów 
Nr LXVIII/465/2014 z dnia 31 października 
2014 roku;

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego na 2016 rok;

- powołania Rady Społecznej Samo-
rządowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Piekoszowie;

- przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Piekoszów w 2015 roku;

- zmiany uchwały dot. podziału Gminy 
Piekoszów na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych oraz od-
rębnego obwodu do głosowania;

- zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 
05.12.2014 r. w sprawie powołania składów 
osobowych komisji stałych Rady Gminy 
Piekoszów;

- komunalizacji mienia Skarbu Państwa 
nieruchomości położonych w miejscowo-
ściach Jaworznia, Micigózd i Piekoszów;

- wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości gruntowej położonej w miejscowo-
ściach Bławatków i Wesoła stanowiących 
własność Gminy Piekoszów.

źródło: BIP UG w Piekoszowie

Środki finansowe przeznaczone na 
realizację programu sięgają kwoty rzę-
du 79 tys. złotych.

Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobieganie bezdomno-
ści zwierząt obejmuje m.in.: zapewnienie 
bezdomnym zwierzętom miejsca w schro-
nisku, opiekę nad wolnożyjącymi kotami 
oraz edukację mieszkańców w zakresie 
opieki nad zwierzętami. 

Jak zgłaszać potrzebę interwencji?
Wszelkiego rodzaju interwencje w za-

kresie wyłapywania zwierząt będą podej-
mowane w skutek zawiadomień miesz-
kańców gminy, które przyjmowane będą 
osobiście, pisemnie lub telefonicznie w 
godzinach pracy Urzędu Gminy pod nr 
tel.: 41 300 44 11, a w pozostałych godzi-
nach pod nr 535 501 122.

Konieczne czynności i zabiegi 
W schronisku ocenione zostaje zdro-

wie zwierząt, w razie konieczności udzie-
lana jest pomoc lekarsko-weterynaryjna, 
a także zabiegi kastracji, sterylizacji lub 
eutanazji – w uzasadnionych przypad-
kach.

STOP dla bezdomności 
zwierząt
Gmina Piekoszów w kwestii bezdomności zwierząt za-
warła umowę z firmą „MEDWET” z Kielc.

Poszukiwanie właścicieli
Bezdomne zwierzęta pozostają pod 

opieką schroniska do czasu znalezienia 
nowego bądź odnalezienia aktualnego 
właściciela. Wszelkie informacje o zwie-
rzętach czekających na adopcję umiesz-
czane będą na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Pie-
koszowie (www.piekoszow.pl). 

Potrzeba edukacji
W ramach programu prowadzone będą 

działania edukacyjne w zakresie m.in. 
właściwej i przede wszystkim odpowie-
dzialnej opieki nad zwierzętami i odpo-
wiedniego zapobiegania ich nadmierne-
mu rozmnażaniu. Tego rodzaju prelekcje, 
przy współpracy z organizacjami poza-
rządowymi, skierowane będą do uczniów 
szkół podstawowych.     /kg/

Bank Spółdzielczy w Łopusznie zo-
stał wyróżniony w dwu kategoriach: 
otrzymał Godło Polish Exlusive 2014 
oraz Certyfikat Bank Spółdzielczy 
2014 roku. Gala Finałowa Konkursów 
Branżowych Centralnego Biura Cer-
tyfikacji Krajowej odbyła się 12 lutego 
2015 r. w Sheraton Warsaw Hotel. 

Najwyższe standardy w Polsce
Statuetki i certyfikaty wręczono w kilku 

kategoriach. Godło Polish Exclusive 2014 
otrzymały firmy, których produkty i usługi 
spełniają najwyższe standardy w Polsce. 

Laureatem Godła Polish Exclusive 
2014 został między innymi Bank Spół-
dzielczy w Łopusznie. Bank Spółdzielczy 
w Łopusznie został również wyróżniony 
Certyfikatem w kategorii Bank Spółdziel-
czy 2014 roku.

Sukces wszystkich laureatów mógł 
stać się faktem tylko dzięki konsekwencji 
i umiejętności wykorzystywania szans, 
jakie niesie ze sobą coraz trudniejszy 
rynek. Statuetka i Certyfikat to uhonoro-
wanie ciężkiej codziennej pracy pracow-
ników oraz Zarządu i Rady Nadzorczej 

Bank Spółdzielczy w Łopusznie 
nagrodzony

Banku Spółdzielczego w Łopusznie.
Nagrody w imieniu Banku odebrali: 

Wiceprezes Zarządu pan Wojciech Bia-
ły oraz Członek Zarządu pan Karol Wę-
grzyn (na zdjęciu).

/BS Łopuszno/

Wielki sukces Banku Spółdzielczego w Łopusznie. 
Placówka otrzymała Godło Polish Exclusive 2014.

Karol Węgrzyn, Dyrektor Oddziału Banku 
Spółdzielczego w Piekoszowie

Przypominamy wszystkim 
właścicielom psów o konieczności 

dopilnowania, by czworonogi nie mogły 
same wychodzić poza teren posesji. 

Bądźmy odpowiedzialni  
za bezpieczeństwo innych.
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Termomodernizacja 
już rozpoczęta
Zespół Placówek Oświatowych w Pieko-
szowie będzie miał nowoczesny system 
zarządzania ogrzewaniem.

Prace nad termomodernizacją budynku ruszyły już w lu-
tym. Ich zakończenie nastąpi jeszcze przed rozpoczęciem 
nowego roku szkolnego. Jest to pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie w województwie świętokrzyskim.

Możliwości nowego systemu
Nowy system zarządzania umożliwi regulowanie temperatury 

powietrza indywidualnie w każdym z pomieszczeń szkoły. Ste-
rowanie rozpływem ciepła dostosowane będzie do planu zajęć 
lekcyjnych oraz do bieżących warunków pogodowych. Takie roz-
wiązanie pozwoli zminimalizować zużycie energii.

Mniejsze zużycie energii to mniejsze wydatki
Gmina podpisała umowę na termomodernizację z firmą SIE-

MENS Sp. z o.o. w październiku ubiegłego roku. Firma ta zosta-
ła wybrana po przeprowadzeniu postępowania przetargowego. 
Przedsiębiorstwo zajmie się nie tylko wykonaniem inwestycji, 
ale także monitorowaniem systemu i zarządzaniem energią 
przez kolejne 15 lat od zakończenia prac. Firma daje ponadto 
gwarancję osiągnięcia i utrzymania oszczędności na poziomie 
53% energii cieplnej i 25% energii elektrycznej. Na październi-
kowym spotkaniu Marek Tobiacelli, dyrektor działu efektywności 
energetycznej w firmie SIEMENS, poinformował, że pierwszy 
etap inwestycji polega na przygotowaniu obiektu do zarządza-
nia energią, a to obejmuje różne prace remontowe, instalacyjne, 
dociepleniowe oraz konstrukcję, montaż systemu zdalnego ste-
rowania energią i temperaturami. Drugi etap to właściwe zarzą-
dzanie energią.

Ocieplony budynek nabiera wyglądu
Docieplony i pokryty nową papą dach szkoły, wymiana para-

petów, rynien, zamontowanie kurtyn grzewczych, nowa elektry-
ka – to kolejna część inwestycji. Wymieniona zostanie również 
oprawa oświetleniowa na energooszczędną. - Budynek szkoły 
przypomina lata 80-te, a przecież powinien stanowić wizytówkę 
gminy i tak będzie – mówi wójt gminy Zbigniew Piątek. - Poza 
estetyką poprawiona zostanie przede wszystkim jego funkcjonal-
ność, podniesie się komfort uczniów, będzie ciepło - niezależnie 
od pogody. Gmina będzie wydawać mniej na ogrzewanie ZPO 
– to jest korzyść dla nas wszystkich - dodaje. 

Obowiązek do spełnienia
Projekt umożliwia samorządowi spełnienie ustawowego obo-

wiązku obniżenia zużycia energii w budynkach publicznych. 
Inwestycja ma charakter długofalowy i spłacana ratalnie, z wy-
pracowanych oszczędności, nie obciąży budżetu gminy. Przed-
sięwzięcie łącznie z ociepleniem i wymianą sieci centralnego 
ogrzewania sięga kwoty rzędu 6 mln złotych.    

                                       /UG/
R E K L A M A

Ośrodek nie został zamknięty. Jego działalność została 
jedynie tymczasowo przerwana z powodu braku persone-
lu medycznego - powiedział wójt Zbigiew Piątek - robimy 
wszystko, aby w przyszłości mogła funkcjonować i przyj-
mować pacjentów - dodaje.

W odpowiedzi na liczne zapytania mieszkańców, wójt zorga-
nizował spotkanie radnych i sołtysów z najbliższych miejscowo-
ści. W zebraniu uczestniczył dyrektor SZPOZ w Piekoszowie 
- lek. Tomasz Sala. Jak wynika z jego relacji, obecna sytuacja 
w przychodni to efekt odejścia na emeryturę dotychczasowego 
lekarza oraz pielęgniarki. Pomimo ogłoszeń o zatrudnieniu leka-
rza, nie ma chętnych do podjęcia dyżurów w Miedziance. 

Nie będzie dłuższych kolejek
Ponieważ problemy z liczebnością personelu medycznego 

pojawiły się także w ośrodku zdrowia w Piekoszowie, nie ma 
możliwości oddelegowania do Miedzianki któregoś z tutejszych 
lekarzy. Przekazanie dyżurów w ośrodku przyzakładowym leka-
rzom z Piekoszowa znacząco wydłużyłoby kolejki do usług me-
dycznych pozostałym mieszkańcom gminy. Na to wójt i dyrektor 
Sala nie mogą wyrazić zgody.

Braki w kadrze to nie jedyna bolączka
Podczas kolejnego zebrania, na które wójt zaprosił dyrektora 

zakładu NORDKALK Andrzeja Jabłońskiego, dyrektora SZPOZ 
Piekoszów oraz radnych, rozmawiano o problemach przychodni 
ze spełnieniem wymogów wskazanych przez SANEPID. Dosto-
sowanie ośrodka do norm wskazanych w zaleceniach pokontrol-
nych pociąga za sobą niemałe koszty. Na spotkaniu ustalono, 
że to NORDKALK oszacuje wysokość potrzebnej na remont 
kwoty i jako najemca podejmie decyzję o ewentualnym sfinan-
sowaniu inwestycji. 

Według zarządzeń Ministra Zdrowia w zakładach opieki zdro-
wotnej i innych tego typu placówkach ważne są odpowiednie 
warunku lokalowe. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie 
odrębnego lokalu przychodni. Jeśli jednak wchodzi ona w skład 
innych budynków (w naszym przypadku z budynkiem biurowym 
zakładu Nordkalk) powinna być ona całkowicie odizolowana od 
pozostałych pomieszczeń. Przestrzeń lokalowa powinna pozwa-
lać na jej odpowiednie zagospodarowanie tak aby, niezbędna 
aparatura i sprzęty mogły funkcjonować bez przeszkód.

Podstawową kwestią pozostaje jednak nadal znalezienie le-
karza chętnego do pracy w tym miejscu.          /UG/

W poszukiwaniu
lekarza...
Przychodnia zdrowia przy zakładzie 
NORDKALK Miedzianka nie zostałą zli-
kwidowana. Jest jednak problem z jej fuk-
cjonowaniem.

Wizerunek szkoły również ulegnie znacznej poprawie
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Dzieci ze szkół podstawowych w 
Zajączkowie, Rykoszynie i Brynicy 
biorą udział w projekcie  „Umiem 
pływać”. Tym razem akcja objęła 
uczniów z klas I – III.

90 uczniów objętych projektem
Nauka pływania odbywa się dwa 

razy w tygodniu na basenie OLIMPIC w 
Strawczynku. Dzieci trenują pod okiem 
instruktora 20 godzin lekcyjnych. W 
projekcie bierze udział łącznie 90-ciu 
uczniów.

„Umiem pływać” to projekt Minister-
stwa Sportu, a jego operatorem w wo-
jewództwie świętokrzyskim jest Woje-
wódzki Szkolny Związek Sportowy w 
Kielcach. Ministerstwo pokrywa koszty 
biletów wstępu na pływalnię oraz wyna-
grodzenia dla instruktora i koordynatora. 
– Gmina inwestuje w zdrowie naszych 
dzieci, i dlatego uczestniczymy w tym 
programie. Szkoda tylko, że program 
ten ma ograniczenia i nie można objąć 
nim wszystkich uczniów – podkreśla 
Wójt Gminy Zbigniew Piątek.

/UG/

Dzieciaki uczą 
się pływać

Dowody osobiste wydane po 1 mar-
ca 2015 nie posiadają już takich da-
nych jak: adres zameldowania, rysopis 
właściciela. Nie będzie też zeskano-
wanego podpisu posiadacza dowodu. 
Pojawia się natomiast informacja o 
polskim obywatelstwie. 

Wzmocnione zostały zabezpieczenia 
utrudniające sfałszowanie dokumentu. 
Dowód będzie zaopatrzony w fotografię 
na wprost, która powinna być wykonana 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem 
złożenia wniosku – wymiary 35x45 mm, 
wykonaną na jednolitym jasnym tle.

Pozytywne zmiany
Zmianą najbardziej korzystną jest 

możliwość złożenia wniosku o dowód w 
dowolnie wybranym urzędzie, w którym 
także należy go odebrać. Uproszczony 
został także sam wniosek o wydanie no-
wego dokumentu. Osoby które zmieniły 
miejsce zameldowania po 1 marca 2015 
r., nie będą musiały wymieniać dowodu 
po tej zmianie.

Dowody osobiste wydane przed 1 mar-
ca 2015 roku zachowują ważność na cały 
okres który widnieje jako data ich ważno-
ści. Po tym terminie możemy je bezpłat-
nie wymienić.

Wprowadzeniu nowych dokumentów 
towarzyszy szereg obaw, dotyczących 
załatwiania spraw np. w bankach. Mini-

sterstwo Spraw Wewnętrznych zapew-
nia, że nowe dowody nie będą stanowi-
ły żadnego utrudnienia w tym zakresie. 
Przed wprowadzeniem zmian ustalono ze 
Związkiem Banków Polskich, że dowody 
mają na celu ustalenie tożsamości jego 
właściciela. Dokumentem określającym 
miejsce zamieszkania będzie oświadcze-
nie klienta potwierdzone własnym podpi-
sem.  

Brak danych o zameldowaniu nie bę-
dzie też stanowił utrudnienia podczas 
wyborów. W nowym dowodzie osobistym 
nadal pozostanie numer ewidencyjny PE-
SEL.  

/UG/

Nowe dowody osobiste

R E K L A M A

Bezpłatne porady prawne
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nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie 
prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 

Numer zamknięto 22 kwietnia 2015 r.

Klub seniora - pierwsze spotkanie

Wzorem ubiegłego roku, w tym 
również w urzędzie gminy odbywać 
się będą porady prawne dla miesz-
kańców.

Inicjatywę bezpłatnych porad podjął 
wójt Zbigniew Piątek. - Po tym, jak w 
tamtym roku po poradę przyszło wielu 
mieszkańców postanowiłem porozumieć 

się z Wyższą Szkołą Ekonimii, Prawa i 
Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Li-
pińskiego w Kielcach - powiedział wójt 
Piątek - Jeśli rozmowy przebiegną po-
myślnie porady rozpoczną się już w maju 
- dodał. Więcej informacji już wkrótce na 
stronie www.piekoszow.pl   /sup/

Starsi mieszkańcy gminy Pieko-
szów już wkrótce będą mogli spoty-
kać się na ciekawych zajęciach.

Z inicjatywy Radnych Rady Gminy, 
Biblioteki Centrum Kultury oraz GOPS-u 
w naszej gminie rozpocznie działalność 
Klub Seniora. 

Zapraszamy wszystkich chętnych na 
pierwsze spotkanie Klubu Seniora już 
w poniedziałek 18 maja na godz. 14 do 

biblioteki, przy ul. Częstochowskiej 66 
w Piekoszowie. Na spotkaniu ustalony 
zostanie harmonogram spotkań klubu, 
forma jego działalności, tematyka zajęć, 
spotkań, czy wyjazdów uczestniów klu-
bu.

Aktywne osoby starsze zapraszamy 
na wycieczkę na Ponidzie (piszemy o 
niej na ostatniej stronie).

/sup/
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Wszystko co dobre, szybko się kończy
W piątek, 27 lutego, hucznie zakończyliśmy tegoroczne ferie

Podczas dwutygodniowego odpo-
czynku od nauki, szkoły i związanych 
z nią obowiązków, dzieciaki z gminy 
Piekoszów uczestniczyły w zajęciach 
animacyjnych i wyjazdach zorganizo-
wanych przez biblioteki i świetlice. 

W poszczególnych placówkach w Pie-
koszowie, Brynicy, Rykoszynie, Zajączko-
wie, Wincentowie i Szczukowicach odby-
wały się gry i zabawy, zajęcia plastyczne, 
ceramiczne, fotograficzne; dzieciaki two-
rzyły biżuterię, rywalizowały na głosy 
podczas karaoke, wykonywały pyszną 
sałatkę owocową i wiele innych cieka-
wych czynności. Oprócz tego uczestnicy 
ferii brali udział w wyjazdach na basen, 

do kina i na lodowisko, dzięki czemu nie 
tylko świetnie się bawili, ale i nawiąza-
li nowe znajomości. - Dzieci i młodzież 
miały zapewnione wszelkie atrakcje, te 
na miejscu oraz wyjazdy - mówi Krzysztof 
Szymkiewicz Kierownik Działu Kulturalne-
go BCK Piekoszów. - Z naszych atrakcji 
korzystało dziennie ponad sto młodych 
osób - dodaje.

Huczne zakończenie
Dzieciaki ze wszystkich placówek BCK 

zebrały się w Centrum Kultury w Pieko-
szowie, gdzie brały udział w grach i za-
bawach. Opiekunowie dzieci zorganizo-
wali zabawy z balonami, rozmaite wyścigi 
(znajdź swoje buty lub jak najszybciej za-

pleć warkocza) i wiele innych. Swoją po-
moc i chęć do działania pokazali także 
niezawodni - zresztą jak zawsze - har-
cerze z Jaworzni i Zajączkowa. Swoimi 
grami i zabawami integracyjno-ruchowo-
-rozgrzewającymi w sposób błyskawiczny 
porwali wszystkich na środek sali.

W trakcie wydarzenia odbył się także 
pokaz karate - sztuki walki, pozycje, łama-
nie twardych przedmiotów itp. Ten punkt 
programu prowadzony przez doświadczo-
nego trenera Andrzeja Hornę spotkał się 
z dużą aprobatą. Kto wie, może wśród 
naszych feryjnych podopiecznych zrodzi 
się chęć treningu karate?

Na amatorów śpiewania czekało ka-
raoke.Oprócz tego punktem finałowym 
był wybór najlepszego stroju. Zwycięży-
ła Zuzia Nartowska z Zajączkowa. Stroje 
innych dzieci także zostały wyróżnione i 
nagrodzone drobnymi upominkami. A były 
wśród nich pszczółki, czarownice, panna 
młoda, księżniczki, książę, obcy i inne.

Dziękujemy wszystkim serdecznie za 
to, że byliście z nami - zapraszamy na ko-
lejne wydarzenia!

/kg/

Podczas zakończenia ferii nie zabrakło gier i zabaw zorganizowanych przez pracowników BCK.

Dzieciaki z Wincentowa świetnie bawiły się w towarzystwie harcerzy.

Serdecznie dziękujemy harcerzom 
z 17. Kieleckiej Drużyny Harcer-

skiej z Jaworzni oraz harcerzom z 
27. Drużyny Harcerskiej z Za-

jączkowa za pomoc w organizacji 
zajęć animacyjnych i zakończenia 
ferii zimowych w Centrum Kultury
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W SKRÓCIE  Z BCK
Kiermasz wielkanocny

25 marca na parterze Urzędu Gminy odbył się kier-
masz wielkanocny zorganizowany przez pracowników 
Biblioteki Centrum Kultury, podczas którego można było 
zakupić ręcznie wykonane palemki wielkanocne (cieszy-
ły się one największym zainteresowaniem), a także ko-
szyczki, ceramiczne patery, króliczki i baranki oraz wiele 
innych przedmiotów związanych ze świętami.

Książki bez happy endu
W środę 4 marca w bibliotece w Brynicy odbyło się ko-

lejne spotkanie DKK. W 7 - osobowym składzie dyskuto-
waliśmy nad dwiema pozycjami: „Martwe jezioro” – Olgi 
Rudnickiej oraz „Ratując Amy - historia bez happy endu” 
- Daphne Barak. Pierwsza z publikacji to nietypowy kry-
minał, ponieważ nie ma tam morderstwa czy też porwa-
nia, ale wielka tajemnica rodzinna. Książka opowiada o 
głównej bohaterce Beacie, która niespodziewanie zaczy-
na podejrzewać, że z rodziną, z którą od lat nie utrzymu-
je żadnego kontaktu, nie łączą jej nawet więzy krwi. 

„Ratując Amy” to książka napisana w oparciu o wywia-
dy, dzienniki i osobiste wspomnienia dziennikarki Daph-
ne Barak. Jest to poruszająca biografia słynnej piosen-
karki Amy Winehouse, opowiadająca o jej karierze, życiu 
rodzinnym, nieudanym małżeństwie a przede wszystkim  
o ciężkiej walce z bulimią, narkotykami i alkoholem.

Jak przygotować palmę?
23 kwietnia bibliotekę w Rykoszynie odwiedziły dzieci 

z klasy II. Powodem odwiedzin było wykonanie palmy 
wielkanocnej - w tym celu została zaproszona pani Da-
nuta Kotwica z Koła Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna, 
która pokazała dzieciom w jaki sposób wykonuje się 
kwiaty z bibuły. Dzieci niezwykle szybko stworzyły swoje 
kwiatuszki po czym ozdobiły nimi palmę. 

W towarzystkie przepięknej palemki z zadowoleniem 
wyruszyły w drogę powrotną do szkoły.

Kabaret z konopi w Piekoszowie
W piątkowy wieczór 27 marca w Centrum Kultury w 

Piekoszowie gościliśmy Kabaret z konopi. Kielczanie, któ-
rzy coraz śmielej pokazują się na polskich scenach i fe-
stiwalach kabaretowych, zaprezentowali kilka zabawnych 
skeczy. I tak, byliśmy świadkami „Randki z Szakirą”, która 
okazała się być bardziej męską niż jej towarzysz, przenie-
śliśmy się także do „Restauracji” w której kelnerzy nie wie-
dzieli co to pierogi.

Dzień kobiet w Wincentowie i Zajączkowie
6 marca w świetlicy w Wincentowie odbyło się spotka-

nie z okazji Dnia Kobiet. Oprócz słodkiego poczęstunku, 
przybyłe Panie mogły skorzystać z porad zaproszonej 
specjalnie dla nich kosmetyczki oraz poddać się wybra-
nemu przez siebie zabiegowi upiększającemu wykony-
wanego przez Panią Patrycję Kwiatkowską. Najwięk-
szym powodzeniem cieszyły się zabiegi wykonywane 
henną. Użytkowniczki biblioteki w Zajączkowie również 
obchodziły święto kobiet. W kameralnym gronie, zaja-
dając się własnoręcznie przygotowanymi smakołykami, 
życzyły sobie nawzajem pomyślności i szczęścia.

Wiosna zawitała do Szczukowic
Pani Wiosna i bociany zawitały do świetlicy w Szczu-

kowicach. Rysunek Wiosny wykonał nasz młody artysta 
Wiktor Pinda, natomiast bociany z ich gniazdem - mło-
dzież uczęszczająca do świetlicy. Otoczkę stworzyli nasi 
milusińscy, a znalazły się w niej wiosenne kwiaty tj. prze-
biśniegi, krokusy, żonkile oraz ptaki, motyle, biedronki i 
bociany.            

Źródło: www.bckpiekoszow.pl

Młodzi dla młodych
Dzięki zaangażowaniu młodzieży z naszej 
gminy rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań

Do udziału w projekcie zaprosiliśmy osoby młode, wy-
różniające się talentem lub zainteresowaniem, które będą 
młodszym kolegom i koleżankom opowiadać o swoich pa-
sjach. Spotkania będą odbywać się raz w miesiącu.

Pierwszymi gośćmi - ku uciesze szczególnie damskiej czę-
ści obecnych - byli bliźniacy znani z programu „Duże dzieci”, 
Paweł i Maciej Królowie, którzy mieszkają w Kielcach.

Spotkanie w formie wywiadu w ciekawy sposób poprowadzi-
ła Martyna Jarosińska, pomysłodawczyni cyklu spotkań. Nasi 
goście, posiadający bardzo charakterystyczne głosy (co nie-
wątpliwie wyróżnia ich z tłumu), opowiedzieli o swoich pasjach, 
zainteresowaniach, codziennych zajęciach. Zabawne dialogi i 
anegdoty wprawiły w dobry nastrój wszystkich obecnych gim-
nazjalistów. 

Ważnymi elementami wydarzenia były dwutematyczne 
warsztaty. W pierwszej ich części nasi goście poruszyli kwe-
stię radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Paweł 
i Maciej, jako prowadzący zajęcia, przedstawili wszystkim ich 
sposoby na walkę z dopadającym ich stresem. Ale, jak wiado-
mo każdy potrzebuje swojej metody na stres. 

W drugiej części warsztatów podjęty został temat autopro-
mocji, czyli sztuki dobrego reklamowania siebie, co nie zawsze 
jest takie oczywiste. Nie należy np. przesadzać z eksponowa-
niem wyłącznie swoich zalet - wygląda to bardzo sztucznie. 
Jednakże należy także w sposób umiejętny i nie zniechęcający 
przedstawić swoje słabości.

Przed nami kolejne spotkania, o których będziemy informo-
wać na bieżąco na naszej stronie i na funpage’u biblioteki na 
Facebook’u.

/kg/

Nasi goście chętnie rozdawali autografy.
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Wokalna rywalizacja 
na najlepsze głosy
Kolejny Przegląd Pieśni Wielkopostnych za 
nami. Młodzi wokaliści rywalizowali w wy-
stępach solowych i grupowych

Wielki Post to czas powagi, refleksji i rozważań. Także pie-
śni wielkopostne nasycone są zadumą i nawoływaniem do 
modlitwy i nawrócenia.

Przegląd Pieśni Wielkopostnych, zorganizowany przez Centrum 
Kultury w Piekoszowie, odbył się 31 marca. W zmaganiach wzięli 
udział uczniowie klas I-VI szkół podstawowych oraz gimnazja, któ-
rzy rywalizowali w grupach wokalnych i solowych występach.

- Sposób wykonania pieśni, opanowanie tekstu, czystość wo-
kalu i zgodność z tematyką to cztery podstawowe elementy jakie 
brała pod uwagę komisja oceniająca występy uczestników - po-
wiedział Krzysztof Szymkiewicz Kierownik Działu Kulturalnego 
BCK Piekoszów. - Niektórzy wokaliści prezentowali także swoje 
umiejętności w zakresie gry na instrumencie. Podziwialiśmy grę 
na skrzypcach w wykonaniu Weroniki Lis lub grę na gitarze Rok-
sany Dobosz. Jednak nie był to konkurs instrumentalny, a wokalny 
i przede wszystkim oceniany był śpiew - dodał.

Wystąpili i soliści, i zespoły
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie klas I-III. W tej gru-

pie przyznano wyróżnienie Kornelii Karyś, a pierwsze miejsce 
zdobyła Marta Majka. 

Drugą grupę stanowili uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych. 
Ta grupa wywołała bardzo burzliwą dyskusję wśród członków ko-
misji. Na najniższym stopniu podium stanęła Julia Kamińska, sto-
pień wyżej zajął kwartet ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie, a 
bezkonkurencyjny okazał się chór Bonus, który zdeklasował rywali 
świetnym podzielonym na głosy wykonaniem.

Ostatnią grupę stanowili gimnazjaliści, wśród których wyróżnie-
nie otrzymała grająca na gitarze i śpiewająca Roksana Dobosz. 
Mocnym męskim głosem zaskoczył wszystkich Bartłomiej Ka-
sprzyk, który zdobył trzecie miejsce. Drugie miejsce wyśpiewała 
Karolina Jarząb, natomiast miejscem pierwszym nagrodzone zo-
stało dojrzałe wykonanie Dominiki Blicharskiej.

Zwycięzcy otrzymali drobne upominki oraz dyplomy.
Zaproszenie na Teatralną wiosnę

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Przeglądu Pie-
śni Wielkopostnych i zapraszamy na kolejne wydarzenia. Już 21 
maja odbedzie się Teatralna wiosna - przegląd spektakli teatral-
nych. Młodych adeptów aktorstwa serdecznie zapraszamy do 
udziału w przeglądzie.      /kg/

Kilka grup przedszkolaków z Przedszkola Samorządo-
wego w Piekoszowie oraz z przedszkola w Micigoździe, w 
ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” odwiedzi-
ło Bibliotekę Centrum Kultury. 

Akcja cieszy się dużą popularnością w kraju i zdobywa 
coraz szerszą rzeszę zwolenników, praktykujących zwyczaj 
głośnego czytania dziecku. W wielu miejscach w Polsce (nie 
tylko w bibliotekach) odbywają się publiczne czytania książek, 
których głównymi odbiorcami są właśnie dzieci. Do czytania 
zaproszeni zostają ważne osobistości z różnych dziedzin - 
sportu, kultury, muzyki, polityki - którzy z radością oddają się 
głośnej lekturze wybranej publikacji.

Dzieciaki w ten sposób poznają inny sposób na spędzane 
wolnego czasu niż tylko przed telewizorem czy komputerem. 
Ponadto, jeśli w rolę czytających wcielają się osoby z otocze-
nia rodziny dziecka, wzmacniane są także ich więzi emocjo-
nalne.

Nasi mali goście pod opieką swoich wychowawczyń, wy-
słuchają czytane bajki oraz zwiedzają bibliotekę. Wśród dzie-
ciaków da się zauważyć radość, energię i ciekawość nowego 
otoczenia. 

Tego typu czytelnicze przedsięwzięcia z udziałem małych 
czytelników organizowane będą co tydzień do końca roku 
szkolnego.           /kg/

Głośne czytanie 
dzieciom w bibliotece
Czytamy bajki najmłodszym użytkowni-
kom piekoszowskiej biblioteki.

Wójt Gminy Piekoszów również wziął udział w akcji czytelniczej.

Wydawnictwa BCK

„Centrum Kultury z inicjatywą” to projekt współfinan-
sowany w ramach programu Dom Kultury+ Narodowego 
Centrum Kultury, który umożliwił naszej placówce wy-
danie tomików poezji, dwojga poetów z terenu gminy 
Piekoszów. 

Pierwszy tomik nosi nazwę „Idę ku ciszy”. Jego autorem 
jest Stanisława Rogala, wielki literat, który wydał już ponad 
60 publikacji, z których jedna była niegdyś lekturą szkolną. 
Drugi nosi tytuł „Obudzić anioły” i jest autorstwa Iwony Gałę-
zowskiej, która niecałe dwa lata temu wydała swój pierwszy 
tom wierszy.

W najbliższych tygodniach planujemy zorganizowanie 
spotkań promujących publikacje zarówno w naszej bibliote-
ce, jak również w szkołach z terenu gminy. W kolejnych nu-
merach Głosu Piekoszowa będą mogli Państwo przeczytać 
krótkie recenzje wydanych tomików.

/sup/

Nowe publikacje poetów z gminy Pieko-
szów już do przeczytania w bibliotece.
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Moda na bibliotekę - podsumowanie
Zakończyliśmy kilkumiesięczną realizację projektu promującego bibliotekę i czytelnic-
two w gminie Piekoszów. Ostatnie spotkanie autorskie odbyło się w Dzień Kobiet.

Dzień kobiet w Polsce obchodzony 
jest od 1993 roku. W okresie PRL-u 
paniom wręczane były goździki, tuli-
pany, rajstopy czy ręczniki, a święto 
kobiet obchodzone było obowiązkowo 
w szkołach i zakładach pracy.

Dziś nadal główną rolę odgrywają w 
nim podarunki występujące w różnych 
formach. Mogą to być np. koncerty, spo-
tkania, festyny. I właśnie w ten sposób 
obchodzono Dzień Kobiet w naszej gmi-
nie.

W niedzielę, 8 marca przyjechała do 
nas Katarzyna Żak (aktorka, piosenkar-
ka), która zaprezentowała nam utwory 
jazz’owe, soul’owe, z repertuaru Wojcie-
cha Młynarskiego czy Agnieszki Osiec-
kiej. – Miłość była dla Agnieszki bardzo 
ważna – mówiła aktorka, prezentując 
następnie piosenkę „Okularnicy”. Oprócz 
wymiaru muzycznego, wydarzenie miało 
również wymiar humorystyczny bowiem 
Pani Katarzyna opowiedziała nam kilka 
zabawnych anegdot z życia zawodowego, 
zwłaszcza z serialu Ranczo.  – „Nie, ty 
nie możesz tak wyglądać” mówił mi reży-
ser kiedy zobaczył moją charakteryzację 
na Solejukową. „Wiesz, że będziesz mu-
siała taka wyglądać przez cały sezon?” 
pyta, a ja mu odpowiadam, że tak mam 
tego świadomość. I taka już zostałam, tyl-
ko nie wiedziałam, że będzie to trwało aż 
9 lat – skończyła ze śmiechem. – A tych 
skarpetek to ani po maturze, ani po licen-
cjacie Solejukowa nie zdejmie – dodaje.

Na spotkanie z Katarzyną Żak przyby-
ło blisko 200 osób, z gminy Piekoszów jak 
i spoza jej granic. Każda z Pań chciała 
spędzić ten wyjątkowy dzień w nieco inny 
sposób niż zazwyczaj. Dzięki obecności 

Pani Kasi Żak to się udało. – Serdecznie 
dziękujemy za pani obecność dzisiaj tutaj 
z nami. To niezwykłe wydarzenie dla nas 
– powiedział obecny na spotkaniu Wójt 
Zbigniew Piątek.

Na zakończenie czekała na wszystkich 
niespodzianka w postaci kilkukilogramo-
wego tortu. Podczas smakowania ogrom-
nego wypieku specjalnie dla naszych Pań 
przygrywał zespól Braters z Micigozda.

Wyjazdy do teatrów
W ramach projektu „Moda na biblio-

tekę” zorganizowane zostały także 3 
wyjazdy do teatrów do Łodzi, Krakowa 
i Warszawy. Mieliśmy okazję zobaczyć 
spektakle Zwłoka, Pułapka na myszy 
oraz Klejnoty. Zwiedziliśmy także kilka 
ciekawych miejsc – Manufakturę i Studio 
Animacji Se-ma-for w Łodzi; Zamek na 
Wawelu oraz Podziemia Rynku w Krako-
wie, a także Zamek Królewski w Warsza-
wie. Ten element projektu przybliża bene-
ficjentom kulturę z zakresu teatru i sztuki, 
pozwala uczestniczyć w ważnych spekta-
klach teatralnych i tym samym poszerzać 
horyzonty świadomości kulturalnej. Takie 
działania świetnie wpływają na życie spo-
łeczne mieszkańców.

Podsumowanie
Głównym celem projektu była promo-

cja czytelnictwa w grupie osób dorosłych 
oraz propagowanie działań biblioteki jako 
instytucji kultury i organizatora wydarzeń 
zespakających potrzeby społeczności lo-
kalnej. Jest to swego rodzaju kontynuacja 
poprzednio realizowanych projektów „Ra-
zem czytamy więcej”, które przeznaczo-
ne były zarówno dla dzieci (edycja I) jak 
i dorosłych (edycja II). Należy nadmienić, 
że w ramach projektu „Moda na bibliote-

kę” gościliśmy takie osobistości jak Ta-
nya Valko, Elżbieta Baniewicz, Krzysztof 
Daukszewicz, Magdalena Zawadzka, Ar-
tur Andrus, czy ostatnio Katarzyna Żak. 

Projekt „Moda na bibliotekę” współ-
finansowany był ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” z zakresu 
„Małe projekty” Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

/kg/

Aktorka opowiadała także zabawne anegdoty.

W krakowskim Teatrze im. Juliusza Słowackiego obejrzeliśmy spektakl „Pułapka na myszy” w reżyserii Olgi Lipińskiej.
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W ramach programu dzieci uczestniczyły w warsztatach, któ-
re miały na celu zapoznanie ich z zagrożeniami wynikającymi z 
korzystania z Internetu. 

Końcowym etapem tego projektu było wykonanie prac tech-
niczno-plastycznych – robotów lub komputerów – z pomocą 
nauczycieli i rodziców, które można będzie obejrzeć w szkole 
jeszcze przez najbliższe 2 tygodnie.

Pomoc fundatorów i organizatorów
Na wydarzeniu obecni byli także współorganizatorzy i funda-

torzy nagród – Tomasz Krawiec i Jarosław Wachowski przed-
stawiciele kieleckiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Beata 
Schmid Dyrektor Przedszkola Samorządowego z Oddziałami In-
tegracyjnymi „Świętokrzyskie skrzaty” w Kielcach. Wśród zapro-
szonych gości był obecny Paweł Sieczkowski ze Świętokrzyskiej 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Na podsumowanie 
projektu przybyli również reprezentanci władz gminy Piekoszów 
– wójt Zbigniew Piątek oraz radni Magdalena Garbat i Zdzisław 
Budziwojski.

Występy artystyczne i test sprawdzający 
Po powitaniu zaproszonych gości, dzieci i rodziców, przed-

szkolaki zaprezentowały się w krótkim występie artystycznym. 
Następnie głos zabrała Beata Schmid, Dyrektor Przedszko-

la Samorządowego w Kielcach, która podziękowała wszystkim 
za udział w konkursie plastycznym oraz podkreśliła istotną rolę 
komputerów w życiu najmłodszych. – Spędzanie czasu przy 
komputerze to czynność bardzo ważna, ale najważniejsze jest 
byście mogli bawić się wspólnie i spotykać – dodaje. 

Ciekawym elementem podsumowania był krótki test, który 
poprowadził policjant Paweł Sieczkowski. Funkcjonariusz zada-
wał dzieciom pytania dotyczące zwłaszcza podawania swoich 
danych personalnych w Internecie. -  Nie podajemy nazwisk -  
odpowiadały przedszkolaki. - Ważne jest to, żeby już od jak naj-
młodszych lat uczyć dzieci jak bezpiecznie się w nim poruszać – 
podsumował Sieczkowski. Ze słowami przedmówcy zgodził się 
także Wójt Gminy Piekoszów, który wyraził również swój podziw 
w kwestii wykonanych prac plastycznych. 

/kg/

Dyrekcja ZPO w Jaworzni serdecznie 
dziękuje wszystkim organizatorom,  

współorganizatorom, fundatorom nagród, 
nauczycielom i rodzicom za możliwość 

zrealizowania projektu.

R E K L A M A

Czy Internet jest  dla dzieci?
Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Do 
wiedzieli się uczniowie ze szkoły w Jaworzni.

Misteria Męki Pańskiej to niesamowicie poruszające wido-
wiska, przedstawiające ostatnie chwile życia Jezusa, Jego 
drogę na Golgotę, mściwych żołnierzy, płaczące niewiasty.

By wcielić się w rolę poszczególnych osób nie wystarczy je-
dynie nauczyć się tekstu – potrzebne jest zrozumienie postaci, 
wcielenie się w nią, przejęcie jej zachowania i emocji. To nie ła-
twa sztuka. Jednak podopiecznym i terapeutom Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Piekoszowie się udało. Po 2 miesiącach 
przygotowań, prób, nauki, w Wielki Czwartek 2 kwietnia w Cen-
trum Kultury w Piekoszowie przedstawili własną inscenizację Męki 
Pańskiej.

 Wsparcie w rodzicach
Na sali obecni byli rodzice osób niepełnosprawnych. – Wśród 

najbliższych czują się oni pewniej, nie są tak zestresowani – przy-
znaje Iwona Kukulska ze Środowiskowego Domu Samopomocy. 
- Nasi podopieczni podczas prób i przygotowań byli bardzo zaan-
gażowani, podekscytowani. Takie wydarzenia pozytywnie na nich 
wpływają i są dla nich niezwykle ważne – dodaje.

I rzeczywiście dzięki obecności bliskich osób oraz terapeutów, 
którzy współgrali z nimi na scenie, cały spektakl wypadł bardzo 
dobrze. Chęć pokazania się z jak najlepszej strony i bezpośrednie 
uczestnictwo w wydarzeniu innym niż wszystkie - poruszającym, 
poważnym i dramatycznym, dodatkowo motywuje osoby niepełno-
sprawne. Dzięki temu mają poczucie wartości, czują się potrzeb-
ni, docenieni i – co najważniejsze – stają się wyróżnioną częścią 
społeczeństwa.                /kg/

Misterium Męki Pańskiej 
w wykonaniu ŚDS-u
Podopieczni ŚDS-u współgrali na scenie ni-
czym zawodowi aktorzy.

R E K L A M A
Widzowie podziwiali doskonałą współpracę terapeutów z podopiecznymi.
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R E K L A M A

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy
W czwartek 12 marca w Szkole Pod-

stawowej w Rykoszynie odbył się corocz-
ny Turniej o Puchar Przewodniczącego 
Rady Gminy Piekoszów w piłce nożnej 
chłopów. Była to już XI edycja tego tur-
nieju. W finale zmierzyły się reprezen-
tacje SP w Brynicy i SP w Łosieniu, w 
którym zwyciężyła drużyna z Brynicy. 

Na zakończenie turnieju Przewod-
niczący Zdzisław Grosicki podziękował 
i pogratulował wszystkim drużynom 
sportowej rywalizacji w duchu fair play. 
Laureaci otrzymali również puchary, a 
zwycięska drużyna Puchar Przewodni-
czącego Rady Gminy Piekoszów.

Sukcesy uczennic z Zajączkowa
26 marca w Piekoszowie odbył się XV 
Gminny Konkurs Ortograficzny. Wśród 
uczestników znalazły się także uczenni-
ce szkoły podstawowej w Zajączkowie. 
Wszystkie spisały się znakomicie - Pau-
lina Kmiecik zajęła I miejsce w kategorii 
klas młodszych, a Wiktoria Walas zdoby-
ła III miejsce w kategorii klas starszych.

Projekty Gimnazjalne w Łosieniu
Pod koniec marca w ZPO w Łosieniu od-
był się IV Festiwal Projektów Gimnazjal-
nych. Uczniowie klasy II zaprezentowali 
jej owoce na uroczystej gali. Zgromadzeni 
mogli zgłębić pięćdziesięcioletnią historię 
parafii Macierzyństwa NMP w Łosieniu, 
odkryć magię filmu a także poznać syl-
wetkę typowego gimnazjalisty 2015 roku.

Źródło: strony internetowe szkół

Festiwal talentów aktorskich
Na dzień 27 marca przypada Międzynarodowy Dzień Te-
atru. W tym dniu odbył się także Festiwal Teatralny

Międzygminny Festiwal Teatralny 
zorganizowany przez Zespół Oświato-
wych Placówek Integracyjnych w Mi-
cigoździe, w tym roku obchodził swój 
jubileusz. To już 15. jego edycja, w 
której wzięło udział 15 grup i zespołów 
teatralnych.

W przeglądzie wzięły udział dzieciaki 
ze szkół w Gnieździskach. Zajączkowie, 
Łopusznie, Rykoszynie, Nowinach, Oblę-
gorku, Micigoździe, Korczynie, Górkach 
Szczukowskich i Jaworzni.

Tegoroczny Festiwal odbywał się pod 
hasłem: „Nasza kultura – spotkania z baj-
kami”.  Grupy teatralne rywalizowały ze 
sobą w kategoriach przedszkola, klasy 
I-III, klasy IV-VI i gimnazjum.  Duży na-
cisk położony był również na bajki pro-
filaktyczne, terapeutyczne i edukacyjne 
takie jak np. „Bajka o łaciatym słoniu”. 
Organizatorzy podkreślają, iż w ZOPI w 
Micigoździe z racji charakteru placówki, 
prowadzone są także zajęcia z bajkotera-
pii dla dzieci niepełnosprawnych.

Występy poszczególnych grup i zespo-
łów oceniało jury, w skład którego weszli: 
Krzysztof Szymkiewicz, kierownik działu 
kulturalnego BCK Piekoszów, prof.dr.hab. 
Stanisław Cygan, przewodniczący jury, 
wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej 
Uniwersytety Jana Kochanowskiego w 
Kielcach oraz Patryk Zieliński prezes Stu-

denckiego Koła Naukowego LIDER dzia-
łającego przy UJK w Kielcach. Komisja 
podczas swojej oceny brała pod uwagę 
przede wszystkim sposób prezentacji wy-
branej bajki, zachowanie na scenie, opa-
nowanie tekstu, dykcję i ogólne wrażenia 
artystyczne.

I tak, po burzliwych obradach wyło-
niono laureatów w poszczególnych kate-
goriach. W grupie przedszkolaków zwy-
ciężyły dziaciaki z Gnieździsk, którzy 
zaprezentowali „Calineczkę natomiast 
spośród klas I-III najlepsi okazali się 
uczniowie ponownie z Gnieździsk, któ-
rzy przedstawili „Brzydkie kaczątko”. W 
grupie klas IV-VI za spektakl „Kopciu-
szek inaczej” pierwsze miejsce zdobyli 
uczniowie z Nowin. W ostatniej kategorii 
- gimnazjum - wystąpili tylko uczniowie z 
Jaworzni.  

Laureaci otrzymali dyplomy oraz na-
grody rzeczowe. Organizatorzy pod-
kreślają, iż festiwale teatralne i tetr jako 
dziedzina kultury, wymagają odważnego 
prezentowania się na scenie, doskona-
łej pamięci i wyczucia sensu tego, co się 
przedstawia. Wiele spektakli, pokazywało 
kunszt aktorski młodych artystów, a baj-
ki terapeutyczne wspaniale oddziałują na 
rozwój dzieci niepełnosprawnych. 

/kg/
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