
Nowa usługa w ZUK-u

Wakacje skończone
Wyjazdy do kina, na basen i do cie-

kawych miejsc oraz zabawy animacyj-
ne czekały na uczestników akcji waka-
cyjnej.

Podsumowanie wakacji odbyło się 21 
sierpnia w Gałęzicach. Nie zabrakło kon-
kursów i dobrej zabawy, a ognisko dodało 
dzieciakom jeszcze więcej energii.

Pozytywne zmiany dla osób 
niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne borykają 
się z wieloma problemami m.in. w ta-
kich dziedzinach jak praca zawodowa, 
aktywność społeczna czy kontakty z 
innymi ludźmi.

Na szczęście naprzeciw tym proble-
mom wychodzi Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„RAZEM”, które w tym roku rozpoczę-
ło realizację projektu pn. „Agenci pozy-
tywnej zmiany”. Bedzie miał on na celu 
zmobilizowanie lokalnej społeczności i 
instytucji do właściwego reagowania na 
zagrożenie wykluczeniem rodzin osób 
niepełnosprawnych z terenu gminy Pie-
koszów.

Czytaj na stronach 6-7

Czytaj na stronie 10

Czytaj na stronie 11

Od niedawna Zakład Usług Komu-
nalnych oferuje nową usługę - wywóz 
nieczystości.

Usługa ta realizowana jest nowym 
wozem asenizacyjnym zakupionym w 
ramach dofinansowania ze środków unij-
nych.

Czytaj na stronie 3

Obniżona stopa bezrobocia 
w powiecie kieleckim

Od 2005 roku stopa bezrobocia w 
naszym powiecie obniżyła się o ponad 
12%.

Z danych Powiatowego Urzędu Pracy 
wynika, że coraz mniejsza liczba osób 
rejestruje się jako osoba bezrobotna, za 
to pojawia sie coraz więcej ofert pracy, a 
co za tym idzie - szanse na zatrudnienie 
stają się realnie większe.

Poseł z Piekoszowa - 
nie tym razem
W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o starcie Wójta 
Zbigniewa Piątka w wyborach parlamentarnych - w roz-
mowie z nami wójt rozwiewa wątpliwości.

*Panie wójcie, wielu mieszkańców 
nurtuje pytanie, czy będzie Pan starto-
wał w nadchodzących wyborach?

- Wiemy wszyscy, że bieżący rok ob-
fituje w wybory. „Gorączka wyborcza” 
udziela się wielu z nas. Gazety prześci-
gały się w informacjach na temat poten-
cjalnych kandydatów, lecz do momentu 
zatwierdzenia list i złożenia zgody na 
kandydowanie wszystko to było na zasa-
dzie spekulacji. Nie mogę zaprzeczyć, że 
otrzymałem propozycję startu do Sejmu 
RP z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jed-
nak pragnę zapewnić mieszkańców, że 
zostaję w Gminie Piekoszów, wygrane 
wybory w listopadzie ubiegłego roku zo-
bowiązują mnie do dalszej pracy na rzecz 
rozwoju naszej wspólnoty samorządowej. 
W podjęciu tej decyzji utwierdziły mnie 
rozmowy z mieszkańcami, którzy często 
bardzo pozytywnie odnosili się do podej-
mowanych przeze mnie działań.

*A co na to partia?
- Poseł Krzysztof Lipiec wielokrotnie 

powtarzał, że osobiste ambicje ludzi Pra-
wa i Sprawiedliwości muszą być podpo-
rządkowane interesowi mieszkańców. W 
związku z tym, że obaj myślimy podobnie 
- nie było w ogóle problemu. Tym bardziej, 
że wszystko działo się na etapie układa-
nia listy, a nie na etapie jej zatwierdza-
nia. Dlatego też największe zobowiązania 
mam wobec mieszkańców gminy, którzy 
obdarzyli mnie zaufaniem oddając blisko 
3 tysiące głosów na moją kandydaturę w 
wyborach samorządowych.    

*A nie będzie Pan teraz czuł, że kie-
rując gminą, robi coś mniej ambitne-
go? 

- Gdyby tak było, robiłbym wszystko, 
aby przekonać władze PiS do wstawienia 
mnie na listę. Ale ja wiem, że dla miesz-
kańców, którzy często krytycznie reago-
wali na mój ewentualny start, jestem w 
stanie pracować jeszcze ciężej i osiągać 
jeszcze szybciej założone cele. Jako były 

sportowiec wiem, że na każdym etapie 
trzeba dać z siebie wszystko, żeby od-
nieść sukces i na każdym etapie radość 
ze zwycięstwa jest taka sama. Dzisiaj 
jestem jeszcze bardziej przekonany, że 
razem z mieszkańcami naszej gminy 
osiągniemy wiele. A gdybym choć raz po-
myślał, że bycie wójtem Piekoszowa jest 
mało ambitnym zajęciem, to zapewniam, 
że byłby to mój ostatni dzień na tym sta-
nowisku. Na zakończenie pragnę dodać, 
że zdaję sobie sprawę, że decyzja o nie-
startowaniu w wyborach parlamentarnych  
mogła niektórych rozczarować, ale liczę, 
że moja praca przez pozostałe 3 lata ka-
dencji przekona ich, że była to dobra de-
cyzja.

*Dziękuję za rozmowę
Rozmawiał Andrzej Paździerz

Z okazji rozpoczynającego się nowe-
go roku szkolnego składam wszystkim 
dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom 
serdeczne życzenia wytrwałości w dą-
żeniu do celu i szczęścia w całym roku 
szkolnym.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów

BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW    NR 4 (98)    SIERPIEŃ 2015    ISSN 1732 – 7253



Głos Piekoszowa • nr 4 (98) • SIERPIEŃ 20152 Głos Piekoszowa • nr 4 (98) • SIERPIEŃ 2015I N F O R M A C J E2

Wójt Gminy Piekoszów uprzejmie informuje o powołaniu Ko-
misji Gminnej oraz o możliwości składania wniosków w celu 
oszacowania szkód wywołanych suszą w rolnictwie na terenie 
Gminy Piekoszów w 2015 r. 

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Piekoszów w 
pokoju 111 a także u sołtysów. Wszystkie dane dotyczące upraw 
powinny być zgodne z wnioskiem składanym o dopłaty okreso-
we, którego kopię należy dołączyć. Ponadto komisja może sza-
cować straty tylko w tych uprawach, które znajdują się jeszcze 
na polu. Oceny zakresu i wysokości szkód komisja dokonuje na 
podstawie wizji w gospodarstwie.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Piekoszów 
(sekretariat) do dnia 11 września 2015 r. (piątek). 

/UG/

Możliwe odszkodowania

W Zespole Placówek Oświatowych dobiegają już końca 
prace związane z termomodernizacją budynku. Wykonuje ją 
firma SIEMENS z Warszawy w ramach Partnerstwa Prywat-
no-Publicznego. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie 
w województwie świętokrzyskim.

Przedsięwzięcie obejmowało szeroki zakres robót. Zwięk-
szenie efektywności energetycznej zostało osiągnięte nie tylko 
dzięki klasycznej termomodernizacji, obejmującej wykonanie 
ocieplenia elewacji, dachu i wymianie opraw oświetleniowych na 
energooszczędne, ale przede wszystkim dzięki zastosowaniu za-
awansowanego systemu sterowania ciepłem w obiekcie. System 
utrzymuje automatycznie określoną temperaturę indywidualnie w 
każdym pomieszczeniu, oraz  steruje parametrami  kotłowni w 
zależności od temperatury zewnętrznej. Wizualizacja wszystkich 
parametrów i zdalny dostęp przez stronę internetową to dodatko-
wy atut umożliwiający pełną i wygodną kontrolę zużycia mediów 
jak ciepło, prąd i woda ale i temperatur w pomieszczeniach.

- Dzięki takiemu rozwiązaniu zyska na tym przede wszystkim 
szkoła, która zaoszczędzi na kosztach związanych z ogrzaniem 
tak dużego budynku. Zmniejszy się też zużycie energii elektrycz-
nej, ponieważ zastosowano w budynku oświetlenie dzienne i 
nocne - potwierdził Wójt Gminy Zbigniew Piątek.

- Podpisując umowę z firmą SIEMENS zależało nam przede 
wszystkim na tym, by to uczniowie i pracownicy szkoły zyskali 
jak najwięcej, by uczniowie mogli uczyć się w ciepłym budyn-
ku. Chcieliśmy podnieść standardy i jakość pracy w tej placówce 
szkolnej. Nie byłoby to możliwe bez determinacji i chęci ze stro-
ny Wójta Gminy Piekoszów Pana Zbigniewa Piątka i mojej - do-
dała Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie dr 
Ewa Wydra – Słomka.

W ramach umowy Siemens będzie prowadził usługę monito-
rowania i zarządzania zużywania energii przez kolejne 15 lat od 
zakończenia prac z gwarancją osiągnięcia i utrzymania oszczęd-
ności na poziomie minimum 50% energii cieplnej i 25% energii 
elektrycznej.

Projekt umożliwi samorządowi spełnienie ustawowego obo-
wiązku obniżenia zużycia energii w budynkach publicznych, a 
inwestycja spłacana ratalnie z wypracowanych oszczędności nie 
obciąży budżetu naszej gminy.

/jm/

Szkoła w Piekoszowie z innowacyjnym 
systemem zarządzania energią cieplną
Zimno będące zmorą szkoły w Piekoszowie zdaje się odchodzić w niepamięć. 
Od nowego roku szkolnego ciepłem w szkole zarządzać będzie firma Siemens.

Do 11 września można składać wnioski 
w Urzędzie Gminy w celu oszacowania 
szkód wywołanych suszą. Program bezpłatnego szczepienia przeciw grypie adresowany 

jest do osób w wieku od 60 lat i więcej (czyli urodzonych w 1955 
r. i starszych) zameldowanych w Gminie Piekoszów.

Program sfinansowany jest przez Gminę Piekoszów. Szcze-
pienia będą wykonywane w Samorządowym Zakładzie Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, przy ul. Częstochow-
ska 75.

Bezpłatne szczepienia będą wykonywane od 15 września  
2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Osoby zgłaszające się na szcze-
pienie proszone są o zabranie dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w S.Z.P.O.Z. w Pieko-
szowie, ul. Częstochowska 75 lub pod numerem telefonu 41 306 
10 62.

/S.Z.P.O.Z./

Bezpłatne szczepienia
Osoby starsze będą mogły bezpłatnie za-
szczepić się przeciw grypie.

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie dzięki termomodernizacji 
zyskał nową, estetyczną elewację.

Od 3 września zmienia się rozkład jazdy linii nr 203 - infor-
muje strona internetowa www.mpk.kielce.pl. Zmiany w rozkładzie 
spowodowane są wydłużeniem linii do miejscowości Gnieździ-
ska. Łącznie linia wydłuży się o sześć przystanków.

- Zmiany w kursowaniu linii 203 mają sprawić, że autobusami 
będzie jeździć jeszcze więcej osób, przez co Miejskie Przedsię-
biorstwo Komunikacji w Kielcach nie będzie rozważało jej za-
mknięcia - tłumaczy zmiany Zdzisław Grosicki Przewodniczący 
Rady Gminy Piekoszów. Aktualny rozkład jazdy można znaleźć 
na stronie www.mpk.kielce.pl           /sup/

Zmiany w kursowaniu 
linii nr 203
Autobusy linii 203 będą kursowały 
do Gnieździsk (gm. Łopuszno).
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ZUK Sp. z o.o. poszerza swój zakres usług
W ostatnim czasie ZUK zakupił wóz asenizacyjny, dzięki któremu zwiększył się zakres  
usług zakładu o wywóz nieczystości.

Tabela cen za opróżnianie zbiorników bezodpływowych od osób indywidualnych.

L.P. Strefa Miejscowość Cena (zł/kurs)

1 I Piekoszów, Podzamcze 120

2 II
Jaworznia, Łaziska, Janów Górny, 
Szczukowice,Górki Szczukowskie, 

Julianów, Micigózd, Wincentów
130

3 III

Janów Dolny, Rykoszyn, Łubno, Łosień, 
Łosienek, Lasek, Jeżynów, Lesica, 

Bławatków, Zajączków, Wierna Rzeka, 
Wesoła, Młynki, Gałęzice, Skałka

140

Do podanych wartości należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Zakład Usług Komunalnych w Pieko-
szowie Sp. z o. o. wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców gminy Pieko-
szów, którzy nie mają możliwości korzy-
stania z sieci kanalizacyjnej zakupił samo-
chód asenizacyjny o poj. 10 m3.  - Pojazd 
ten o wartości ponad 376 tys. zł. został 
sfinansowany w 75% ze środków unijnych 
- informuje Jerzy Wijas Prezes ZUK Sp. 
z o.o - Spółka uzyskała stosowne zezwo-
lenie w sektorze opróżnienia zbiorników 
bezodpływowych - dodał Prezes Wijas. 

Zachęcamy mieszkańców do korzysta-
nia z nowej usługi. Jej koszt przedstawia 
zamieszczona obok tabela cen. Opłatę za 
usługę pobiera kierowca wystawiając po-
twierdzenie zapłaty. W przypadku zbiorni-
ków o małej pojemności (do 5 m3) istnie-
je możliwość indywidualnych negocjacji 
ceny lub łączenia kursu. Szczegółowe in-
formację oraz zgłoszenia można kierować 
pod numery stacjonarne 41 306 10 12 lub 
41 375 14 62 od poniedziałku do piątku 
między 7.30 - 15.30 natomiast po 15.30 i 
dni wolne od pracy tylko zgłoszenia pod 
numerem  tel. 698 512 680. Szczegółowe 
informacje dostępne są również na stronie 
internetowej www.zukpiekoszow.pl w 
zakładce usługi.

- Cieszy mnie to, że nasze kilkumie-
sięczne starania o zakup wozu aseniza-
cyjnego przyniosły skutek i mieszkańcy 
będą mogli korzystać z nowej usługi ZUK-
-u - powiedział nam Wójt Zbigniew Piątek. 
- To kolejne z ułatwień jakie staramy się 
wprowadzać dla mieszkańców naszej gmi-
ny - dodał Zdzisław Grosicki Przewodni-
czący Rady Gminy Piekoszów.

/ZUK Sp. z o.o./

R E K L A M A

Zakupiony przez ZUK wóz asenizacyjny już wykonuje usługi dla mieszkańców.
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Dożynki Gminy Piekoszów

Dożynki to najważniejsze święto 
w roku dla rolników podsumowujące 
ciężką pracę na roli.

Pod koniec XIX wieku bogatsi rolnicy, 
wyprawiali dożynki chłopskie swoim ro-
dzionom oraz parobkom i najemnikom. 
Dopiero po roku 1990 dożynki przybrały 
także charakter religijny, który praktyko-
wany jest do dziś.

Program imprezy
Dożynki rozpoczną się Mszą Św. w 

Kościele pw. NNMP w Piekoszowie o go-
dzinie 1200. Następnie odbędzie się uro-
czysty przemarsz ulicami Piekoszowa, na 
Plac Niepodległości, gdzie uroczystość 
będzie kontynuowana.

Na początku o 15 na scenie wystąpią 
trzy orkiestry dęte ze swoim repertuarem. 
Wszystko to w związku z obchodami 
130-lecia Orkiestry Dętej z Piekoszowa. 
Po ich prezentacji, przywitaniu gości na-
stąpi przekazanie plonów przez starostów 
dożynkowych. Oczywiście nie zabrak-
nie części artystycznej, podczas której 
wystąpią zespoły folklorystyczne oraz 
dzieci i młodzież z terenu gminy. Między 
poszczególnymi występami odbędzie się 
turniej sołtysów oraz konkurs kulinarny. 
W trakcie imprezy zaprezentowane zosta-
ną tegoroczne plony. Nie zabraknie tak-
że stoisk artystycznych. Wieczorem, by 
wszystkich nieco rozbawić, wystąpi ka-
baret SAKREBLE. Dla wszystkich, którzy 
będą chcieli potańczyć zagrają zespoły 
ORION i BRATERS. Impreza zakończy 
się około godziny 22.     /kg/

Zalewajka i pierogi z naszej gminy najlepsze 
w konkursach kulinarnych

Pyszna zalewajka
W drugą niedzielę sierpnia w Hucie Szklanej (gm. Bieliny) 

odbyło się V Świętokrzyskie Święto Zalewajki. Do konkursu na 
najlepszą zalewajkę zgłosiły się 24 zespoły, głównie koła gospo-
dyń z terenu powiatu kieleckiego. Przygotowane zupy oceniane 
były przez zacne jury, które za najlepszą uznało tą przyrządzoną 
przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna. Oprócz smacz-
nych zalewajek w Hucie Szklanej można było posłuchać kapel 
folklorystycznych i poczęstować się pysznymi przekąskami. Zwy-

ciężczyniom konkursu serdecznie gratulujemy.
Zwycięskie pierogi

Po raz czwarty w Bobrzy (gm. Miedziana Góra) 24 sierpnia 
odbyło się Święto Pieroga Świętokrzyskiego. W ruinach Muru 
Oporowego w Bobrzy najlepszymi pierogami okazały się te przy-
gotowane przez Stowarzyszenie „Uleńka” z Micigozdu. Przed-
stawicielki stowarzyszenia w nagrodę otrzymały wielkiego piero-
ga w formie wygodnej poduchy. Serdecznie gratulujemy.

/sup/

Już 6 września w niedzielę święto plonów w naszej gmi-
nie. Msza Św. dziękczynna, prezentacja plonów i moc 
atrakcji czeka na mieszkańców.

MIeszkanki naszej gminy w ostatnich tygodniach zajmowały czołowe miejsca w konkursach kulinarnych organizowanych w całym powiecie.

Sołtys 
z nagrodą

W ostatni weekend czerwca swój dzień 
na Turnieju Sołtysów miał Stanisław Ko-
twica Sołtys Sołectwa Wincentów. Wy-
grał jedną z nagród turnieju w konkursie 
związanym z BHP. Serdecznie gratuluje-
my.

/sup/

Sołtys Sołectwa Wincentów Stanisław Kotwica 
z okazałą nagrodą.

„Głos Piekoszowa”  
– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca: Biblioteka Centrum Kultury  
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66 

red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: Biblioteka Centrum  
Kultury w Piekoszowie 

Druk: EMDRUK  
tel. 602 555 373

Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca  

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

Numer zamknięto 25 sierpnia 2015 r.
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Chcę podpisać z wyborcami kontrakt 
- jeśli zawiodę, mogą mnie odwołać
Wywiad z Kamilem Suchańskim, bezpartyjnym i niezależnym kandydatem na senatora 
w okręgu Kielce - powiat kielecki

KAMIL SUCHAŃSKI
Ma 38 lat. Mieszka w Kielcach. 

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada 
dyplom MBA. Od 1998 roku jest preze-
sem zarządu spółki EKOBOX S.A., któ-
rą wprowadził na Giełdę Papierów War-
tościowych - New Connect. Posiada 
uprawnienia ratownika wodnego i jest 
zapalonym narciarzem. Uwielbia włó-
czyć się po górach. Jest społecznym 
członkiem Rady Nadzorczej Klubu Pił-
karskiego Korona Kielce. Jako pierwszy 
ogłosił, iż będzie ubiegać się o mandat 
senatora w okręgu Kielce - powiat kie-
lecki. Jest kandydatem bezpartyjnym i 
niezależnym z poparciem Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej oraz Platformy 
Obywatelskiej, choć niewykluczone, że 
uzyska rekomendację także od innych 
formacji i organizacji politycznych.

* Jest Pan pierwszym i jedynym 
kandydatem w całym kraju, który za-
proponował wyborcom obywatelski 
kontrakt społeczny. Co to takiego?

Środowiska obywatelskie od lat postu-
lują wprowadzenie instytucji odwołania 
posła czy senatora w sytuacji, kiedy ten 
zawiódł, nie spełnił obietnic, sprzeniewie-
rzył się temu, co mówił, po prostu okłamał 
ludzi. Proponowany przeze mnie obywa-
telski kontrakt to mechanizm społecznej 
kontroli nad osobą wskazaną przez pew-
ną grupę jako jej reprezentant. Problem 
w tym, że procedura, o której mówimy, 
nie istnieje w polskim prawodawstwie. 
Dlatego przyjąłem własne założenia. Są 

one takie. Jeśli inicjatorowi bądź inicjato-
rom procedury odwołania uda się zebrać 
– tak założyłem – 33 procent podpisów 
od wyborców w okręgu za wnioskiem o 
moje odwołanie, wówczas formalnie sam 
zrzeknę się mandatu z uwagi na brak re-
gulacji ustawowych w tym zakresie. Chcę 
w ten sposób pokazać, że idę do Sena-
tu, by wykonać rzetelną pracę, by robić, 
a nie gadać albo leżakować. Nie będę 
się wstydził zdawać co kwartał raportu 
z mojej pracy. Nie uciekam przed oceną 
i odpowiedzialnością. Nie jestem przy-
spawany do stołka. Mam czyste intencje 
i oferta zawarcia kontraktu z wyborcami 
jest tego dowodem. Oczywiście nie za-
mierzam dać moim wyborcom i - sze-
rzej - mieszkańcom Kielc oraz powiatu 
kieleckiego powodu do odwołania mnie z 
misji senatora (śmiech). Będę skutecznie 
reprezentował mój okręg wyborczy na fo-
rum Senatu. 

* Dlaczego Pan w ogóle kandydu-
je? Jest Pan człowiekiem sukcesu - 
prezesem prężnie działającej firmy, 
szanowanym przedsiębiorcą z dużym 
doświadczeniem. Niektórzy pewnie 
pytają: po co to Panu?

Sam sobie wciąż zadaję to pytanie 
(śmiech). Wszystkie odpowiedzi sprowa-
dzają się do jednego - bo kocham Pol-
skę oraz swój region. I wcale się tego 
nie wstydzę. Jestem patriotą! Wiem, że 
ryzykuję wiele. Na szali kładę wszystko, 
co osiągnąłem przez lata funkcjonowania 
w biznesie, oraz nazwisko. To mój zastaw 
wobec wyborców. Udowodnię, że politykę 
można uprawiać w sposób, który łączy, 
a nie dzieli, że to przestrzeń aktywne-
go działania, rozwiązywania problemów, 
zmieniania rzeczywistości, a nie kłótni, 
błogiego lenistwa. Chcę być senatorem 
i podjąć aktywność w sferze publicznej, 
by w jakimś sensie spłacić wobec spo-
łeczeństwa ten kredyt szczęścia, jaki 
dostałem od życia. Brzmi banalnie? Nie 
szkodzi, skoro to prawda.

* Czym chce Pan do siebie przeko-
nać wyborców?

Przede wszystkim - nie jestem zawo-
dowym politykiem. Nie żyję z mówienia 
ludziom tego, co chcą usłyszeć. Kieruję 
się prostą zasadą, że podpisany kon-
trakt należy zrealizować. Uczciwość to 
fundament mojej działalności na każdej 
płaszczyźnie. Dlatego jako niezależny i 
bezpartyjny pracownik moich wyborców 
chcę przede wszystkim reprezentować 
okręg, z którego zostałem wybrany, czy-
li Kielce i powiat kielecki. Bezpartyjność 
daje komfort głosowania w zgodzie z wła-

snym sumieniem oraz interesem wybor-
ców. Najważniejsze obecnie zadanie dla 
każdego polityka to walka z szalejącym 
bezrobociem. Skutecznym narzędziem na 
„rozruszanie” rynku pracy jest patriotyzm 
gospodarczy. Takie podejście polega na 
preferowaniu polskich firm oraz przed-
siębiorstw, zwłaszcza produkcyjnych - na 
przykład z sektora produkcji autobusów, 
pociągów czy uzbrojenia dla armii - w 
realizacji zamówień publicznych i projek-
tów strategicznych. Nie powinno być tak, 
że państwo kupuje zagraniczne towary i 
urządzenia, podczas gdy polskie w za-
sadzie niczym nie różnią się od nich pod 
względem technologicznym. Kierowanie 
strumienia zamówień do polskich firm 
doprowadzi do tworzenia nowych miejsc 
pracy i zatrzymania kapitału w kraju. To 
spowoduje większy popyt wewnętrzny. 
Musimy szukać rozwiązań prawnych, któ-
re umożliwią stosowanie preferencji dla 
rodzimych firm. Skoro Niemcy czy Fran-
cuzi mogą, dlaczego my mielibyśmy tego 
nie robić? 

* Ma Pan pomysł na to, jak pomóc 
najgorzej sytuowanym? Problem bie-
dy dotyka mocno gmin powiatu kie-
leckiego. W gminie Piekoszów wiele 
rodzin żyje na poziomie minimum eg-
zystencjalnego...

Tak, istotnym filarem mojej oferty pro-
gramowej jest wsparcie dla najbiedniej-
szych. I tu dwa elementy. Najważniejsze 
- podniesienie w sposób znaczący kwoty 
wolnej od podatku. Nie może być tak, że 
dziś kwota wolna od podatku - 3 tysiące 
- stanowi połowę kwoty uznawanej za 
minimum egzystencjalne, czyli 6 tysięcy. 
Potrzebna jest ponadto radykalna refor-
ma systemu pomocy społecznej. Koniec 
z rozdawnictwem na prawo i lewo. Pomoc 
społeczna nie może trafiać do klasy śred-
niej i wyższej, ale nie może też trafiać 
do ludzi, którzy dzięki tym pieniądzom 
grzęzną coraz bardziej w biedzie. Pomoc 
społeczna ma trafiać do rzeczywiście po-
trzebujących i pomagać im w wydostaniu 
się z dołka i wyjściu na prostą. Nie ozna-
cza to zmniejszenia nakładów na pomoc 
społeczną. One powinny być większe, ale 
mądrze wykorzystane. 

* Dziękuję za rozmowę.

Materiał sfinansowany przez
KWW Bezpartyjny i Niezależny Kamil 

Suchański
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Mnóstwo słońca i atrakcji - podsumowanie wakacji
Tegoroczne wakacje na pewno zostaną zapamiętane nie tylko ze względu na tropikal-
ny upał, ale także dzięki atrakcjom i wycieczkom.

Każde dziecko mogło wziąć udział w 
wakacyjnej akcji zorganizowanej przez 
Bibliotekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

Na miejscu i w terenie
W każdy poniedziałek w placówkach w 

Piekoszowie, Rykoszynie, Wincentowie, 
Zajączkowie, Brynicy i Szczukowicach 
odbywały się zajęcia animacyjne, w trak-
cie których dzieciaki ćwiczyły wyobraźnię, 
i zdolności fizyczne. Swoje miejsce zna-
leźli amatorzy malowania, rysunku i prac 
ceramicznych, ale również osoby, które 
kochają śpiewać, grać w piłkę i bilard, a 
także wykonywać fantastyczne i różno-
rodne rzeczy z papieru. Wtorki i piątki 
przeznaczone były na wyjazdy na basen 
Olimpic w Strawczynku, gdzie dwugo-
dzinne szaleństwa w wodzie korzystnie 
wpływały również na nastroje. We środy 
natomiast wyjeżdżaliśmy na wycieczki 
krajoznawcze. Dzieciaki zwiedziły m.in. 
odnowiony Zamek w Chęcinach, Pałac w 
Kurozwękach, Koziołka Matołka w Paca-
nowie oraz Park Miniatur w Krajnie. Nie 
zabrakło także wyjazdów do kina, które 
odbywały się w każdy czwartek.

Krótko mówiąc dzieciaki nie mogły na-
rzekać na nudę. Każdy dzień wypełniony 
był nowymi wyzwaniami i atrakcjami, a 
poza tym zawarte zostały nowe znajomo-
ści pomiędzy uczestnikami, co również 
jest bardzo ważne.

Podczas wycieczki do Pacanowa dzieciaki uczestniczyły w ciekawych animacjach.

Kolonijny czas
Podobnie jak w roku ubiegłym, zorga-

nizowane zostały także kolonie. Tym ra-
zem 28 dzieci spędziło 6 dni w Szczaw-
nicy, zwiedzając okoliczne atrakcje i 
oddychając świeżym, górskim powie-
trzem. Od 3 do 8 sierpnia dzieciaki za-
gospodarowane miały 100% czasu. W 
pierwszym dniu, bardziej integracyjnym, 
podzieleni zostali na 4 grupy, które wzięły 
udział w zabawach i grach mających na 
celu wzajemne poznanie siebie. W ko-
lejnych dniach wspięły się m.in. na Trzy 

Piękne i ciekawe miejsca w Szczawnicy i okolicach mogli odwiedzić nasi tegoroczni koloniści.

Korony oraz Palenicę, podziwiali widoki 
podczas wędrówki przełomem Dunajca; 
na kilka chwil znaleźli się na granicy pol-
sko-słowackiej w Sromowach Niżnych, a 
potem zwiedzili Czerwony Klasztor. Pięk-
ne widoki czekały na uczestników kolonii 
również podczas przechadzki Wąwozem 
Homole - tam natura potrafiła wyrzeźbić 
piękno w całej okazałości. 

W piątym dniu odbył się kolonij-
ny chrzest - pobrudzeni węglem ale 
uśmiechnięci uczestnicy kolonii świetnie 
bawili się przy zorganizowanym na wie-
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czór ognisku. Następnego dnia po wyjeź-
dzie ze Szczawnicy odwiedziliśmy jesz-
cze piękny Kraków. 

Ognisko na zakończenie
Zakończenie wakacji w tym roku od-

było się na placu przy świetlicy wiejskiej 
w Gałęzicach. 21 sierpnia kilkadziesiąt 
uczestników akcji wakacyjnej wzięło 
udział w wielu ciekawych grach i zaba-
wach na świeżym powietrzu. Zorganizo-
wane zostały konkurencje i dla chłopców, 
i dla dziewczynek tj. żonglowanie piłką, 
skakanie na skakankach, czy strzelanie 
goli. Były również gry zręcznościowe jak 
np. szybkie napełnianie butelki wodą czy 
też… zaplatanie warkoczy dziewczętom 
przez chłopców. Jednakże największą 
uciechę sprawiło dzieciakom przecią-
ganie liny, a konkurowały ze sobą grupy 
dziewcząt i chłopców. Walka była zacię-
ta, jednak większą siłą odznaczały się 
dziewczęta wygrywając raz za razem. 
Oczywiście zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji otrzymali drobne upominki, 
które wręczał Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów. Z racji tego iż pogoda nam 
dopisała zorganizowaliśmy również ogni-
sko, na którym każdy mógł upiec sobie 
kiełbaskę, a także dyskotekę z ulubionymi 
przebojami naszych uczestników.

Dziękujemy harcerzom z Jaworzni i 
Zajączkowa za pomoc w akcji wakacyj-
nej i świetne urozmaicanie czasu naszym 
podopiecznym podczas zajęć animacyj-
nych.

/kg/

Pogoda pozwoliła nam na organizację ogniska , na którym każdy mógł upiec pyszną kiełbaskę.

Obecny na podsumowaniu wakacji Wójt Zbigniew Piątek rozdawal dzieciom cukierki.

Zaczynamy zajęcia tematyczne
W nowym sezonie kulturalno-edu-

kacyjnym 2015/2016 poszerzamy gamę 
zajęć tematycznych - mówi Krzysztof 
Szymkiewicz Kierownik Działu Kultu-
ralnego BCK Piekoszów - Nie zabrak-
nie niczego dla artystycznych dusz, 
amatorów śpiewu, czy ruchu i tańca 
- dodaje.

Sprawdzone zajęcia odbywać się 
będą wzorem lat ubiegłych

W Centrum Kultury od wielu lat odby-
wają się zajęcia ceramiczne i plastyczne. 
Te sprawdzone formy twórczości przy-
ciągają rokrocznie setki młodych ludzi, 
ktrórzy wyrażają swoją twórczość w gli-
nie, czy na płótnie. Pracownia Centrum 
Kultury prowadzi również zajęcia dla grup 
zorganizowanych.

Podobnie rzecz ma się z zajęciami 
muzycznymi, które cieszą się równie 
dużą popularnością. W Centrum Kultury 
można nauczyć się grać na gitarze, czy 
keyboardzie. Można również uczęszczać 
na zajęcia ze śpiewu i zajęcia taneczne, 
które prowadzone będą wzorem ubiegłe-
go roku.

W 2015 i 2016 roku nie zabraknie też 
zajęć ruchowych, z których na pierwszy 
plan wysuwa się Aerobik i Zumba. W 
ubiegym roku zajęcia te cieszyły się dużą 

popularnością.
Kto ma ochotę może zapisać się też 

na zajęcia fotograficzne, które to pozwa-
lają nauczyć się utwralać emocje, piękne 
chwile.

Nowe, ciekawe propozycje
W ubiegłym roku mieszkańcy zgłaszali 

potrzebę zorganizowania zajęć Jogi dla 
dorosłych, czy Akrobatyki dla dzieci. Od-
powiadając na tą potrzebę wprowadza-
my taką możliwość. Jeśli do 25 września 
zbiorą się grupy chcące uczęszczać na 
takie zajęcia to nasza instytucja je zorga-
nizuje.

Pewne jest również to, że w Centrum 
Kultury będą prowadzone treningi karate. 
Przy naszej instytucji we współpracy z 
Klubem KKM Oddział Piekoszów powsta-
je grupa tzw. początkująca skupiająca 
dzieci w wieku 4 do 7 lat, do której ser-
decznie zapraszamy. 

Zapisy już wkrótce
Zapisy na poszczególne zajęcia te-

matyczne prowadzone będą od września 
w Centrum Kultury w Piekoszowie, przy 
ul. Kolejowej 2. Informacje o terminach i 
opłatach pod numerem 41 306 10 81 lub 
bezpośrednio w budynku Centrum Kultu-
ry.

/kg/

Liga znów gra
Zespoły piłkarskie z Pie-
koszwa i Rykoszyna rozpo-
czynają rozgrywki.

23 sierpnia rozegrana została pierw-
sza kolejka piłkarskiej Klasy A. Na in-
augurację Astra Piekoszów zremiso-
wała na wyjeździe z Piastem Chęciny 
1:1, natomiast Sokół-Nordkalk Górnik 
Rykoszyn również na wyjeździe wy-
grał z GLKS Fałków 2:1.

W najbliższych tygodniach nasze ze-
społy rozegrają mecze wg następującego 
terminarza:

2. kolejka (26 sierpinia)
Samson Samsonów - Astra Piekoszów 
Sokół Rykoszyn - Skała Tumlin

3. kolejka (29/30 sierpnia)
Astra Piekoszów - Victoria Mniów
Bucovia Bukowa - Sokół Rykoszyn

4. kolejka (5/6 września)
Sokół Rykoszyn - Piaskowianka Piaski
Politechnika Kielce - Astra Piekoszów

5. kolejka (12/13 września)
Astra Piekoszów - Partyzant Wodzisław
Nida Sobków - Sokół Rykoszyn.

/sup/
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Projekt „Biblioteka miejscem spo-
tkań”, w ramach którego organizowane 
są spotkania z ciekawymi ludźmi, ma 
na celu aktywizację osób dorosłych, 
z dużym naciskiem na seniorów oraz 
dzieci i ich rodziców, do uczestnictwa 
w życiu społecznym i kulturalnym.

Realizowany jest on przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie oraz Sto-
warzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzie-
ży Niepełnosprawnej „RAZEM”. Oprócz 
spotkań, które odbywać się będą w po-
szczególnych placówkach bibliotecznych, 
zorganizowane zostaną także przeglądy 
wokalne, konkursy tematyczne, miniatury 
sceniczne, zajęcia teatralne oraz przegląd 
obrzędów.

Co to są grupy zabawowe?
Ciekawym elementem są grupy za-

bawowe, które mają zostać stworzone 
w każdej instytucji – najmłodsze dzieci 
(powyżej 2 roku życia) będą brały udział 
w zabawach organizowanych w bibliote-
kach. Są to zajęcia dla dzieci w wieku od 
3 do 5 lat oraz ich rodziców, dziadków lub 
opiekunów. Grupa zabawowa skoncentro-
wana jest na stymulowaniu rozwoju, jed-
nocześnie zapewnia wsparcie i wymianę 
doświadczeń pomiędzy np. rodzicami, 
którzy uczestniczą w zabawach. Nad ja-
kością zajęć czuwa animator. Podstawo-
wą zasadą działania grup zabawowych 
jest współuczestnictwo rodziców (opie-
kunów). Wspólnie z animatorem ustalają 
zasady panujące w grupie. Bawią się z 
dziećmi, wspierają je, proponują tematy 
spotkań, dzielą się pomysłami dotyczący-
mi ich przebiegu.

Zapisywać można się w placówkach bi-
bliotecznych w Piekoszowie, Brynicy, Ry-
koszynie i Zajączkowie, aczkolwiek planu-
jemy organizację tego typu grup również 
w świetlicach wiejskich. Po utworzeniu, 
grupy zabawowej swoje zajęcia rozpocz-
ną w połowie września.

Już teraz serdecznie zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty. Więcej in-
formacji w wyznaczonych placówkach bi-
bliotecznych lub pod numerem telefonu 41 
306 11 83.

Kilka spotkań już za nami
W bibliotece w Rykoszynie odbyło się 

pierwsze spotkanie z ciekawą osobą w ra-
mach projektu.

Była nią Sylwia Strojek, dietetyk ze 
Świętokrzyskiego Centrum Edukacji Ży-
wieniowej i Dietoterapii. Nasz gość tłuma-
czył obecnym paniom co to są białka, co 
to znaczy „zdrowo się odżywiać” i jakie są 
tego efekty. Ponadto istniała możliwość 
zmierzenia procentu tkanki tłuszczowej. 
Tym samym po odczytaniu wyniku każ-
da z Pań - w razie konieczności - mogła 
dowiedzieć się jakich potraw powinna się 

wystrzegać, a po jakie sięgać częściej. 
Podobnie spotkanie przebiegało w Pieko-
szowie 6 lipca i w Brynicy 16 lipca. 

Joga to zrelaksowanie fizyczne i psy-
chiczne, które przydaje się każdemu, w 
każdym wieku. Dlatego też zorganizo-
waliśmy 3 spotkania z instruktorem jogi 
Hanną Omańską. Wszyscy wykonywali 
nieskomplikowane ćwiczenia na rozcią-
gnięcie czy rozluźnienie ciała. 

Warsztaty teatralne 
dla niepełnosprawnych

W ramach projektu „Biblioteka miej-
scem spotkań” w sali teatralnej Centrum 
Kultury w Piekoszowie zorganizowane 
zostały warsztaty teatralne dla osób nie-
pełnosprawnych. W zajęciach uczestni-
czyli podopieczni Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piekoszowie oraz Stowa-
rzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnej „RAZEM”.

Zajęcia teatralne prowadzone były me-
todą zwaną dramatyzmem, która polega 

na treningu dziesięciu aspektów osobo-
wości takich jak: koncentracja, zmysły, 
wyobraźnia, fizyczne ja, mowa, emocje, 
intelekt, energia życiowa, wiara w siebie, 
konsekwencja. 

Trening jest przeprowadzony przy uży-
ciu środków artystycznych m.in. ruchu, 
tańca, mimiki, gestu, słowa, z wykorzysta-
niem rekwizytów teatralnych, muzyki, ko-
stiumów i elementów scenografii.       

        /kg/

W zdrowym ciele zdrowy duch - doskonale wiedzą o tym uczestnicy pilotażowych zajęć jogi.

Natomiast podczas spotkań z dietetykiem można było dowiedzieć się co to znaczy zdrowo jeść.

Dla seniorów, dla dzieci, dla każdego
Wszyscy mogą korzystać z oferty nowego projektu realizowanego przez piekoszowską 
bibliotekę. Skierowany jest on do różnych grup wiekowych.

Projekt „Biblioteka miejscem 
spotkań” dofinansowany jest ze 
środków Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego
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W dniach 25-27 czerwca 2015 roku 
odbywały się warsztaty śpiewu i tań-
ca ludowego w ramach zadania pu-
blicznego realizowanego przez Zespół 
Wierna Rzeka „W kręgu muzyki ludo-
wej - warsztaty śpiewu i tańca”, które 
zostało dofinansowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Kielcach.

Miało ono za zadanie promocję i 
ochronę kultury ludowej i folkloru. Człon-
kowie Zespołu Wierna Rzeka chcieli po-
kazać mieszkańcom województwa świę-
tokrzyskiego jak wyglądały dawne tańce 
ludowe czy śpiew, a ponadto nauczyli ich 
przyśpiewek ludowych.

Zwieńczeniem tych warsztatów była 
organizacja Jubileuszu X-lecia Zespołu 
Wierna Rzeka, który odbył się 27 czerw-
ca w Micigoździe.

       /kg/

Kolejna wycieczka krajoznawcza za 
nami. Tym razem w sobotę 25 lipca od-
wiedziliśmy Ujazd i Sandomierz.

Na początek poznaliśmy historię i cie-
kawostki dotyczące Zamku Krzyżtopór w 
Ujeździe. Wycieczka po komnatach, ko-
rytarzach i podziemiach dostarczyła nam 
mnóstwa informacji, a piękna architektura 
cieszyła oczy. Natomiast w Sandomierzu, 
podziwialiśmy widok z Bramy Opatowskiej 
oraz sandomierski Rynek; byliśmy w zbro-

jowni rycerskiej, w której uczestniczyliśmy 
w prelekcji na temat obyczajów rycerskich 
czy historii królewskich. Oczywiście nie 
mogliśmy ominąć zwiedzania podziemi i 
Zamku Sandomierskiego. Wnętrze bazy-
liki Katedralnej, którą także odwiedziliśmy 
było zachwycające. Imponujące kościelne 
organy wyglądały zjawiskowo. Podobne 
wrażenia odnieśliśmy po przejściu przez 
Wąwóz Św. Jadwigi. Kolejne wycieczki 
już wkrótce. Zapraszamy.      /kg/

Z tej okazji małżonkowie, którzy 
przeżyli ze sobą tak wiele lat otrzymu-
ją Medal Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Takie odznaczenia otrzymały 
także pary małżeńskie z terenu naszej 
gminy.

W czwartek, 9 lipca w sali spotkań Bi-
blioteki Centrum Kultury w Piekoszowie 
odbyła się uroczystość wręczenia medali. 
W sumie odznaczenia z rąk Wójta Gmi-
ny otrzymało 12 par z gminy Piekoszów. 
W uroczystości oprócz Wójta Zbigniewa 
Piątka, wzięli udział także Zenon Janus 
Wicestarosta Powiatu Kielecekigo, Graży-
na Tatar Sekretarz Gminy, Zdzisław Gro-
sicki Przewodniczący Rady Gminy, Irena 
Olczyk Kierownik USC w Urzędzie Gminy 
w Piekoszowie oraz pracownicy Urzędu 
Gminy.

Słowa powinszowań oraz życzenia
Szanowni jubilaci oprócz odznaczeń 

otrzymali również koce, legitymacje oraz 
kwiaty. Podczas uroczystości nie zabrakło 
najszczerszych życzeń skierowanych w 
stronę świętujących. - Pięćdziesiąt lat to 
czas wielu zmagań, bo nie zawsze było 
łatwo. To cieszy, że mimo problemów 
przetrwaliście i jesteście tu dziś uśmiech-
nięci - mówił wicestarosta Janus. - Mam 
wrażenie, że jesteście spełnieni, a to naj-
ważniejsze. Życzę wszystkim następnych 
jubileuszy - podsumował.

Słowa powinszowań padły również 
z ust wójta gminy. - Medal, który dzisiaj 

otrzymujecie jest wyróżnieniem, które 
podkreśla jak ważne jest życie rodzinne w 
naszym państwie. Odznaczenie jest rów-
nież podziękowaniem za wasz codzienny 
trud - mówił Zbigniew Piątek.

O trudach i przeciwnościach losu oraz 
o walce z nimi mówił także Przewodniczą-
cy Rady Gminy Zdzisław Grosicki. Całość 
imprezy uświetnił występ Zespołu Win-
centowianie.

12 par odznaczonych
Medalem Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej Za Długoletnie Pożycie Małżen-
skie odznaczeni zostali:
- Cecylia i Józef Brożek (Rykoszyn);
- Alicja i Tadeusz Buczyńscy (Wincentów);

- Krystyna i Julian Dziopa (Jaworznia);
- Marianna i Antoni Guzy (Szczukowskie 
Górki);
- Joanna i Henryk Jedynak (Wincentów);
- Stefania i Franciszek Foksa (Skałka);
- Wanda i Zygmunt Kasprzyk (Piekoszów);
- Stefania i Franciszek Kobiec (Szczuko-
wice);
- Helena i Bolesław Snoch (Micigózd);
- Stanisława i Józef Szymonek (Szczuko-
wice);
- Zofia i Franciszek Zarychta (Podzam-
cze);
- Helena i Edward Zborowscy (Łosienek).

/kg/

Przeżyli wspólnie pół wieku
50 lat pożycia małżeńskiego nazywane jest inaczej Złotymi Godami. 

Jubilaci oprócz medali otrzymali także upominki rzeczowe oraz kwiaty.

Na ludową nutęPieszo po Sandomierzu

Mimo upalnej pogody chętnie podziwialiśmy urokliwy sandomierski rynek.
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Zadanie współfinansowane jest ze 
środków Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu Fun-
dusz Inicjatyw Obywatelskich.    

Aktywizacja społeczna
osób niepełnosprawnych

Projekt ten dotyczy problemu jakim 
jest mała aktywność społeczna osób 
niepełnosprawnych w gminie Piekoszów. 
Sytuacja ta spowodowana jest brakiem 
miejsc, gdzie osoby te mogą interesująco 
spędzić czas, skromnym budżetem do-
mowym tych osób, ich brakiem wiary we 
własne możliwości, brakiem zachęty ze 
strony pełnosprawnych członków społecz-
ności lokalnej, słaba integracja również 
pomiędzy osobami niepełnosprawnymi, 
co uniemożliwia podejmowanie wspólnych 
działań zmierzających do poprawy warun-
ków życia. Zapytaliśmy osoby niepełno-
sprawne o największe trudności z jakimi 
się borykają. Oto co odpowiedzieli: „nie 
mamy szans na zatrudnienie”, „chcemy 
mieć nowe, atrakcyjne zajęcia, chcemy 
się sprawdzić w nowych zadaniach”,  „je-
steśmy skazani na bierność, nie stać nas 
na wyjazd do kina, teatru, na basen, na 
wycieczkę”. 

Obecny stan grozi wykluczeniem spo-
łecznym osób niepełnosprawnych, mono-
tonii ich przeżyć, powoduje zwiększenie 
wystąpienia ryzyka depresji, uzależnień, 
agresji wśród osób dotkniętych długotrwa-
łą chorobą.  Zadanie  „Agenci pozytywnej 
zmiany” jest odpowiedzią na te problemy.

Do kogo kierujemy projekt?
 Projekt skierowany jest do dzieci, 

młodzieży i dorosłych niepełnoprawnych 
mieszkańców gminy Piekoszów i będzie 
realizowany z zaangażowaniem przedsta-
wicieli społeczności lokalnej. Celem zada-
nia jest aktywizacja współpracy lokalnych 
wspólnot i instytucji publicznych wobec 
problemu zagrożenia wykluczeniem spo-
łecznym rodzin dotkniętych niepełno-
sprawnością w gminie Piekoszów  W ra-
mach zadania oferujemy bogaty wachlarz 
zajęć mających na celu wzmocnienie i 
aktywizację osób niepełnosprawnych. Są 
to: warsztaty zielarskie, krawieckie, stolar-
skie, folklorystyczne, ceramiki, teatralne, 
warsztaty sportu i rekreacji, wyjazdy na 
basen, warsztaty doradztwa zawodowego 
połączone z wypoczynkiem nad morzem, 
wizyta w „Dolinie słońca” fundacji Anny 
Dymnej, wyjazd do kina i teatru. Oferta 
została przygotowana tak, by każdy nie-
zależnie od rodzaju niepełnosprawności 
znalazł coś interesującego dla siebie.

Wzmacniamy kondycję 
uczestników projektu

Działania podjęte w ramach zadania 
„Agenci pozytywnych zmian” wzmocnią 

kondycję fizyczną, intelektualną, emocjo-
nalną i duchową osób niepełnosprawnych 
oraz powiększą grono osób zaangażo-
wanych w poprawę sytuacji tych osób w 
naszej gminie. Mamy nadzieję, że poru-
szymy serca kolejnych agentów nadziei i 
pozytywnej zmiany.  

Do realizacji projektu pozyskaliśmy 
partnerów: Urząd Gminy Piekoszów, który 
zapewnił dowóz osób niepełnosprawnych 
na basen, Środowiskowy Dom Samopo-
mocy udostępnił pomieszczenia wraz z 
wyposażeniem oraz angażuje swoich pra-
cowników do pracy przy realizacji zadania 
oraz Klubokawiarnia „Zgrywus”, którego 
właścicielka zaprosiła dzieci niepełno-
sprawne do bezpłatnego korzystania z 
wszystkich dostępnych w klubie atrakcji.

Zachęcamy mieszkańców gminy Pie-
koszów do włączenia się w działania Sto-
warzyszenia „Razem”. My wszyscy jeste-

śmy źródłem wpływu. Jak wykorzystamy 
ten przywilej?

Warsztaty zielarskie
W  czerwcu, osoby niepełnosprawne  

objęte działaniami Stowarzyszenia „Ra-
zem” uczestniczyły w warsztatach zielar-
skich. Warsztaty były okazją, by poznać  
właściwości lecznicze ziół oraz ich zasto-
sowanie w kuchni i w kosmetyce. Poza 
częścią teoretyczną odbywały się zajęcia 
w plenerze, podczas których uczestnicy 
rozpoznawali i zbierali zioła na łąkach i 
w lesie, tworzyli zielniki. Atrakcją kulinar-
ną było wspólne pieczenie i degustacja 
ciasta z pokrzywą, smażenie jajecznicy z 
lebiodą, przygotowanie kanapek z… po-
lnymi kwiatkami.

Warsztaty zielarskie prowadziła Kata-
rzyna Mikulska - właścicielka mieszczącej 
się w Makowie firmy W Miejskiej Kniei.                  

/Zarząd SDMN/

Pod taką nazwą Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ra-
zem” z Piekoszowa realizuje kolejny projekt na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 
Gminy Piekoszów.

Agenci pozytywnej zmiany

Uczestnicy warsztatów poznali różne zioła i ich właściwości lecznicze.

Nasi podopieczni podczas wspólnego zbierania ziół.
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R E K L A M A

Coraz mniej osób rejestruje się w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach za 
to coraz szybciej przybywa ofert zatrud-
nienia. 

Rozwój rynku pracy
Dla porównania w roku 2005 PUP w Kiel-

cach dysponował 2 466 ofertami pracy a w 
2014 roku było ich już 7 230. To zaś ozna-
cza, że firmy chętnie inwestują na terenie 
powiatu kieleckiego. Ponadto, jak wynika z 
danych GUS na terenie powiatu kieleckiego 
w ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczą-
cy wzrost liczby przedsiębiorstw: 2005 r. - 11 

779, 2010 r. - 13 955 a 2014 r. 15 466. Dane 
te jednoznacznie świadczą o sprzyjających 
warunkach gospodarczych dla rozwoju ryn-
ku pracy na terenie powiatu kieleckiego.

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Kiel-
cach dotyczące ilości osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w Urzędzie jednoznacz-
nie pokazują również znaczący ich spadek. 
Obecnie osób zarejestrowanych jako osoby 
bezrobotne w PUP w Kielcach jest 11 865. 

Dla porównania w analogicznym okre-
sie roku 2005 było ich 21 879 a w 2010 r. 
14 275. Pokazuje to, że wszystkie podej-

mowane przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Kielcach działania aktywizacyjne zmierzały 
i zmierzają do polepszania sytuacji na lokal-
nym rynku pracy. Dzięki racjonalnemu wy-
korzystywaniu i rozdysponowaniu środków 
publicznych, w tym z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego przez PUP w Kielcach 
największe ożywienie na lokalnym rynku 
pracy powiatu kieleckiego widoczne jest w 
ostatnich pięciu latach. Stopa bezrobocia w 
tym okresie spadła o 3,1% i wynosi jak wyni-
ka z danych GUS 16,7% na terenie powiatu 
kieleckiego (dane na koniec czerwca 2015 
r.)

Wsparcie dla przedsiębiorców
Obecna sytuacja na runku pracy powiatu 

kieleckiego jest najlepsza w swojej historii. 
Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach mając 
na względzie dalszy rozwój lokalnego ryn-
ku pracy uruchomił kolejne środki finanso-
we celem aktywizacji osób bezrobotnych i 
udzielania wsparcia dla przedsiębiorców. 
Szczególny nacisk będzie kładziony na pod-
noszenie kwalifikacji osób bezrobotnych 
oraz wspieranie pracodawców celem pod-
wyższania umiejętności swoich pracowni-
ków w ramach Krajowego Funduszu Szko-
leniowego.

Ponadto wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom i potrzebom mieszkańców powiatu 
kieleckiego PUP w Kielcach utworzył Lo-
kalne Punkty Informacyjno-Konsultacyjne 
na terenie 14 gmin powiatu (w tym Gminy 
Piekoszów - przyp. red.) celem ułatwienia 
dostępu do świadczonych usług.

/PUP Kielce/

W ciągu ostatnich 10. lat stopa bezrobocia w powiecie kieleckim obniżyła się z 28,9% 
(styczeń 2005 r.) do 16,7% (czerwiec 2015 r.)

Rynek Pracy w powiecie kieleckim

Małgorzata Stanioch, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
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6 września 2015
Plac Niepodległości w Piekoszowie

start o godz. 1500

Msza św. o godz 1200 w kościele NNMP w Piekoszowie

     Prezentacja tegorocznych
plonów

***
występy sceniczne 

zespołów folklorystycznych 
oraz dzieci i młodzieży 

z terenu gminy

***
Zabawa taneczna z zespołami 

braters i orion

Ponadto
w programie:

Z A P R A S Z A M Y !

*Małgorzata Nakonieczna(uczestniczka The Voice of Poland)

*130-lecie
Orkiestry Dętej 
z Piekoszowa

*Kabaret
SAKREBLE

(laureaci Przeglądu Kabaretowego PAKA)

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW SERDECZNIE ZAPRASZA NA


