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W Micigoździe wyremontują
trzy ulice

Ulice Słoneczna, Leśna i Południowa w Micigoździe zostaną wyremontowane. Wszystko to dzięki dofinansowaniu z Funduszu Rozwoju
Dróg.
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Pomoc żywnościowa
dla 750 osób

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie po raz kolejny
bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, w ramach którego paczki żywnościowe
trafią do potrzebujących rodzin.
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Ścieżka dydaktyczna
już otwarta

Już można korzystać z atrakcji jakie
zostały przygotowane na ścieżce
dydaktycznej w Jaworzni. Wykończony został również amfiteatr, który
służył będzie m.in. do prelekcji.
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Nowe drogi, ogromna pomoc
dla niepełnosprawnych oraz... kino

Szanowni Mieszkańcy!
Ostatnio nadeszło do nas dużo
dobrych wieści związanych z dofinansowaniem kilku ważnych zadań.
Pierwsze z nich to ponad dwumilionowe dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę
infrastruktury drogowej w miejscowości Micigózd. Swój wygląd i funkcjonalność zmienią tam trzy ulice
– Południowa, Leśna i Słoneczna.
Dotychczas na tych drogach nie
było asfaltu, co skutkowało powstawaniem ubytków po każdym deszczu, a latem w powietrze wzbijał się
kurz. Teraz sytuacja mieszkańców

się zmieni, oczywiście na lepsze.
Mieszkańcy powinni korzystać z
dróg w komfortowych warunkach i
zawsze będę dążył do tego, by tak
właśnie było.
Drugą ważną informacją jest dofinansowanie pozyskane z Funduszu
Solidarnościowego na realizację
programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Sprawy osób
niepełnosprawnych są mi bardzo
bliskie, dlatego też cieszę się, że
dla niepełnosprawnych i ich opiekunów nadeszła kolejna pomoc.
Pierwszy z programów pozwoli na
zatrudnienie asystentów, mających
świadczyć pomoc w codziennych
czynnościach i w funkcjonowaniu
w życiu społecznym dla siedmiu
niepełnosprawnych osób z terenu gminy Piekoszów, co przełoży
się łącznie na 4320 godzin usług
asystenckich. Drugi to odciążenie
członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych
obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Usługa opieki
wytchnieniowej może także służyć
okresowemu zabezpieczeniu po-

trzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, kiedy opiekunowie z różnych
powodów nie mogą wykonywać
swoich obowiązków.
Trzecią dobrą wiadomością jest
pozyskane dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Pierwsze z dofinansowań w kwocie
190 tysięcy będzie przeznaczone
na zakup sprzętu i wyposażenia
kina, które mieścić się będzie w
budynku Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejowej. Drugie z
dofinansowań na kwotę 96 tysięcy
480 złotych, dotyczy zakupu profesjonalnego sprzętu do projekcji
filmów. Cieszę się, że w gminie
Piekoszów będziemy mieli dostęp
do filmów nie tylko polskiego, ale i
światowego formatu. Z pewnością
obecność kina zwiększy prestiż naszej gminy i zachęci mieszkańców
do spędzania czasu wolnego przy
dobrym filmie.
Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Dzień Samorządu Terytorialnego

Szanowni Państwo!
W tym roku obchodziliśmy 31
rocznicę pierwszych wyborów samorządowych. Proces przemian

w polskim ustroju rozpoczął się
8 marca 1990 roku kiedy ówczesny Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym oraz nową ordynację
wyborczą do Rad Gmin. Kolejnym
aktem prawnym była ustawa o
pracownikach samorządowych z
27 marca 1990 roku. Nowa ustawa przekazała gminom, powiatom,
województwom zadania, kompetencje, środki i odpowiedzialność,
w które do tej pory wyposażone
były organy władzy państwowej.
Pierwsze wybory samorządowe
odbyły się 27 maja 1990 roku –
wybranych zostało kilkadziesiąt tysięcy radnych w ponad 2500 gmi-

nach w całej Polsce.
Nawiązując do tych wydarzeń,
składam serdeczne podziękowania na ręce pracowników samorządowych, radnych, sołtysów za
osiągnięcia na rzecz rozwoju naszej gminy – dzięki swojej pracy,
przyczyniają się do pozytywnych
zmian. Życzę, aby wszyscy samorządowcy zawsze mieli motywację
do działania, pomocy i pracy na
rzecz lokalnej społeczności.
Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady
Gminy Piekoszów
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Trzy kolejne drogi w Micigoździe
zostaną wyremontowane
Ponad 2 miliony złotych z Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczonych zostanie na poprawienie infrastruktury drogowej na trzech ulicach Micigozdu.
Ulice Słoneczna, Leśna i Południowa w Micigoździe zyskają
nową nawierzchnię i odwodnienie. Wszystko dzięki wsparciu z
Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina Piekoszów pozyskała ponad 2 miliony złotych.
Trzy ulice o łącznej długości
blisko 1,5 kilometra przejdą kompleksowy remont. – Pozyskaliśmy
znaczne środki finansowe na poprawienie infrastruktury drogowej
na tych trzech drogach w Micigoździe z czego jestem naprawdę
zadowolony. Wykonawcy zostali
już wyłonieni – mówił wójt gminy
Piekoszów Zbigniew Piątek. Warto
zaznaczyć, że w ostatnim czasie
gmina Piekoszów z Funduszu Rozwoju Dróg pozyskała 6,4 miliona
złotych rządowego wsparcia. – Nie
tak dawno temu, bo pod koniec wakacji w zeszłym roku spotkaliśmy
się z wójtem gminy właśnie na tej
drodze, na ulicy Słonecznej. Pokazaliście w jakim ona jest stanie, a
był on nie godny jak na standardy
dwudziestego pierwszego wieku.
Teraz to wszystko co było waszym
marzeniem staje się faktem – mówił z kolei poseł Krzysztof Lipiec.
Obecny na konferencji starosta Mirosław Gębski podkreślił, że powiat
kielecki jest liderem jeśli chodzi o
pozyskiwanie funduszy na remon-

„Głos Piekoszowa”
miesięcznik bezpłatny samorządu
gminy Piekoszów
Wydawca:
Biblioteka Centrum Kultury
w Piekoszowie,
ul. Częstochowska 66

ty i przebudowy dróg. – Bardzo się
cieszę, że wreszcie pozbędziecie
się jako mieszkańcy tej ogromnej
dysfunkcji, tego unoszącego się kurzu czy błota po opadach. Realizacja tej inwestycji choćby tu na ulicy
Słonecznej jest potrzebna. W końcu
będziecie mogli żyć, funkcjonować i
poruszać się w godnych warunkach
– mówił Cezary Majcher członek
Zarządu Powiatu Kieleckiego.
Swojego zadowolenia nie kryli
również reprezentanci Micigozdu w
osobach radnego Pawła Zaleskiego
i sołtysa Roberta Ślempa. – Mieszkańcy naszej miejscowości od dawna czekali na to, by wyremontować

te drogi, które nigdy nie były asfaltowe – zaznaczył radny Paweł Zaleski. Ze swoim przedmówcą zgodził się także sołtys Robert Ślemp,
który podkreślił, że mieszkańcy zaangażowali się w to, by poprawić jakość użytkowania tych dróg. – Wielokrotnie byliśmy w tej sprawie na
rozmowach u wójta gminy. W zeszłym roku poseł Krzysztof Lipiec
również obiecał pomoc i jak widać
słowo zostało dotrzymane – mówił
Robert Ślemp.
Prace na ulicach Słonecznej, Leśnej i Południowej potrwają do końca października bieżącego roku.
				/kcz/

Ulice Słoneczna, Leśna i Południowa w Micigoździe do końca października bieżącego roku mają zyskać
asfalt oraz odpowiednie odwodnienie. (fot. BCK)
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Filia Wydziału Komunikacji
i Transportu w Piekoszowie otwarta
Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach właśnie została
utworzona i uroczyście otwarta w Piekoszowie. Jej
siedziba mieści się w budynku Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej przy ul. Czarnowskiej 59.
Filia wydziału komunikacji, która powstała w Piekoszowie to już dziewiąta filia znajdująca się w powiecie
kieleckim. W placówce bez problemu będzie można
zarejestrować pojazd, odebrać dowód rejestracyjny czy
wykonać inne czynności administracyjne dotyczące
haków, demontażów, złomowania i innych. Aktualnie,
w dobie pandemii koronawirusa, wizytę w filii w Piekoszowie można zarezerwować przez Internet. – Otwarliśmy kolejną filię wydziału komunikacji w celu poprawienia komfortu obsługi petentów z powiatu kieleckiego. Z
gminy Piekoszów trzeba było jechać przez całe Kielce,
by zarejestrować czy wyrejestrować pojazd. Teraz to
się zmieni – mówił starosta kielecki Mirosław Gębski.
– Myślę, że gmina Piekoszów zasługuje na taki punkt,
bo jest dużą gminą – mówił z kolei wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek dodając, że w tej chwili, gdy Piekoszów stara się o prawa miejskie, taki punkt wydziału
komunikacji jest jak najbardziej wskazany.
– Otwarta właśnie filia z pewnością poprawi warunki korzystania z usług starostwa mieszkańcom gminy
Piekoszów. Myślę, że decyzja jaką podjęliśmy jako
zarząd i rada powiatu, była jak najbardziej słuszna.
Mieszkańcy na pewno to docenią i będą zadowoleni
– podkreślał członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezary Majcher, który dodał również, że takie decyzje to
efekt dobrej współpracy pomiędzy władzami powiatu
a władzami gminy Piekoszów. – Staramy się o prawa

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kielcach mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie przy ul. Czarnowskiej. (fot. CKinfo)

miejskie, więc ta filia to kolejny krok w tym kierunku
połączony z udogodnieniem dla mieszkańców. Nie muszą już jeździć do Kielc, bo mają możliwość na przykład rejestracji pojazdu tutaj na miejscu – zaznaczała
Barbara Drogosz Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów.
Należy podkreślić, że w filii Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Piekoszowie
będą obsługiwani wyłącznie mieszkańcy, którzy dokonają rejestracji wizyty przez Internet za pośrednictwem
strony internetowej www.powiat.kielce.pl „Umów wizytę”. Filia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Informacje dostępne są również
pod numerem telefonu 41 252 40 45.
						
/kcz/

OSP w Rykoszynie otrzyma
nowy wóz strażacki
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie mają powody do zadowolenia. Do ich jednostki trafi średni pojazd ratowniczo-gaśniczy.
– Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej powinna mieć odpowiedni sprzęt, który pozwoli na szybką
reakcję w razie niebezpieczeństwa. Strażacy ochotnicy
wielokrotnie ryzykują własne zdrowie czy nawet życie,
by ratować drugiego człowieka – mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – Dlatego też cieszę się, że
do jednostki w Rykoszynie trafi wóz ratowniczo-gaśniczy. Jestem pewien, że druhowie z Rykoszyna w pełni
wykorzystają bogate zasoby nowego wozu strażackiego i jeszcze pilniej będą czuwać nad bezpieczeństwem
mieszkańców – dodaje.

Oprócz Rykoszyna, w województwie świętokrzyskim
nowe wozy strażackie trafią do 20 gmin, m.in. Małogoszcza, Strawczyna czy Bobrzy.
W perspektywie całego kraju do jednostek ochotniczych straży trafi 314 wozów ratowniczo-gaśniczych o
łącznej wartości około 244 milionów złotych. Zakupy samochodów zostaną zrealizowane przez jednostki OSP
przy dofinansowaniu: Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z
dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także ze środków pochodzących z odpisów z firm
ubezpieczeniowych.
/kcz/

INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - maj 2021

5

Ogromne wsparcie dla osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
Do gminy Piekoszów z Funduszu Solidarnościowego popłynie wsparcie finansowe
skierowane do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Blisko 270 tysięcy złotych
gmina Piekoszów pozyskała na
pomoc niepełnosprawnym oraz
dla ich opiekunów. Umowy zostały podpisane.
Na realizację ministerialnych programów „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” oraz „Opieka
wytchnieniowa” województwo świętokrzyskie pozyskało łącznie 30
milionów złotych, co w porównaniu
ze 140 milionami przeznaczonymi
na całą Polskę, stanowi jedno z
najwyższych dofinansowań. – Województwo świętokrzyskie otrzymało dofinansowanie na wszystkie
zgłoszone programy. Jest to pokłosiem tego, że poprzednia edycja
była bardzo dobrze wykorzystana.
Przypomnę tylko, że oba programy to dofinansowanie stuprocentowe na realizację potrzeb. Jest to
bardzo duża ulga dla samorządów
i ogromne wsparcie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Cieszę się, że jesteśmy w czołówce województw, które wykorzystują
środki rządowe, w tym wypadku na
opiekę osób niepełnosprawnych –
mówił wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz.
O realnej pomocy ze strony
rządu wspomniał także obecny
na podpisywaniu umów senator
Krzysztof Słoń, któremu temat
wsparcia osób niepełnosprawnych
jest bardzo bliski. – Dla mnie jest
to rewelacyjna wiadomość, że tyle
samorządów województwa świętokrzyskiego sięga po te środki rządowe. Jest to realne wsparcie osób
niepełnosprawnych oraz osób, które się nimi na co dzień opiekują.
To są godziny pracy asystentów i
terapeutów. Cieszy mnie to, że właśnie na takie cele wykorzystuje się
środki Funduszu Solidarnościowego – mówił senator Krzysztof Słoń.

Dofinansowanie nie ominęło
również gminy Piekoszów, która po raz drugi będzie realizować
program „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”, a po raz pierwszy program „Opieka wytchnieniowa”. Umowy na ich dofinansowanie
podpisali wójt gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek wraz ze skarbnik
gminy Magdaleną Smolarczyk-Korbą. – Cieszę się, że po raz
kolejny mogliśmy skorzystać ze
środków przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych. Zarówno oni
jak i ich opiekunowie zasługują na
takie wsparcie – podkreślił gospodarz gminy Piekoszów. Program
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest to program mający na celu zapewnienie wsparcia
uczestnikom programu w codziennym funkcjonowaniu. – Ten program na terenie gminy Piekoszów
realizujemy od stycznia bieżącego
roku. Z Funduszu Solidarnościo-

wego pozyskaliśmy na ten cel 192
321 złotych i jest to dofinansowanie
stuprocentowe – podkreśla Justyna Malarczyk kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Piekoszowie. – Drugi program
z Funduszu Solidarnościowego
„Opieka wytchnieniowa” jest skierowany do osób opiekujących się
osobami niepełnosprawnymi, na
których spoczywa duża odpowiedzialność i obciążenie. Oni nie
mają jak odpocząć. Dlatego też
chcemy ich odciążyć w codziennych obowiązkach lub zapewnić
czasowe zastępstwo – tłumaczy
Justyna Malarczyk.
W gminie Piekoszów programem „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” objętych zostało 7 osób, natomiast „Opieką
wytchnieniową” 8 opiekunów. Programy realizowane będą do końca
bieżącego roku.
			
/kcz/

Umowy dotyczące „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieki wytchnieniowej” podpisał wójt Zbigniew Piątek i skarbnik Magdalena Smolarczyk Korba. (fot. CKinfo)
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Obchody 230. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
W tym roku obchodziliśmy 230.
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3
Maja. Była ona pierwszą w Europie, a drugą na świecie nowoczesną konstytucją uchwaloną 3 maja
1791 roku na Sejmie Czteroletnim.
Dzięki konstytucji z XVIII wieku
wprowadzony został ustrój monarchii
konstytucyjnej, a władzę podzielono
na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
W tym roku także, mimo pandemii
i obostrzeń, nie zapomniano o tym
wydarzeniu. W poniedziałek 3 maja
odbyła się uroczysta msza święta w
Sanktuarium w Piekoszowie, w której oprócz mieszkańców uczestniczyli
reprezentanci władz gminy z wójtem
Zbigniewem Piątkiem na czele, gminny poczet sztandarowy oraz przedstawiciele rady powiatu kieleckiego.
– Warto zaznaczyć, że to na terenie
naszej gminy, w Podzamczu Piekoszowskim, za sprawą Adama i Jana

Tarłów stworzono projekt ustawy, która dała początek Konstytucji 3 Maja –
mówił wójt Zbigniew Piątek.
By uczcić kolejną rocznicę uchwalenia konstytucji z 1791 roku, tradycyjnie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Piekoszowie złożone zostały
wieńce przez wójta gminy Piekoszów
Zbigniewa Piątka, przewodniczącą

Barbarę Drogosz wraz z radnymi,
radnych powiatowych Cezarego Majchra i Sylwestra Kasprzyka, pełniącą
obowiązki dyrektora Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie Annę
Wilk oraz przez Sylwestra Kasprzyka
w imieniu senatora RP Jacka Włosowicza.
/kcz/

Wieniec złożyła m.in. przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów Barbara Drogosz wraz z przedstawicielami
rady. (fot. BCK)

W Piekoszowie powstanie kino
Kino z prawdziwego zdarzenia
powstanie w budynku Centrum
Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejowej 2.
Przebudowa i rozbudowa budynku trwa. Budynek piekoszowskiego
Centrum Kultury zmieni nie tylko swój
wygląd, ale i sposób funkcjonowania.
Powstanie tam w pełni wyposażona
sala z siedziskami czy kasą biletową.
Powstaną także specjalne sale, które
przeznaczone będą na prowadzenie
zajęć tematycznych oraz wielu innych
działań.
W minionym czasie dotarła kolejna
dobra wiadomość związana z budynkiem Centrum Kultury – do gminy Piekoszów z Polskiego Instytutu Sztuki
Filmowej popłynie blisko 300 tysięcy
złotych dofinansowania na stworzenie kina. – Z programu „Rozwój kin
2021 - 1. Modernizacja” kwota dofinansowania to 190 tysięcy złotych
na realizację projektu „Zakup sprzętu
i wyposażenia do Kina BCK Pieko-

szów”, który zakłada zakup wyposażenia w postaci foteli do sali kinowej Centrum Kultury w Piekoszowie,
zakup profesjonalnych urządzeń do
projekcji filmowej tj. ekran projekcyjny zwijany elektrycznie o wymiarach
7,5 na 4 m, wózki jezdne pod głośniki
zaekranowe i głośnik subniskotonowy wraz z transportem i montażem,
a także sprzęt nagłaśniający – informuje Anna Wilk p.o. dyrektora BCK w
Piekoszowie. – Natomiast z programu
„Rozwój kin 2021 – II. Cyfryzacja kin”
pozyskaliśmy 96 tysięcy 480 złotych
dofinansowania na realizację projektu
„Zakup sprzętu do projekcji do Kina
BCK Piekoszów”, w ramach którego
zakupiony zostanie kinowy projektor cyfrowy, serwer kina cyfrowego,
obiektyw projekcyjny, panel (komputer
do obsługi), lampa, odpowiedni stolik
pod zestaw cyfrowy oraz dostawa,
montaż urządzeń oraz szkolenie kinooperatorów – dodaje Anna Wilk.
Swojego zadowolenia nie kry-

je wójt gminy Piekoszów Zbigniew
Piątek. – Cieszę się, że w centrum
naszej gminy powstanie kino z prawdziwego zdarzenia. Mieszkańcy będą
mogli obejrzeć filmy światowego
formatu bez konieczności wyjazdu
do Kielc. Sądzę, że będzie to jedno
z miejsc najchętniej odwiedzanych
przez mieszkańców gminy – mówi
wójt gminy Piekoszów. – Serdeczne
podziękowania należą się Posłowi
Ziemi Świętokrzyskiej Bartłomiejowi Dorywalskiemu za monitorowanie złożonych wniosków i finałowe
rozstrzygnięcia – dodaje gospodarz
gminy. – To wspaniała wiadomość
dla mieszkańców gminy Piekoszów.
Z ogromną przyjemnością wspieram
i będę wspierał takie inicjatywy, które
niosą korzyści dla lokalnej społeczności. Kultura jest ważną sferą życia
codziennego, a dzięki stworzeniu kina
w Piekoszowie, będzie ona na jeszcze
wyższym poziomie – mówi Bartłomiej
Dorywalski Poseł RP.
/kcz/
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E-usługi oraz zmiany w Zakładzie
Usług Komunalnych w Piekoszowie
Zakład Usług Komunalnych wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców i wprowadza e-usługi.
Zmiany będą również w schemacie organizacyjnym.
Ponadto sukcesywnie wymieniane będą wodomierze.
Zmiany w schemacie organizacyjnym
Od 1 czerwca w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie zostaną wprowadzone zmiany organizacyjne.
Połączone zostaną działy Eksploatacji i Rozwoju co pozwoli na dużo szybszy obieg informacji wewnątrz Spółki
i przyspieszy proces decyzyjny. Do działu Administracyjno-Finansowego przesunięty zostanie pracownik z Działu Logistyki i Usług, który będzie zajmował się koordynowaniem spisywania stanów wodomierzy we współpracy z
Działem Eksploatacji i Rozwoju. Schemat organizacyjny
obowiązujący od 1 czerwca 2021 roku zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki.
Spisywanie stanów wodomierzy
W ostatnich latach spisywanie stanów wodomierzy odbywało się w Zakładzie Usług Komunalnych w Piekoszowie bardzo nieregularnie. W związku z tym na przełomie
kwietnia i maja rozpoczęliśmy weryfikację stanów wodomierzy. Zakończenie planowane jest z końcem czerwca.
W trakcie działania pracownicy Spółki proszą również
mieszkańców o weryfikację danych, na podstawie których zawarte są umowy między odbiorcami a Spółką. W
przypadku niezgodności, poszczególne sytuacje będą na
bieżąco naprawiane. Ponadto pracownicy Spółki rozdają
mieszkańcom druki zgody na przesyłanie FV drogą elektroniczną na pomocą e-faktury. Harmonogramy spisywania wodomierzy są aktualizowane co środę i publikowane
na stronie internetowej ZUK w Piekoszowie oraz na funpage’u Spółki na Facebook’u.
Rozpoczynamy wdrożenie e-usług
Aby ułatwić mieszkańcom rozliczanie się z zobowiązań wdrażamy system e-usług. Platforma EBOK pozwoli
naszym klientom na zakładanie indywidualnych internetowych kont. Przez takie konto internetowe nasi klienci będą
mogli przeglądać faktury, analizować rozliczenia opłat,
dokonywać płatności internetowych. Będą mogli również
otrzymywać faktury elektroniczne, składać elektronicznie
wnioski oraz zgłaszać reklamacje. Ponadto wprowadzona
zostanie tzw. e-faktura. Jest to usługa inicjowana przez
Klienta, który po zalogowaniu do modułu ma możliwość na
podstawie podanego w formularzu odczytu wodomierza
zlecić wygenerowanie e-faktury. Na podstawie pozyskanych danych rozpoczyna się automatycznie procesowanie
formularzy. Klient, który chce funkcjonować w systemie e-faktura musi wypełnić stosowny formularz zgody online
lub przysłać skan wypełnionego i podpisanego formularza
zgody na adres e-mail Spółki.
Wymiana wodomierzy
W międzyczasie w miarę niewielkich niestety możliwości Spółki opracowujemy plan wymiany wodomierzy. Wo-

domierze będą wymieniane na takie, których technologia
pozwala na zdalny odczyt. Ponadto zastosujemy różne
technologie pracy wodomierzy, zarówno strumieniowe,
gdzie nie ma problemów z siecią i miejscem montażu, ale
też tłokowe które można montować w różnych pozycjach
bez zaburzania odczytów. W miejscach, gdzie są problemy z siecią, m.in. z powietrzem w instalacji, zastosujemy
wodomierze ultradźwiękowe, które nie mają części ruchomych, dzięki czemu nie reagują również na powietrze w
układzie. W 2021 roku planujemy wdrożenie systemu w
dwóch miejscowościach (Wesoła, Wierna Rzeka). W kolejnym roku następne, których okres legalizacji się zakończył.
Oczyszczalnia ścieków
Trwa poszukiwanie wykonawcy ekspertyzy związanej
z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków, tak aby decyzja o wykorzystaniu jakichkolwiek środków z pożyczki
przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej była oparta o rzeczywisty stan
oczyszczalni, który będzie określony przez specjalistów.
Umowa z WFOŚiGW negocjowana będzie w korelacji do
wniosków z ekspertyzy. Określone zostaną najważniejsze
kwestie dotyczące stanu reaktorów, urządzeń i automatyki oraz gospodarki osadowej na oczyszczalni. Wszystkie
kolejne działania związane z tematem oczyszczalni będą
publikowane na stronie internetowej Spółki.
Nowe taryfy
Złożony przez Zarząd Spółki w styczniu wniosek taryfowy został negatywnie oceniony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie. Brak jeszcze
decyzji administracyjnej, ale w zawiadomieniu, które dotarło do Spółki 19 maja 2021 roku zostaliśmy poinformowani,
że „…Wnioskodawca nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia potwierdzającego zasadność wnioskowanych
cen i stawek opłat oraz nie wykazał działań podjętych w
celu optymalizacji kosztów”. W związku z tym konieczne
będzie przygotowanie nowego wniosku taryfowego. O całej procedurze przygotowywania wniosku oraz jego procedowaniu przez PGW Wody Polskie będziemy informować
na bieżąco. Mamy nadzieję, że wdrożone procesy służące optymalizacji kosztów i rozwiązania związane z planowanymi inwestycjami sprawią, że zaproponowane przez
nowy Zarząd Spółki taryfy zostaną zaakceptowane przez
organ regulacyjny oraz odbiorców naszych usług. Chcemy
również, aby cała procedura związana z wprowadzaniem
taryf była konsultowana na poziomie władz gminy oraz
radnych, a mieszkańcy byli na bieżąco o niej informowani.
Realnie nowe taryfy mogą zacząć obowiązywać na terenie gminy od jesieni bieżącego roku. Do tego czasu będą
obowiązywać taryfy tymczasowe określone przez organ
regulacyjny. Będą one najprawdopodobniej na poziomie
dotychczasowych taryf.
/ZUK/
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Pomoc żywnościowa dla 750 osób
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie kontynuują realizację ministerialnego Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym.
Na terenie gminy Piekoszów zakwalifikowano
zgodnie z wyznaczonymi kryteriami 337 rodzin, a w
tym 750 osób. – Paczki cyklicznie są przywożone z
Banku Żywności w Kielcach i sukcesywnie zgodnie
z ustalonymi terminami i przekazywane do rąk osób
zakwalifikowanych do programu za pośrednictwem
GOPS w Piekoszowie i Organizacji Partnerskiej o
Zasięgu Lokalnym tj. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” – informuje kierownik GOPS Justyna Malarczyk.
Łączna ilość artykułów spożywczych do wydania
w ramach POPŻ, podprogram 2020, wyniesie w sumie 31,7 ton żywności. Pierwsze paczki żywnościowe wydano w marcu bieżącego roku. Zakwalifikowani do programu mieszkańcy indywidualnie odbierają
paczki żywnościowe w naszym punkcie w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej, natomiast w czasie
zagrożenia COVID-19, wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców,

żywność była dostarczana do ich domów, szczególnie do seniorów i osób niepełnosprawnych. W paczkach jest żywność hermetycznie zapakowaną z długą datą ważności. – Do osób potrzebujących trafią
następujące produkty: makaron jajeczny, ryż biały,
kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT,
ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasolka
po bretońsku, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, buraczki wiórki, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet drobiowy,
cukier biały, mus jabłkowy, miód nektarowy, płatki
owsiane czy olej rzepakowy (po 42,27 kg na osobę,
w kilku paczkach) – informuje koordynator programu
Anna Rosłońska.
– W imieniu wszystkich potrzebujących mieszkańców składam serdeczne podziękowania za trud
i poświęcenie dla pracowników GOPS w Piekoszowie, za realizację Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa szczególnie w czasie pandemii, kiedy
jest to utrudnione z powodu konieczności przestrzegania zasad reżimu sanitarnego tak, aby zachować
bezpieczeństwo zarówno osób korzystających z pomocy jak i zaangażowanych w jej niesienie – mówi
wójt Zbigniew Piątek.
					
/GOPS/
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Ścieżka dydaktyczna już otwarta!
Zakończyły się prace związane z budową
ścieżek dydaktycznych na terenie Rezerwatu
Moczydło i Chelosiowa Jama.
Powstały tu stanowiska edukacyjne, obserwacyjne wraz z tarasem widokowym, drewnianymi wiatami, obiektem do prelekcji i małą architekturą. –
Warto pokazać zasoby geologiczne jakie znajdują
się w tych dwóch rezerwatach. Chodzi głównie o
wyrobiska po wydobywaniu ołowiu czy o jedną z
najdłuższych jaskiń w Polsce jaka znajduje się w
Rezerwacie Chelosiowa Jama. Chciałem, by dostęp do bogatych zasobów tych rezerwatów mieli
mieszkańcy gminy Piekoszów oraz turyści spoza
gminy. Cieszę się, że udało nam się zrealizować
tę inwestycję. Ścieżki dydaktyczne oraz obiekt do
prelekcji naprawdę świetnie wyglądają. Zapraszam
wszystkich chętnych do zwiedzania Rezerwatu
Chelosiowa Jama i Rezerwatu Moczydło – mówił
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.
Koszt budowy ścieżek dydaktycznych na terenie Rezerwatu Moczydło i Rezerwatu Chelosiowa
Jama opiewa na kwotę 1 miliona 843 tysięcy złotych, z czego 1 milion 436 tysięcy złotych pokryje
unijne dofinansowanie pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Działania 6.3. „Ochrona i wykorzystanie
obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF”. Osi
6. Rozwój miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata
2014-2020.
/kcz/

Na ścieżce dydaktycznej znajdują się tablice informacyjne. (fot. CKinfo)

ZDANIEM RADNYCH
Cieszę się, że wójt gminy Piekoszów zainwestował środki na udostępnienie i uatrakcyjnienie obu rezerwatów. Teraz wszyscy mogą tutaj
przyjść, zwiedzić. Wszyscy wiedzą,
że jest takie miejsce w Jaworzni, które można, a nawet trzeba zobaczyć, ze względu na
zasoby geologiczne i piękno przyrody. Serdecznie
zapraszam wszystkich pasjonatów pięknych widoków do odwiedzenia Jaworzni.
Ewelina Malinowska
Radna Rady Gminy Piekoszów
Wcześniej były tu ruiny, leżał gruz.
Dzięki zaangażowaniu wójta gminy
Zbigniewa Piątka porządek został
zrobiony. To miejsce promuje całą
gminę Piekoszów pod względem turystycznym. Warto zaznaczyć, że jest
tutaj jeszcze wiele nieodkrytych miejsc, jak chociażby podziemne chodniki po wydobywaniu złóż ołowiu. Niewiele osób o tym wiedziało wcześniej. Teraz
dzięki udostępnieniu i zagospodarowaniu terenów
obu rezerwatów to wszystko się zmieni. Zapraszam
do Jaworzni – naprawdę warto odwiedzić te miejsca
i podziwiać uroki przyrody.
Piotr Bąk
Radny Rady Gminy Piekoszów

Są tutaj również gry edukacyjne. (fot. CKinfo)
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Sprzątanie lasu w Janowie

Żyć w zgodzie z naturą – taki
cel przyświecał uczestnikom
sprzątania lasu w Janowie Górnym.
W sobotę 8 maja w Janowie Górnym odbyło się wielkie sprzątanie
lasu. W akcji brali udział motocykliści z KTM Novi Korona Kielce z
prezesem Ryszardem Bracikiem
na czele, a także wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, mieszkańcy
oraz sołtys Janowa.
– Podczas sprzątania zebrano
duże ilości śmieci w postaci odpadów z gospodarstw domowych
oraz opon, beczek i różnych innych.
Akcja miała na celu uświadomić
mieszkańców, że żyjemy w zgodzie
z naturą, która jest naszym dobrem
wspólnym i należy o nią dbać –
podkreślał sołtys Janowa Sławomir
Staszewski.
– Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom
obu akcji, w tym dla prezesa KTM
Novi Korona Kielce Ryszarda Braci-

ka i zawodników klubu – mówił wójt
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.
Z zaangażowania mieszkańców
Janowa Górnego oraz gości, którzy

Głos Piekoszowa - maj 2021

wzięli udział w akcji, jak najbardziej
trzeba brać przykład – dbanie o
środowisko naturalne jest obowiązkiem każdego człowieka.
/kcz/

Uczestnicy sprzątania lasu w Janowie Górnym. (fot. Sławomir Staszewski)

O EKOLOGII
Okres wiosenno-letni sprzyja
powstawaniu pożarów. Zasuszona
trawa czy gałęzie
są
doskonałym
podłożem palnym. Niestety za
blisko 94% przyczyn powstawania pożarów odpowiedzialny
jest człowiek.
Nierzadko słyszy się opinię, że
„wypalanie traw użyźnia glebę”.
Niestety jest to mylna teza. Poprzez wypalanie traw dochodzi do
niekorzystnych i nieodwracalnych
zmian w środowisku naturalnym
– ziemia wyjaławia się, a pożyteczny proces rozkładu resztek
roślinnych zostaje zahamowany. –
To nie wszystko. Wypalając trawy
niszczymy środowisko życia zwierząt takich jak zające, jeże, sarny
oraz ich młode, które nie dość, że
tracą swoje legowiska to są narażone na utratę zdrowia czy życia
– podkreśla wójt gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek. – Oprócz tego,
wypalanie traw prowadzić może
do pożarów wymagających interwencji wielu jednostek straży. W
pożarach mogą ucierpieć nie tylko
zwierzęta, ale i ludzie. Utrata dachu nad głową, dobytek życia strawiony przez ogień, a nawet śmierć
w płomieniach – do tego może
doprowadzić wypalanie traw, które bardzo szybko może wymknąć
się spod kontroli. Nie dajmy się
ponieść złudzeniom, że wypalanie
to nic takiego, że środowisko tego
potrzebuje. Nic bardziej mylnego.
Możemy wyrządzić tym sposobem
wiele złego środowisku i samym
sobie – apeluje wójt Zbigniew Piątek.
Ci, którzy mimo wszystko nie zaprzestaną tej praktyki muszą liczyć
się z konsekwencjami. Ustawa z
16 kwietnia 2004 roku o ochronie
środowiska wyraźnie mówi, że
„Kto (...) wypala łąki, pastwiska,
nieużytki, rowy, pasy przydrożne,

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub
szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny” (Art. 131 pkt. 12).
Wysokość grzywny może sięgnąć
5000 złotych, a kara pozbawienia
wolności – nawet 10 lat. Oprócz
tego rolnicy, którzy pozyskują dopłaty z Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa muszą
liczyć się z tym, że poprzez niezgodne z prawem wypalanie traw,
ich dopłata zostanie znacznie obniżona lub niewypłacona w ogóle.
– Apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Piekoszów o poważne
potraktowanie
tematu
wypalania traw. Nie niszczmy środowiska, nie zabijajmy w ten sposób niewinnych zwierząt, a przede
wszystkim nie zagrażajmy własnemu życiu i życiu innych. Lekkomyślność może mieć katastrofalne
skutki – mówi wójt gminy Piekoszów.
/kcz/
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Uczniowie z Łosienia wiedzą
jak chronić środowisko
W środę 12 maja w Szkole Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza w Łosieniu gościli przedstawiciele Fundacji Odzyskaj Środowisko, która
wspiera realizację projektu „Elektryczne Śmieci”
oraz prowadzi Szkolne Centrum Recyklingu.
Edukacja ekologiczna młodych ludzi daje nadzieję
na poprawę stanu naszego środowiska.
W ramach promocji postaw proekologicznych w zakresie właściwego postępowania z wybraną grupą odpadów, a także popularyzowania idei recyklingu zorganizowano ciekawe zajęcia dla uczniów z klas 0 – III.
Na warsztatach pt. „Baterie to nie fanaberie” dzieci z
zerówki dowiedziały się kto wymyślił baterię, jakie niebezpieczne substancje w nich się znajdują, dlaczego
zużyte baterie trzeba wyrzucać do specjalnych pojemników oraz gdzie takie pojemniki można znaleźć.
Podczas zajęć w klasach I – III pt. „Recykling Elektrycznych Śmieci” uczniowie uczyli się, czym jest recykling elektrycznych śmieci i dlaczego jest aż tak ważny.
Zdobyli nowe wiadomości o upcyklingu i downcyklingu.
Dowiedzieli się, do czego służą czerwone pojemniki.
Wspólnie szukali złota. Zajęciom towarzyszyła wysta-

wa trash artu – rzeczy wykonanych z Elektrycznych
Śmieci (upcykling) oraz wystawa surowców (bezpiecznych dla środowiska) pochodzących z recyklingu. Podczas spotkań zorganizowano zbiórkę zużytych baterii
oraz quizy i konkursy z nagrodami.
Uczniowie ze szkoły w Łosieniu mile spędzili czas,
a jednocześnie zdobyli bardzo cenną wiedzę na temat
ekologii.
/SP w Łosieniu/

O tym jak utylizować baterie czy inne elektrośmieci mówiono podczas warsztatów w Łosieniu. (fot. SP Łosień)

86. rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego
„My, mieszkańcy Rykoszyna, możemy być dumni, że tak wspaniała postać była w naszej okolicy,
a wydarzenia, które się tu rozgrywały miały istotne znaczenie dla naszego kraju”. Takimi słowami
uczniowie klasy VI i VIII Szkoły Podstawowej im.
Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie zakończyli
przygotowany przez siebie apel, na którym upamiętnili 86. rocznicę śmierci swojego patrona.
W środę 12 maja minęło dokładnie 86 lat od śmierci tego wielkiego i wspaniałego bohatera narodowego.
Józef Klemens Piłsudski, urodził się 5 grudnia 1867 w
Zułowie. Był działaczem społecznym i niepodległościowym, żołnierzem, politykiem, mężem stanu, członkiem
Polskiej Partii Socjalistycznej i jej przywódcą w kraju,
twórcą Organizacji Bojowej PPS i Polskiej Organizacji
Wojskowej, kierownikiem Komisji Wojskowej i Tymczasowej Rady Stanu, naczelnym wodzem Armii Polskiej,
Naczelnikiem Państwa, pierwszym marszałkiem Polski. Rykoszyn pojawia się w kontekście Józefa Piłsudskiego i historii Polski walczącej o niepodległość 17
sierpnia 1914 roku. Wieczorem, tego dnia, zgrupowanie dowodzone przez Piłsudskiego przemaszerowało
do Rykoszyna. To właśnie tu zapadły bardzo ważne
decyzje wpływające na dalsze funkcjonowanie oddziałów Wojska Polskiego.
Uczniowie szkoły w Rykoszynie przygotowali, pod

opieką swoich wychowawców, program artystyczny,
który miał na celu upamiętnienie i uhonorowanie Józefa Piłsudskiego. Po apelu dyrektor szkoły Agata Skalska, przewodnicząca Rady Rodziców Anita Podsiadły
i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Oliwier
Głuch, w asyście pocztu sztandarowego, przemaszerowali pod pomnik patrona, aby złożyć kwiaty i uczcić
patrona minutą ciszy.
/SP w Rykoszynie/

Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie szkoły w Rykoszynie uczcili rocznicę
śmierci patrona swojej szkoły Józefa Piłsudskiego. (fot. SP Rykoszyn)
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Akcja „Światełko Potyczki językowe
za pudełko”
w Brynicy
Kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu.
Dla wielu z nas autyzm to wyraz, nie identyfikujemy go
z konkretną chorobą, a tym bardziej osobą. Dlatego niezwykle ważne jest ciągłe podnoszenie świadomości społeczeństwa, że w naszym otoczeniu jest mnóstwo osób
dotkniętych tym zaburzeniem neurorozwojowym, którzy
wbrew pozorom są tacy jak my. Choć trochę inaczej postrzegają otaczający nas świat.
Ustanowiony 2 kwietnia przez ONZ Światowy Dzień
Świadomości Autyzmu rozpoczyna czas kampanii, akcji
społecznych, marszów na niebiesko, lekcji wychowawczych, pogadanek.
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach wzięła udział w akcji Krajowego Towarzystwa Autyzmu pod hasłem „Światełko za pudełko”.
Mimo czasu pandemii rodzice i uczniowie placówki licznie wsparli to przedsięwzięcie. Zgromadzono wiele gier
dydaktycznych, układanek oraz klocków, które przekazano dla dzieciaków z KTA. Każdy uczeń, który wsparł akcję dostał niebieską żarówkę – symbol Autyzmu. Szkoła
otrzymała podziękowanie w postaci dyplomu.
/SP w Szczukowskich Górkach/

W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy rozstrzygnięto konkurs językowo –
multimedialny pn. „Famous people in our area”,
który skierowany był do uczniów szkół podstawowych z gminy Piekoszów.
Przy ocenie prac wzięto pod uwagę zgodność z
tematem, kreatywność, poprawność językową oraz
ogólne wrażenia estetyczne. Wszystkie nadesłane
prace pokazują wyjątkowe zdolności i umiejętności uczniów w zakresie posługiwania się językiem
angielskim, jak i wysoką umiejętność korzystania z
technologii informacyjno – komunikacyjnych. Z wielu
nadesłanych prac komisja wybrała pięć i przyznała
następujące miejsca:
– I miejsce – Julia Rutkowska (SP Piekoszów)
– II miejsce – Karolina Zaród i Julia Marszałek (SP
Piekoszów)
– III miejsce – Amelia Tomasik (SP Brynica) i Dawid Krzywicki (SP Piekoszów).
Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
/SP w Brynicy/

Karolina Zaród nagrodzona w konkursie
ogólnopolskim z języka niemieckiego

Nie należy nikogo przekonywać, że czytanie ma
na nas pozytywne oddziaływanie.
Ale kiedy myślimy o włączeniu książek do lekcji języka
niemieckiego, nasuwa się kilka pytań kiedy należałoby
zacząć czytanie w języku niemieckim, czy mamy w ogóle
na to czas, które książki są do tego najlepsze oraz jak
należy z nimi pracować podczas lekcji?
Monika Haczkiewicz nauczyciel języka niemieckiego
poszukała odpowiedzi na te pytania i zgłosiła uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie do ogólnopolskiego konkursu czytania i pisania w
języku niemieckim pn. „Leselust”.
Konkurs odbył się w dwóch etapach. Pierwszy miał
miejsce w szkole. W tym czasie młodzież czytała małe
lektury w języku niemieckim – często samodzielnie wybrane lub zaproponowane przez Monikę Haczkiewicz
– które zaraz po przeczytaniu recenzowano. Jako uzupełnienie należało wypełnić kartę recenzji w języku niemieckim.
Etap drugi stanowiło wysłanie najlepszych recenzji z
etapu pierwszego do Goethe-Institut wraz z opisem pracy nad lekturą i przebiegu konkursu w szkole.
Spośród 1200 prac nagrodzona została recenzja Karo-

liny Zaród, uczennicy klasy VII z Piekoszowa. To ogromny sukces uczennicy, która dopiero zaczyna przygodę z
językiem niemieckim.
Karolina przeczytała i napisała recenzję do książki
„Lalu Und sein Engel”. Specjalne wyróżnienia powędrowały do siedmiu nauczycieli w Polsce. Wśród nich znalazła się Monika Haczkiewicz, nauczyciel języka niemieckiego w piekoszowskiej szkole.
/SP w Piekoszowie/

Karolina Zaród zdobyła wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim „Leselust”.
(fot. SP Piekoszów)
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Anna Moskal
z nagrodą

Konkurs z orłem
białym w tle

Praca plastyczna uczennicy Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Jaworzni Anny Moskal, w konkursie geologiczno - środowiskowym „Nasza Ziemia
– środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”, którego organizatorem był Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, została nagrodzona przez sponsorów.
Była to już XXII edycja konkursu, która cieszyła się
ogromną popularnością wśród młodzieży szkolnej. Komisja Konkursowa miała trudne wyzwanie, bowiem poziom
nadesłanych prac był bardzo wysoki, świadczący o wiedzy, talencie i wyobraźni uczniów oraz wysiłku i zaangażowaniu nauczycieli i rodziców.
/SP w Jaworzni/

Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych
w Micigoździe zorganizował konkurs plastyczny pn. „230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3
Maja”.
Prace konkursowe przedstawiały nie tylko wizerunek orła białego, ale i polską flagę, polskie barwy,
kontur naszej Ojczyzny i wiele innych patriotycznych
motywów. Każda forma okazywania szacunku dla
polskiej historii jest dobra, dlatego ten konkurs znakomicie wpisuje się w obchodzy 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie byli bardzo zaangażowani. Starannie
wykonali swoje prace i dobrze odnaleźli się w tym temacie. Organizatorzy mieli nie lada problem, jednak
ostatecznie wybrali najpiękniejsze prace w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii klas I-III pierwsze miejsce zajęła Oliwia Drogosz, drugie – Michał Ogonowski, a trzecie
Adrianna Rak. Wyróżniono prace Laury Garnickiej,
Zofii Huk, Piotra Ciszka, Kamila Grudnia i Nikodema
Olchawy.
W kategorii klas IV-VIII pierwsze miejsce przyznano Sandrze Żurawińskiej, drugie – Patrykowi Gorzelakowi, a trzecie Gabrielowi Drogoszowi. Wyróżnienia powędrowały do Magdaleny Ciszek, Izabeli Huk i
Franciszka Snocha.
/ZOPI w Micigoździe/

Nagrodzona praca Anny Moskal. (fot. SP Jaworznia)

Dzień Ziemi w Zajączkowie
Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Ziemi w
Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania
Styczniowego w Zajączkowie obchodzony był
pod hasłem „Przywróćmy naszą Ziemię”.
Wszystkim uczniom i nauczycielom przyświecał cel
kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska,
odpowiedzialności za jego stan, uświadomienie roli
jaką uczniowie mogą odegrać w swoim najbliższym
otoczeniu. W tym roku obchody Dnia Ziemi w szkole w
Zajączkowie wyglądały inaczej ze względu na zdalną
naukę. Pomimo pandemii uczniowie pamiętali o tym,
jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Uczniowie w
ramach zaproponowanych działań sadzili rośliny, wykonali prace plastyczne i brali udział w konkursach,
których motywem przewodnim była planeta Ziemia.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach. W kategorii klas I-III nagrodzeni
zostali Maciej Zychowicz (kl. II), Ksawery Kucharczyk
(kl. II) i Lena Kaleta (kl. III).
W kategorii klas IV-VIII nagrody powędrowały do
uczniów klasy V Filipa Dudka, Mikołaja Guza, Pawła
Kozła, Natalii Kozieł i Leny Szymkiewicz, do uczniów

klasy VI Alana Walasa, Marceliny Szymkiewicz i Oliwii Szymkiewicz oraz do uczniów klasy VII Kacpra
Guza i Amelii Filipiak.
Wyróżnienie otrzymały dzieci z oddziału przedszkolnego.
/SP w Zajączkowie/

Z okazji Dnia Ziemi uczniowie zadbali także o czystość środowiska. (fot. SP
Zajączków)
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Laureaci konkursów czytelniczych
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie realizuje
projekt pod nazwą „Jedna książka… jedno miejsce…”,
w ramach którego odbył się Konkurs Pięknego Czytania oraz Konkurs Czytelniczy.
Konkurs Pięknego Czytania, który skierowany jest do
uczniów klas I-III szkół podstawowych, odbył się 5 maja.
Uczniowie, łącząc się poprzez platformę ZOOM, czytali przygotowane przez organizatora fragmenty książek. –
Uczestnicy konkursu wybierali numer fragmentu, czytali
oraz odpowiadali na pytania. Zwracaliśmy uwagę na sposób czytania, czy było ono wyraźne oraz czy uczeń zapamiętał to co czytał – podkreślała Izabela Filipiak kierownik
działu bibliotecznego BCK w Piekoszowie.
Wśród debiutantów, czyli uczniów klas pierwszych,
trzecie miejsce zajęli Patryk Dwojewski ze szkoły w Brynicy oraz Antoni Cegieła ze szkoły w Piekoszowie. Drugie
miejsce zajęli Oskar Pawlikowski ze szkoły w Rykoszynie i
Oliwia Drogosz reprezentantka szkoły w Micigoździe. Najlepszymi czytającymi w grupie klas pierwszych zostali Weronika Szot ze Szczukowskich Górek oraz Alan Płusa ze
szkoły w Łosieniu. Wyróżnienia w tej grupie otrzymali Filip
Krzeszowski z Zajączkowa oraz przedstawicielki szkoły w
Piekoszowie – Luiza Stępień i Zuzanna Robak.
Spośród drugoklasistów miejsce trzecie zajęli Krzysztof
Smelcerz z Łosienia i Amelia Mieszczankowska z Piekoszowa. Na miejscu drugim znalazły się Katarzyna Surma
ze szkoły w Brynicy i Aleksandra Wojciechowska z Jaworzni. Miejsce pierwsze w tej kategorii zajęli Bartosz Sadkowski ze Szczukowskich Górek oraz Tomasz Kurtek z Piekoszowa. Wyróżnienia przyznano Irminie Pik z Zajączkowa,
Gabrielowi Chrabąszczowi z Rykoszyna, Nikodemowi Wijasowi z Micigozdu oraz Marcelinie Siwińskiej z Jaworzni.
Ostatnią grupę uczestników stanowili uczniowie klasy

trzeciej. Tutaj, miejsce trzecie zajęli Patryk Surma ze szkoły w Brynicy oraz Zuzanna Detka z Piekoszowa. Drugie
miejsce przyznano Julii Foks ze Szczukowskich Górek
oraz Piotrowi Ciszkowi ze szkoły w Micigoździe. Zwycięzcami tej kategorii zostały Zofia Nowicka z Jaworzni i Natalia Piotrowska z Łosienia. Wyróżnienia w tej grupie uczniów
otrzymali Julia Filipiak z Rykoszyna, Filip Smardzewski z
Zajączkowa, Nikola Terelak i Jakub Kozieł reprezentanci
szkoły w Piekoszowie.
Kolejnym konkursem realizowanym w ramach projektu
„Jedna książka… jedno miejsce…” był Konkurs Czytelniczy pn. „Prawda o człowieku w bajkach i satyrach Ignacego Krasickiego”. Tegoroczny konkurs, skierowany do
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, odnosił się do
wybranych bajek i satyr Ignacego Krasickiego. – Uczestnicy wykonywali 6 zadań, które polegały m.in. na uzupełnianiu zdań, oznaczeniu prawdy lub fałszu czy rozwiązaniu
testu. Ponadto, w drugim etapie konkursu, uczniowie recytowali wybrany utwór Krasickiego – wymienia Monika Kowal autorka zadań i nauczyciel języka polskiego w szkole
podstawowej w Piekoszowie.
W czytelniczych potyczkach udział wzięło blisko 20
uczniów. W pierwszym etapie miejscem trzecim nagrodzeni zostali Amelia Żukowska z Piekoszowa, Mateusz
Kwiatkowski z Zajączkowa i Maja Sulej z Micigozdu. Drugie miejsce zdobyli Piotr Szafulski i Diana Gos ze szkoły
w Rykoszynie. Zwycięzcami testu wiedzy zostali Bartosz
Malaga oraz Katarzyna Jaworska ze szkoły w Łosieniu.
W drugim etapie konkursu przyznano równorzędne nagrody za recytację wybranego utworu Ignacego Krasickiego dla Mai Sulej i Michała Guzy ze szkoły w Micigoździe
oraz dla Katarzyny Jaworskiej ze szkoły w Łosieniu. /kcz/

W SKRÓCIE

SPROSTOWANIE

Miło nam poinformować, że Komisja Konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu „Malowane Poezją” nagrodziła i wyróżniła 26 prac (z ponad 500
z całej Polski) oraz zakwalifikowała do wystawy
prace 17 osób. Wśród nich znalazła się trójka reprezentantów z gminy Piekoszów.
Swoje miejsce na wystawie będą miały prace autorstwa Magdaleny Radek ze szkoły w Jaworzni (praca
do utworu „O ptaku dziwaku”), Oskara Szymkiewicza
ze szkoły w Rykoszynie (praca do utworu „Świtezianka”) oraz Anny Garbat ze szkoły w Jaworzni (praca
do utworu „Elegia o…”).
/kcz/

Redakcja Głosu Piekoszowa informuje, że w kwietniowym wydaniu gazety (nr 4, str 14) nastąpiła pomyłka w artykule „Czas Wielkanocy - konkurs plastyczny rozstrzygnięty - umieszczone zostało zdanie
„W konkursie udział wzięły wszystkie szkoły oprócz
Piekoszowa [...]”, które powinno brzmieć „W konkursie
wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy Piekoszów”.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.
Redaktor Naczelny GP
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Twórczość pod lupą - Stanisław
Rogala (cz.1)
Prezentujemy dziś pierwszy fragment opowiadania
Stanisława Rogali pt. „Brzoskwinia”.
Skąd pomysł na tę opowieść? - W ciągu swoich lat życia
wielokrotnie spotykałem różnorodne drzewa. Bywało, że
BRZOSKWINIA
Powróciliśmy z dwutygodniowego „wypoczynku” u córki,
której dzieciakami należało się opiekować. Żona pragnęła już odpoczynku „na swoich śmieciach”, ja także. Rano
od razu należało się zabrać przede wszystkim do ogrodu,
który porósł tu i ówdzie wysokimi chwastami, kępami dzikiej trawy, a opaski wokół murów pokryły liście łopianu,
rdestu i ostu. Zobaczywszy to, żona najpierw chwyciła się
za głowę, potem rozpłakała. To, czemu zawsze poświęcała każdą wolną chwilę, teraz prezentowało „obraz nędzy i
rozpaczy”.
Bez słowa ruszyłem za nią do pielenia. Po kilku minutach, żeby przyspieszyć ruchy rąk, zrzuciliśmy robocze rękawice. Zdecydowanie przeszkadzały. Ręce, gdyby nawet
zapowiedzieli się jacyś niespodziewani goście, wyszoruje
się proszkiem, a czasu niczym nie nadgoni. Pierwszy odpoczynek przypadł dopiero po 3 godzinach – na kawę. Picie wody kubkiem bezpośrednio z kranu dla małej ochłody
nie należało do odpoczynku. Drugi odpoczynek – dopiero
popołudniem, kiedy pielenie zostało zakończone i żona
oceniła je nie nazbyt krytycznie.
Siedliśmy na płaskim kamieniu w cieniu rozrosłego

zauroczały mnie, wywierały na mnie lub na moich bliskich
duże wrażenie, przez wiele lat nie pozwalały o sobie zapomnieć. Dlatego teraz chcę opowiedzieć o brzoskwini - mówi
Stanisław Rogala.
/kcz/
orzecha. Nieoczekiwanie żona przytuliła się do mojego
spoconego ramienia i zapytała: - Pamiętasz?
Nie zrozumiałem pytania, dopóki nie spojrzałem na nią
i nie zobaczyłem jej lekko uniesionej głowy i ciepłych oczu
skierowanych na niskie drzewko. Blisko orzecha, jakby
również w jego cieniu, rosła brzoskwinia, która miała już
dojrzałe owoce. Nie było ich dużo, ledwie dziewiętnaście.
Liczyłem je przy każdym „obchodzeniu” ogrodu i delikatnym dotykiem sprawdzałem stan twardości. Dziś były w
pełni dojrzałe. Różowo-złoty kolor, nabrzmiałość od soku
i ta „włochata” delikatność, prowokująca do zanurzenia
zębów w miąższ z całą łapczywością, kusząca do rozsmakowania w jego świeżości, najlepiej o tym świadczyły.
Szczególnie ta jedna, na najwyższej gałęzi, najmocniej wystawiona na deszcz i słońce.
Nieoczekiwanie powrócił czas pierwszych naszych małżeńskich wakacji. Mieszkaliśmy w Lublinie na stancji przy
ulicy Kalinowej w willi, której właścicielem był ojciec dwóch
córek. Starszej byłem wychowawcą, młodszą uczyłem języka polskiego. W tym wyrażała się moja naiwność życiowa – mieszkanie u uczennic. […]”
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