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Powrót do szkół klas I-III 
szkół podstawowych
Po kilku tygodniach nieobecności, 
do szkół podstawowych powrócili 
uczniowie klas I-III. Z tego względu 
w placówkach oświatowych odby-
wają się dezynfekcje, a uczniowie 
i nauczyciele muszą przestrzegać 
zasad sanitarnych.

Czytaj na str. 7 Czytaj na str. 10

Samotni otrzymali podarunki
świąteczne 
Mimo pandemii, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piekoszowie 
nie zapomniał o samotnych i potrze-
bujących. Wraz z wójtem gminy pra-
cownicy GOPS-u rozdali świątecz-
ne paczki dla 68 osób.

Uchwalono budżet gminy
na 2021 rok
Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 6

Szczepienia przeciw 
COVID-19 w gminie Piekoszów
Przychodnia zdrowia w Piekoszo-
wie rozpoczęła szczepienia przeciw 
koronawirusowi. Do 22 stycznia za-
szczepionych zostało 90 mieszkań-
ców gminy Piekoszów.
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Szczepienie szansą na normalność

Nowy rok, nowe inwestycje

Drogie Babcie, Drodzy Dziadkowie!
Z okazji Waszego święta, składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia, by zawsze 

towarzyszyło Wam dobre zdrowie i pogoda ducha. 
Jesteście oparciem, skarbnicą wiedzy 

i naturalnym drogowskazem dla dzieci i wnuków. 
Babcia i Dziadek do skarb, które każdy wnuk 

powinien pielęgnować. Życzymy samych miłych 
i pięknych chwil w życiu 

w gronie rodziny i najbliższych.

Przewodnicząca Rady
Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wójt
Gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek

Szanowni Mieszkańcy!
Kilka tygodni temu dotarła do Polski znakomita wia-

domość dotycząca szczepionki przeciw koronawiruso-
wi. Od końca grudnia rozpoczęto szczepienia grupy 
zero, a dziś szczepić mogą się już osoby po 70 i 80 

roku życia, zapewniając tym samym ochronę dla sie-
bie jak i najbliższych. Z informacji naszego ośrodka 
zdrowia w Piekoszowie wynika, że już 90 osób zo-
stało zaszczepionych na Covid-19, a następnych 300 
osób czeka na swoją kolej.

Cieszę się, że zainteresowanie szczepionką rośnie 
w naszej gminie - to znak odpowiedzialności za siebie 
i innych, jak również ochrona zdrowia i życia.

Niedawno obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. 
Pamiętajmy o osobach starszych, którzy są o wiele 
bardziej narażeni na konsekwencje wywołane zara-
żeniem się koronawirusem - zachęćmy ich do szcze-
pień, zapiszmy, przywieźmy jeśli jest taka potrzeba. 

Szczepiąc się, mamy szansę zwalczyć niewidocz-
nego wroga, który nie chce tak łatwo odpuścić.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Szanowni Państwo!
W grudniu uchwa-

lony został jednogło-
śnie budżet gminy 
Piekoszów bogaty w 
inwestycje tak bardzo 
potrzebne naszej Gmi-
nie. Oprócz bieżących 
wydatków związanych 
z funkcjonowaniem 
jednostek gminnych- 
szkół i instytucji wybu-
dowane zostaną kolej-

ne drogi, powstaną też ścieżki rowerowe i edukacyjne 
przy wsparciu dofinansowań zewnętrznych. Będą też 
kolejne termomodernizacje budynków użyteczności 

publicznej, remont i rozbudowa budynku Centrum 
Kultury w Piekoszowie, oświetlenie, nowe sieci kanali-
zacyjne i wodociągowe.   Łączna kwota zaplanowana 
w tegorocznym budżecie na inwestycje to ponad 21 
milionów złotych.

Radni na ostatniej sesji w ubiegłym roku zatwierdzili 
plan pracy rady, jak również plany pracy poszczegól-
nych komisji. Plany te będą umieszczone na stronie 
internetowej gminy w zakładce Rada Gminy. Sesje 
Rady Gminy będą się odbywały w takim samym try-
bie jak dotychczas, ze względu na obecną sytuację 
epidemiczną.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady 

Gminy Piekoszów
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Budżet gminy na 2021 rok uchwalony
Wszystko wskazuje na to, że 

zapowiada się kolejny bardzo 
dobry rok dla gminy Piekoszów. 
Tegoroczny budżet przewiduje, 
że na terenie gminy zrealizowane 
zostaną inwestycje za ponad 25 
milionów złotych.

Dochody gminy Piekoszów usta-
lono na poziomie 93 milionów 950 
tysięcy złotych, natomiast wydatki 
oszacowano na poziomie nieco po-
nad 92 milionów złotych. Jak jednak 
podkreślano podczas sesji, na tym 
jeszcze nie koniec. – Do docho-
dów należy jeszcze dopisać kolejne 
4 miliony złotych rządowego dofi-
nansowania, jakie udało się nam 
pozyskać na budowę kanalizacji i 
infrastruktury drogowej w Janowie. 
Są to środki przyznane już pod ko-
niec roku i dlatego też nie zosta-
ły one wpisane w projekt budżetu, 
który musieliśmy przedłożyć do 15 
listopada do Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej. Liczę też na to, że w 
trakcie tego roku uda nam się po-
zyskać dodatkowe pieniądze na roz-
wój infrastruktury drogowej – mówi 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek.

Budżet na 2021 rok przewidu-
je przeznaczenie ponad 21 milio-
nów 13 tysięcy złotych na wydatki 
inwestycyjne, co stanowi 22,37% 
wydatków budżetu. Pozostałe duże 
wydatki to środki na oświatę i wy-
chowanie – nieco ponad 28 milio-
nów 876 tysięcy złotych (30,75%), 
pomoc społeczna – 20 milionów 
652 tysiące złotych (21,98%). Po-
zostałe 34% środków wydane zo-
stanie na wiele innych mniejszych 
zadań. Łączna kwota planowanych 
dochodów budżetu gminy na 2021 
rok wynosi 93 950 457,30 złotych, 
z czego: dochody bieżące to 81 319 
587,73 złotych, dochody majątko-
we – 12 630 869,57 złotych. Łącz-
na kwota planowanych wydatków 
na 2021 rok wynosi 93 906 217,84 
złotych, z czego wydatki bieżące 
stanowią 72 892 600,73 złotych, a 
wydatki majątkowe 21 013 617,11 
złotych.

Zdaniem wójta Zbigniewa Piątka 
budżet na 2021 rok jest zdecydo-

wanie budżetem proinwestycyjnym. 
– W tym roku na inwestycje wy-
damy w sumie ponad 25 milionów 
złotych. Dla porównania w roku 
2018 na inwestycje mogliśmy prze-
znaczyć zaledwie 8 milionów 200 
tysięcy złotych. W roku 2019 w bu-
dżecie zaplanowaliśmy na inwesty-
cje 12 milionów 200 tysięcy złotych, 
a w roku 2020 było to 15 milionów 
500 tysięcy złotych – poinformował 
wójt Zbigniew Piątek. – Budżet na 
2021 rok to budżet o największych 
dochodach w dotychczasowej hi-
storii samorządu gminy Piekoszów. 
Jest to także budżet o największych 
wydatkach, także inwestycyjnych – 
podkreślał podczas sesji wójt gminy 
Piekoszów i zaznaczył, że wszystko 
to udało się osiągnąć dzięki konse-
kwencji działań związanych z przy-
jętymi od samego początku zało-
żeniami, analizami i wyliczeniami. 
– Dzięki bardzo dobrej współpracy i 
wielkiemu wsparciu radnych wspól-
nie z moimi współpracownikami mo-
gliśmy się skupić na pracy związa-
nej z przyszłością i rozwojem naszej 
gminy. Była to praca w duchu wza-
jemnego zrozumienia. To wszystko 
pozwoliło nam wreszcie stworzyć 
budżet na miarę oczekiwań naszych 
mieszkańców – podsumował go-
spodarz gminy Piekoszów.

Obecni podczas posiedzenia se-
sji Rady Gminy Piekoszów radni 

przyjęli budżet na 2021 rok jedno-
głośnie. – Zawsze z wielką uwagą 
podchodzimy do potrzeb mieszkań-
ców zgłaszanych przez radnych i 
sołtysów. Wszyscy skrupulatnie po-
chylaliśmy się nad przyszłorocznym 
budżetem, za co serdecznie dzię-
kuję także radnym, którzy pomimo 
panującej epidemii mocno angażo-
wali swój czas w omawianie i przy-
gotowanie projektu budżetu. Cieszę 
się, że umiemy ze sobą rozmawiać, 
a nie kłócić się. Tam, gdzie nie ma 
współpracy, tam nie ma wyników, a 
te wyniki nareszcie bardzo wyraźnie 
widać w przyszłorocznym budżecie 
– podkreślała przewodnicząca Rady 
Gminy Piekoszów Barbara Drogosz.

Wszystko wskazuje na to, że ten 
rok będzie kolejnym dobrym rokiem 
pod względem inwestycji. Patrząc 
na dynamicznie i sukcesywnie roz-
wijającą się gminę Piekoszów śmia-
ło można powiedzieć, że obrana 
przed laty strategia zrównoważone-
go rozwoju tej gminy, konsekwen-
cja i spójność działań dziś przyno-
szą efekty. – Należy nadmienić, że 
główne zadania inwestycyjne w tym 
roku realizowane będą ze środków 
własnych i pozyskanych środków 
zarówno rządowych jak i unijnych, 
bez zaciągania pożyczek i kredytów 
– zapowiada wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.                          

        /A.Olech/

Radni Rady Gminy Piekoszów przyjęli budżet jednogłośnie. (fot. CKinfo)



4 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - styczeń 2021

Podpisanie umowy na budowę 
ciągów rowerowych

W środę 20 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy w 
Piekoszowie podpisana została umowa na realizację 
zadania „Budowa ciągów rowerowych w gminie Pie-
koszów”.

Kolejne ponad 3-kilometrowe ścieżki rowerowe oraz 
blisko 400-metrowe odcinki dróg dojazdowych powsta-
ną w gminie Piekoszów. – Nasza gmina rozwija się nie 
tylko w sferach oświetlenia ulicznego, infrastruktury dro-
gowej czy termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej. Rozwijamy się także w kwestii budowy ście-
żek rowerowych, które służą mieszkańcom i turystom do 
aktywnego spędzania czasu wolnego w bezpieczny spo-
sób. Poszerzająca się świadomość ekologiczna również 
sprzyja temu, że chcemy budować ścieżki rowerowe i jest 
na nie zapotrzebowanie. Dotyczy to nie tylko naszej gmi-
ny, ale myślę, że całej Unii Europejskiej, która przezna-
cza na ten cel środki finansowe – podkreśla wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – Dzięki realizacji tego zada-
nia powstanie ścieżka rowerowa na trasie Piekoszów – 
Wincentów o długości 1,2 kilometra oraz na trasie Janów 
– Jaworznia o długości blisko 1,9 kilometra. Co więcej, 
w ramach tego projektu powstaną również dwa odcinki 
dróg dojazdowych. Jeden zlokalizowany w Janowie bę-
dzie mieć długość 100 metrów, a drugi – w Jaworzni – 
272 metry – wymienia wójt gminy Piekoszów.

Całość projektu opiewa na kwotę  1 395 999 złotych. 
Wykonawcą wyłonionym na drodze przetargu jest firma 
Trakt S.A. ze Szczukowskich Górek.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.2 Pro-
mowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona 
mobilność miejska ZIT KOF „Osi. 6 Rozwój Miast” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020.                                /kcz/

Umowa na budowę ciągów rowerowych podpisana. (fot. BCK)

Wszystko wskazuje na to, że już za kilka lat miesz-
kańcy województwa świętokrzyskiego będą się cie-
szyć z nowego zbiornika wodnego Wierna Rzeka. 

Aktualnie, kolejnym krokiem budowy zalewu jest prze-
kazanie tych gruntów przez Starostwo Powiatowe na 
rzecz Skarbu Państwa. – Umowa darowizny obejmuje 
nieruchomości składające się z 24 działek, które były 
własnością Województwa Świętokrzyskiego o łącznej 
powierzchni 8,3499 ha. Poza tym, ponad 50 hektarów 
pod budowę zalewu przekaże gmina Łopuszno, a pozo-
stałe grunty udostępnią gminy Piekoszów i Strawczyn. 
Do tej pory udało się wykupić już ponad 70 procent are-
ału pod przyszły akwen – poinformował członek Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca. Jak 
podkreślił, budowa zbiornika wodnego została wpisana 
na listę priorytetową Ministerstwa Gospodarki Wodnej i 
Żeglugi Śródlądowej i zostanie w pełni sfinansowana z 
budżetu państwa.

Przygotowania do realizacji inwestycji trwają już od 

jakiegoś czasu. Teraz najważniejszą kwestią jest wy-
kup działek pod budowę zbiornika. – Zbiornik ten będzie 
spełniał kilka bardzo ważnych funkcji. Przede wszystkim 
funkcję retencyjną, co pozwoli na zapobieganie skutkom 
suszy. Pozwoli on też poczuć się mieszkańcom bez-
pieczniej na wypadek powodzi. Innym ważnym aspektem 
będzie też funkcja rekreacyjna i wypoczynkowa, co bez 
wątpienia pozwoli na turystyczne ożywienie tej części re-
gionu – podkreśla włodarz gminy Piekoszów.

Zgodnie z koncepcją budowa zbiornika przyczyni się 
także do ochrony środowiska. Powstanie tu przepływka 
dla ryb, wyspa dla ptaków oraz mniejsze zbiorniki dla 
płazów, a rzeka Łososina zostanie wyregulowana. Bu-
dowa zbiornika retencyjnego „Wierna Rzeka” ma zostać 
zakończona najpóźniej w 2028 roku. Zalew ma mieć po-
wierzchnię 72 hektarów. Swoim obszarem obejmie gmi-
nę Piekoszów, Łopuszno i Strawczyn. Na terenie gminy 
Piekoszów zajmie około 17 hektarów i obejmie sołectwa: 
Zajączków, Łosień, Łosienek i Lesica.              /A.Olech/

Kolejny etap budowy zalewu
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Cztery linie komunikacyjne 
dofinansowane

Budowa ścieżek dydaktycznych trwa
Pełną parą idą prace związane z budową ścieżek 

dydaktycznych wraz z m.in. stanowiskami edukacyj-
nymi, obserwacyjnymi i tarasem widokowym na tere-
nie Rezerwatów Moczydło i Chelosiowa Jama. 

W realizowanym właśnie ekoparku przewidziano także 
utworzenie stanowiska obserwacyjnego wraz z niezbędny-
mi elementami małej architektury. – Inwestycja zakłada bu-
dowę ścieżek dydaktycznych wraz ze stanowiskami edu-
kacyjnymi, stanowiskami obserwacyjnymi oraz elementami 
małej architektury na terenie Rezerwatu Moczydło i Re-
zerwatu Chelosiowa Jama – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Realizowany projekt jest na bardzo zaawansowanym 
etapie, a jego zakończenie planowane jest zgodnie z pod-
pisaną umową na 16 marca bieżącego roku. – W ramach 
prowadzonych prac ustawiono większość stanowisk edu-
kacyjnych, powstał taras widokowy, wiaty drewniane, mała 
architektura, jest już zarys większości ścieżek dydaktycz-
nych, a obiekt do prelekcji jest w surowym stanie – wymie-
nia wójt Zbigniew Piątek. 

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 1 miliona 843 tysięcy 
złotych, z czego 1 milion 436 tysięcy złotych pokryje unij-

ne 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.                                                        /A.Olech/

Budowa ścieżek dydaktycznych. (fot. CKinfo)

Tuż przed Nowym Rokiem gmina Piekoszów wy-
łoniła przewoźnika, który w ramach dofinansowania 
z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, ob-
służy 4 linie autobusowe.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w czerwcu gmina 
Piekoszów pozyskała dofinansowanie w kwocie ponad 
340 tysięcy złotych na stworzenie 4 nowych połączeń 
komunikacyjnych. Umowa obowiązująca w tym roku do-
tyczy tras Łosienek - Łubno - Wincentów - Piekoszów - 
Szczukowice - Szczukowskie Górki (długość około 17,6 
km), Piekoszów - Łaziska - Zagórze - Jaworznia (długość 
około 11 km), Lesica - Bławatków - Gałęzice - Rykoszyn 
- Piekoszów - Podzamcze - Szczukowice - Szczukowskie 
Górki (długość około 13,2 km), a także Piekoszów - Mi-
cigózd - Julianów - Brynica - Szczukowice - Szczukow-
skie Górki (długość około 15,1 km). Przewoźnikiem zo-
stała firma przewozowa Oparka. – Umowa z wyłonionym 
przewoźnikiem będzie obowiązywać do końca tego roku. 
Cieszę się, że otrzymaliśmy dofinansowanie na 4 linie 
komunikacyjne. Dzięki temu mieszkańcy mają czym do-
jechać do pracy, szkoły, urzędu czy lekarza – podkreśla 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Zgodnie z zawartą umową przewoźnik będzie otrzymy-
wał 3,14 zł netto do wozokilometra, z czego 10% kosztów 
ponosi gmina Piekoszów, a pozostałe 90% pochodzi z 
dofinansowania. 

Ważne informacje dla pasażerów
Zgodnie z zawartą umową, pasażerowie mogą liczyć 

na ulgi handlowe dla pasażerów w wieku od 65 lat w wy-
sokości 50% od ceny biletu jednorazowego normalnego, 
ulgę na bilet miesięczny dla pasażerów pracujących w 
wysokości 30% od ceny biletu miesięcznego normalnego 
oraz ulgi dla uczniów. Pasażer kupując bilet miesięczny 
może z niego korzystać na każdej trasie, na której prze-
woźnik świadczy usługi. – Przewoźnik ma obowiązek 
umieszczać w środku busów informacje o dofinansowaniu 
linii. Pasażerowie muszą wiedzieć, że dany kurs jest finan-
sowany ze środków zewnętrznych. Ta informacja daje im 
prawo do odpowiedniego reagowania na ewentualne za-
niechania ze strony przewoźnika – dodaje Zdzisław Gro-
sicki radny gminy Piekoszów. Uwagi co do jakości kurso-
wania można składać do Urzędu Gminy w Piekoszowie. 
Aktualne rozkłady jazdy poszczególnych kursów znajdują 
się na przystankach autobusowych.                         /kcz/
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Szczepienia w gminie Piekoszów
Szczepionka przeciw CO-

VID-19, to jeden z najważniej-
szych elementów, dzięki któremu 
możemy powstrzymać epidemię. 
Wyzwala ona w organizmie czło-
wieka naturalną produkcję prze-
ciwciał. Stymuluje także komórki 
odpornościowe, tak aby chroni-
ły przed zakażeniem COVID-19. 
Warto podkreślić, że szczepienia 
są bezpłatne. 

Od 15 stycznia w Samorządo-
wym Zakładzie Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Piekoszowie, ruszyła 
e-rejestracja na szczepienia prze-
ciw COVID-19 dla seniorów, którzy 
skończyli 80 lat, a od 22 stycznia 
mogą rejestrować się osoby powy-
żej 70 roku życia. Oprócz tego już 
teraz każdy z mieszkańców może 
wyrazić i zgłosić chęć zaszczepie-
nia się poprzez wypełnienie formu-
larza na stronie internetowej https://
szczepimysie.pacjent.gov.pl

– Zgodnie, ze ścisłymi wytycz-
nymi Ministerstwa Zdrowia wyni-
kającymi z Narodowego Programu 
Szczepień, od 18 stycznia br. rozpo-
częliśmy szczepienia osób z grupy 
0. W pierwszej kolejności zostali 
zaszczepieni pensjonariusze i per-
sonel Domu Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie, pracownicy Przy-
chodni, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, a kolejnymi dawkami 
zaszczepiono osoby z grupy 80+. 
W dniach 18-22 stycznia zostało 
zaszczepionych 90 osób. Po szcze-
pieniu pacjenci nie zgłaszali dole-
gliwości, a także nie odnotowano 
żadnego przypadku niepożądanych 
odczynów poszczepiennych – mówi 
dyrektor ośrodka zdrowia w Pieko-
szowie Sławomir Sobański, który 
zapewnia, że przychodnia jest w 
pełni przygotowana do realiza-
cji programu szczepień. – Jedyne 
utrudnienia wpływające na liczbę 
zaszczepionych osób wynikają z 
ograniczonej ilości dostarczanych 
nam szczepionek – dodaje dyrektor 
ośrodka. 

Ważną informacją jest fakt, że 
gmina Piekoszów dla osób niepeł-

Terminy wywozu odpadów komunalnych 
z poszczególnych miejscowości gminy Piekoszów 

w bieżącym roku nie uległy istotnym zmianom. 
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 

z terenu gminy Piekoszów w 2021 roku dostępny 
jest na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce 

„Gospodarka odpadami i ochrona środowiska” pod pozycją 
„Harmonogram”.

nosprawnych (posiadających aktu-
alne orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie 
R lub N lub odpowiednio 1 grupę z 
ww. schorzeniami) oraz osób ma-
jących trudności z dotarciem na 
szczepienie zorganizują bezpłatny 
transport do punktu szczepień. Bliż-
sze informacje na ten temat znajdu-
ją się na stronie www.piekoszow.
pl. – W sytuacji braku możliwości 
dotarcia do przychodni z uwagi na 
stan pacjenta, został przez SZPOZ 
utworzony mobilny punkt szcze-
pień, z którego mogą korzystać 
osoby, które nie są w stanie udać 
się do przychodni – mówi Sławomir 
Sobański. 

Jak przebiega procedura 
szczepienia na Covid-19?

Krok 1: Rejestracja – online, 
przez infolinię 989, u lekarza POZ 
lub poprzez Internetowe Konto Pa-
cjenta.

Krok 2: Zgłoszenie do punktu 
szczepień – kwalifikacja przez leka-
rza na podstawie przeprowadzone-
go badania oraz wywiadu z pacjen-
tem, co zostanie udokumentowane 
w ankiecie i stosownej dokumenta-
cji medycznej. 

Krok 3: Wykonanie szczepie-
nia domięśniowo w ramię oraz ob-
serwacja pacjenta po szczepieniu 
przez co najmniej 15 minut. 

Krok 4: Powtórzenie procesu 
(2 dawka) po upływie 21 dni – bez 
konieczności ponownej rejestra-
cji. Każdy pacjent po szczepieniu 
otrzymuje certyfikat potwierdzający 
zaszczepienie.

Nie ma szczególnych wytycz-
nych dotyczących przygotowania 

się do szczepienia. Można je przy-
jąć niezależnie od pory dnia i przyj-
mowanych posiłków. Ministerstwo 
Zdrowia zaleca jedynie, że najlepiej 
na szczepienie zgłosić się wypo-
czętym. Pełna ochrona pojawia się 
po 7 dniach od podania ostatniej 
dawki szczepionki. 

– Pokonanie koronawirusa jest 
możliwe tylko poprzez przerwa-
nie jego transmisji z człowieka na 
człowieka. Szczepionka daje nam 
taką możliwość. Aby efekty były 
jak najlepsze i jak najszybsze, mu-
simy być odpowiedzialni i solidarni. 
Każda osoba, która się zaszczepi, 
ma swój bardzo znaczący wkład w 
przerwanie łańcucha zakażeń. Na-
sze zaszczepienie się, to nie tylko 
ochrona dla nas, ale także ochrona 
naszych rodziców, dziadków, dzieci 
i przyjaciół – podsumowuje dyrektor 
SZPOZ w Piekoszowie i prosi, by 
nie ulegać propagandzie różnych 
osób i środowisk negujących za-
sadność szczepień i poddających w 
wątpliwość istnienie koronawirusa, 
czy zagrożenie, jakie on stanowi 
dla ludzi. – Zauważmy, że to dzięki 
szczepionkom udało się wyelimi-
nować bardzo wiele chorób, któ-
re jeszcze nie tak dawno zbierały 
śmiertelne żniwo w społeczeństwie. 
To właśnie szczepienia są naszą 
jedyną szansą na powrót do „nor-
malności”, czego chyba wszyscy 
bardzo pragniemy. Zachęcam Pań-
stwa do szczepienia się i życząc 
wszystkim dużo zdrowia pozostaje-
my do Waszej dyspozycji służąc in-
formacją, poradą i pomocą – mówi 
Sławomir Sobański.                                     

         /SZPOZ/

INFORMACJA Z UG
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Samotni otrzymali świąteczne paczki
W tym roku ze względu na pa-

nującą pandemię nie mogła się 
niestety odbyć tradycyjna wiecze-
rza wigilijna, jaka organizowana 
jest każdego roku dla osób star-
szych i samotnych z terenu gminy 
Piekoszów. Wirus nie powstrzy-
mał jednak czynienia dobra. 

Tradycją już stało się na terenie 
gminy Piekoszów organizowanie 
wspólnej wieczerzy wigilijnej dla tych, 
którzy są w życiu samotni. Jednak 
tym razem o wspólnym kolędowaniu, 
wzajemnych życzeniach świątecz-
nych i łamaniu się opłatkiem nie było 
mowy. – Każdego roku do wspólnej 
Wigilii zapraszamy starszych i samot-
nych mieszkańców. Do stołu zasia-
dało zawsze ponad sto osób. Była 
wspólna modlitwa i piękne życze-
nia. Razem mogliśmy zasiadać do 
wspólnego stołu, na którym królowa-
ły świąteczne potrawy, a wyjątkowej 
atmosferze towarzyszyło wspólne 
kolędowanie – wspomina wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Niestety, w tym roku jest zupełnie 
inaczej. – Epidemia pokrzyżowała 
nasze tradycje, ale nie zatrzymała 
nas w pomaganiu. Co prawda gości 
do wspólnego stołu wigilijnego za-
prosić nie mogliśmy, ale mogliśmy im 
zawieźć chociaż namiastkę tego, co 
razem przeżywaliśmy tuż przed Wigi-
lią. Dzięki wsparciu wielu osób uda-
ło nam się przygotować paczki dla 
osób samotnych, które z ogromną 
przyjemnością pomogłem rozwieść 
pracownikom Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 
Radość naszych mieszkańców była 
ogromna. Bardzo się cieszę, że mo-
głem osobiście złożyć życzenia nie-

którym z nich – mówi włodarz gminy.
Paczki świąteczne trafiły do 68 sa-

motnych mieszkańców gminy Pieko-
szów. – W ich przygotowaniu pomo-
gło nam wiele osób. Poza wsparciem 
przekazanym przez Gminę Pieko-
szów, pracownicy stołówki Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piekoszo-
wie przygotowali dla osób samotnych 
pierogi i paszteciki. Członkowie Klubu 
Seniora upiekli indywidualnie w swo-
ich domach świąteczne ciasteczka. 
Zbiórkę żywności zorganizowała pani 
Katarzyna Ciołak z Language Aca-
demy w Piekoszowie, którą wsparli 
rodzice uczących się tam dzieci. Pie-
karnia „Majka” w Piekoszowie prze-
kazała chlebki wigilijne, a ksiądz ka-

nonik Zygmunt Kwieciński, proboszcz 
parafii Piekoszów przekazał opłatki 
wigilijne. Wszystkie te podarunki mo-
gliśmy zapakować w kartony poda-
rowane przez pana Kamila Cedro, 
właściciela sklepu Lewiatan miesz-
czącego się na osiedlu „Bocianek” 

w Kielcach. Wszystkim, którzy za-
angażowali się w świąteczną pomoc 
na rzecz samotnych mieszkańców 
naszej gminy składamy serdecznie 
podziękowania. To niezwykle ważny 
i wielki gest w tak trudnych czasach, 
w jakich przyszło żyć nam wszystkim 
– mówi Justyna Malarczyk kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piekoszowie, życząc jed-
nocześnie wszystkim wiele wiary, siły 
i życzliwości ludzkiej, a także tego, 
aby nigdy nie zatracili nadziei.

Dobrze wiemy, że panująca pan-
demia koronawirusa w ostatnich mie-
siącach zmieniła cały świat niemalże 
na wszystkich płaszczyznach życia. 
Patrząc jednak na takie działania, 

jak to w Piekoszowie, śmiało moż-
na powiedzieć, że jedno wciąż jest 
niezmienne – ludzkie dobro, które 
podobnie jak przed pandemią, nadal 
nie zna granic.                   /A.Olech/

Świąteczne paczki trafiły do blisko 70 osób. (fot. CKinfo)
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Ferie w gminie Piekoszów - była moc atrakcji i dużo zabawy
Pomimo panującej epidemii i wielu obostrzeń, 

ferie w gminie Piekoszów śmiało można uznać za 
udane.

Ferie w szkołach w Łosieniu
i Zajączkowie

Tegoroczne ferie są inne niż wszystkie ze wzglę-
du na panującą pandemię. Pomimo wielu obostrzeń, 
placówki oświatowe mogły jednak zorganizować pół-
kolonie dla uczniów klas I-IV. Ministerstwo Edukacji 
Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia 
i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowa-
ło wytyczne dla organizatorów półkolonii w szkołach 
podstawowych w czasie pandemii. W wytycznych 
dla organizatorów półkolonii zostały opisane między 
innymi warunki pobytu, założenia organizacyjne pół-
kolonii, obowiązki rodziców i opiekunów prawnych, 
kwestie dotyczące higieny, wyżywienia, transportu, 
realizacji programu oraz procedury postępowania w 
przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem.

Wyzwanie zorganizowania czasu wolnego dla naj-
młodszych podjęły dwie placówki oświatowe z terenu 
gminy Piekoszów. – Półkolonie w szkole w Łosieniu 
odbyły się w pierwszym tygodniu ferii. Uczestniczy-
ło w nich stale dziesięcioro uczniów – poinformowa-
ła Anna Oleś dyrektor Szkoły Podstawowej w Ło-
sieniu. – Wszystko zostało zorganizowane zgodnie 
z zasadami bezpieczeństwa i w najwyższym reżimie 
sanitarnym. Dzieci przebywały z jednym opiekunem. 
Obecna była także pielęgniarka, która towarzyszyła 
uczniom we wszystkich działaniach. Wcześniej mie-
liśmy także przygotowany program. Dzieci przez cały 
tydzień brały udział w licznych zajęciach sportowych, 
plastycznych i rekreacyjnych, które głównie oparte 
były o tematykę regionalną w świecie legend i bajań – 
mówi dyrektor Anna Oleś.

Podobnie było w Szkole Podstawowej w Zajączko-

wie. Tu też obowiązywały podwyższone zasady bez-
pieczeństwa sanitarnego. Uczniowie, którzy się zgło-
sili do uczestnictwa w zajęciach zostali podzieleni na 
grupy dziewcząt i chłopców. – Chłopcy chętniej gra-
li w hokeja czy piłkę nożną, a dziewczynki wolały w 
tym czasie spędzać czas podczas zajęć plastycznych. 
Poza tym, było mnóstwo gier i zabaw, a nawet licz-
nych doświadczeń naukowych. Postanowiliśmy połą-
czyć dobrą zabawę z edukacją – mówią organizato-
rzy półkolonii w Szkole Podstawowej w Zajączkowie.

Warto zaznaczyć, że w obu szkołach szczegól-
nie przestrzegano wszelkich zasad bezpieczeństwa, 
dzięki czemu maluchy mogły wziąć udział w fanta-
stycznych zajęciach edukacyjnych i sportowych. – W 
mojej ocenie półkolonie to bardzo dobra inicjatywa, 
która zagwarantowała dzieciom ciekawe spędzenie 
wolnego czasu. Odbywając zajęcia sportowe i space-
ry w ramach projektu uczniowie poznawali jednocze-
śnie historię najbliższego terenu, zwyczaje i tradycje, 
jakie obowiązywały tu w przeszłości, a do tego brały 
udział w wielu doświadczeniach i eksperymentach – 
wymienia wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. – Z 
tego miejsca chcę podziękować dyrektorom obu pla-
cówek oświatowych, które podjęły wyzwanie zorgani-
zowania półkolonii dla najmłodszych, jak i opiekunom 
oraz służbom medycznym. Dzięki ich wielkiemu za-
angażowaniu, uczniowie mogli mieć choć namiastkę 
normalności w tych trudnych czasach – zaznaczył 
wójt.

Uczniowie byli zachwyceni zorganizowanymi pod-
czas półkolonii specjalnie dla nich zajęciami, na które 
uczęszczali bardzo chętnie. Jak zgodnie podkreślali, 
zabawa była znakomita. – Wychodziliśmy bardzo czę-
sto na dwór. Dużo spacerowaliśmy i poznawaliśmy hi-
storię naszej gminy. Poza tym, było wiele zajęć spor-
towych. Mieliśmy nawet tor przeszkód i dużo fajnych 
doświadczeń – mówili zgodnie uczestnicy półkolonii, 

Ferie w szkole w Łosieniu. (fot. CKinfo)

Ferie w szkole w Zajączkowie. (fot. CKinfo)

Szkoły w Łosieniu i Zajączkowie oraz Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie wyszły naprzeciw oczekiwaniom dzieci i zorganizowały akcję Ferie 2021.
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Ferie w gminie Piekoszów - była moc atrakcji i dużo zabawy
Szkoły w Łosieniu i Zajączkowie oraz Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie wyszły naprzeciw oczekiwaniom dzieci i zorganizowały akcję Ferie 2021.

którzy nie kryli radości również z tego, że mogli się 
spotkać ze swoimi rówieśnikami. – Razem jest fajniej. 
Tęsknimy za szkołą – przyznały dzieci.

Na zakończenie tygodniowych półkolonii dokonano 
podsumowania, a wójt Zbigniew Piątek osobiście wrę-
czył ich uczestnikom specjalne dyplomy gratulacyjne.

Ferie 2021 w BCK
Równie atrakcyjnie było podczas ferii zorgani-

zowanych przez Bibliotekę Centrum Kultury w Pie-
koszowie. Dwutygodniowe zajęcia odbywały się w 
Centrum Kultury w Piekoszowie oraz w świetlicy w 
Wincentowie, natomiast tygodniowe w bibliotece w 
Zajączkowie. – Podczas zajęć w Piekoszowie nie za-
brakło ruchu i używania wyobraźni. Były zajęcia pla-
styczne oraz poranna gimnastyka – mówią instrukto-
rzy z Piekoszowa. – Oprócz tego mieliśmy spotkania 
z policjantem, strażą miejską i strażą pożarną, zaję-
cia muzyczne z Izabelą Tomaszewską oraz spotka-
nie online z przedstawicielem Narodowego Banku 
Polskiego – wymieniała jedna z instruktorek Teresa 
Kubuś.

W organizację ferii włączyli się również seniorzy z 
piekoszowskiego Klubu Seniora, którzy przygotowali 
filmik z zagadkami dla dzieci oraz pyszne donuty. 

W świetlicy wiejskiej w Wincentowie dzieci rów-
nież nie mogły narzekać na nudę. – Mieliśmy mnó-
stwo zajęć plastycznych, podczas których wykonali-

śmy m.in. lody, rękawiczki czy własną walutę. Dzieci 
bawiły się na śniegu, a nawet zaczęły budowę świe-
tlicowego igloo – mówi instruktor Anna Perzowicz. 
Nie brakowało gier i zabaw jak choćby piłkarzyków 
czy dużych warcabów. 

Tygodniowe ferie odbyły się także w bibliotece w 
Zajączkowie. Na dzieci czekały nie lada atrakcje jak 
choćby turniej „Kocham cię Polsko”, spotkanie z po-
etką Małgorzatą Guz czy eksperymenty. – Na po-

czątku ferii wykonywaliśmy doświadczenia takie jak 
malowanie kolorowymi dropsami na mleku czy two-
rzenie kryształków z soli. Odwiedziliśmy też pobliską 
straż pożarną. Podczas tej wizyty dzieci dowiedziały 
się wiele o pracy strażaków i wręczyły im namalowa-
ne przez siebie rysunki – mówi Anna Świercz biblio-
tekarz z Zajączkowa.

Choć w obostrzeniach, bo placówki mogły przy-
jąć maksymalnie 12 osób z klas I-IV, to jednak udało 
się zorganizować im ciekawe atrakcje. – Serdecznie 
dziękuję za to, że Biblioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie po raz kolejny stworzyła dla dzieci miejsca 
zabaw i zapewniła wiele atrakcji. Jestem pewien, 
że po tak aktywnym wypoczynku, dzieci z klas I-III 
chętnie wrócą do szkół – podsumowuje wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Na zakończenie zajęć w poszczególnych placów-
kach wręczono podziękowania dla uczestników za 
udział w akcji Ferie 2021.                   /A.Olech/, /kcz/

Ferie w świetlicy w Wincentowie. (fot. BCK)

Ferie w bibliotece w Zajączkowie. (fot. BCK)

Ferie w Centrum Kultury w Piekoszowie. (fot. BCK)
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Powrót do szkół klas I-III

MATERIAŁ INFORMACYJNY
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza do składania wniosków na poszczególne formy 

wsparcia w terminach zgodnych z poniższym harmonogramem. Więcej informacji na www.kielce.praca.gov.pl

W poniedziałek 18 stycznia uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych wrócili do nauki stacjonarnej w szko-
łach. 

Powrót do szkół klas najmodszych odbywa się w ści-
słym reżimie sanitarnym. Jak przypomina wójt Zbigniew 
Piątek, nauka stacjonarna dla tych klas przy jednoczesnej 
kontynuacji zajęć zdalnych dla starszych dzieci to wariant, 
który był już wykorzystywany jesienią ubiegłego roku, a 
szkoły mają już wypracowane procedury i ścieżki postę-
powania, są także wyposażone w środki ochrony. – Więk-
szość z zaleceń przećwiczyliśmy też podczas półkolonii 
organizowanych w czasie ferii w części placówek. Każda 
szkoła wprowadziła też własny regulamin sanitarny, który 
dotyczy między innymi spożywania oddzielnie posiłków, 
przerw między lekcjami, czy też niewpuszczania do bu-
dynków rodziców. Staraliśmy się także ulokować klasy w 
różnych miejscach, aby uczniowie różnych klas mieli ze 
sobą jak najmniejszą styczność – zapewnia wójt Zbigniew 
Piątek.

Zdaniem dyrektorów piekoszowskich placówek, szkoły 
zostały dobrze przygotowane na powrót uczniów. Wpro-
wadzono też szczegółowe harmonogramy dotyczące 
wchodzenia uczniów do szkół, przebywania w klasach, 
na przerwach czy w stołówkach. – Rodzice nie wchodzą 
do szkoły, a przyprowadzając dzieci muszą zasłaniać usta 
i nos. Uczniowie przed wejściem dezynfekują ręce, a za 
zgodą rodziców mierzona jest także temperatura w kla-
sach. Plan został ułożony tak, żeby poszczególne klasy 
przychodziły w odstępach czasowych. Dzięki temu ucznio-
wie nie tłoczą się przy wejściu. Poza tym, przeprowadza-
my regularną dezynfekcję klas i szkolnych korytarzy. Klasy 
też są wietrzone, a uczniowie mają przerwy w różnym cza-
sie. Podczas pobytu w częściach wspólnych wszyscy no-

szą maseczki – mówi Małgorzata Czekaj dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jaworzni.

Warto też dodać, że zanim nauczyciele wrócili do pra-
cy przeszli testy na obecność koronawirusa. Poza tym, 
placówki oświatowe na terenie gminy Piekoszów już we 
wrześniu zostały wyposażone w bezdotykowe stacje do 
dezynfekcji rąk wraz ze środkiem do dezynfekcji. – Do-
datkowo w naszej placówce, dzięki uprzejmości sponsora 
mamy nawet ozonatory. Ułożyliśmy też specjalny harmo-
nogram, który pozwala nam na odizolowanie od siebie 
poszczególnych klas. Zaleciliśmy też noszenie maseczek 
na korytarzach szkolnych, które podobnie jak sale lekcyjne 
są systematycznie dezynfekowane – wymienia Marzena 
Zbroszczyk wicedyrektor ZPO w Piekoszowie.

Uczniowie w pierwszych dniach stacjonarnej edukacji 
nie kryli radości z powrotu w szkolne mury. – Bardzo tęsk-
niliśmy za szkołą, za panią i za przyjaciółmi. Z nimi nigdy 
nie jest nudno. Możemy wspólnie uczyć się razem i bawić 
– dodają.                                                             /A.Olech/

Forma wsparcia Rozpoczęcie naboru Zakończenie naboru 
Prace interwencyjne – wyłącznie wnioski 

do projektu pn.  
„Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” 

11.01.2021 r. Nabór ciągły aż do 
odwołania 

Prace interwencyjne – wnioski 
realizowane w ramach środków Funduszu 

Pracy, RPO WŚ i PO WER 
01.02.2021 r. Nabór ciągły aż do 

odwołania 

Studia podyplomowe Nabór ciągły 

Szkolenia grupowe 12.01.2021 r. Nabór ciągły aż do 
odwołania 

Staże zawodowe 15.01.2021 r. Nabór ciągły aż do 
odwołania 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 10.02.2021 r. 12.02.2021 r. 

 
  
 
 
 
 
  

Uczniowie cieszą się z powrotu do szkół. (fot. CKinfo)
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Szkoła w Brynicy wyremontowana
Termomodernizacja Szkoły 

Podstawowej w Brynicy została 
zrealizowana w ramach drugiego 
etapu projektu opiewającego na 
kwotę ponad 8 milionów złotych.

Placówka całkowicie odmieniła 
swój wygląd. – W ramach prowa-
dzonych prac zewnętrzne ściany 
zostały docieplone, podobnie jak i 
dach. Wymieniono drzwi i okna, a 
cały obiekt zyskał estetyczną ele-
wację. Wymieniona została także 
instalacja centralnego ogrzewania 
wraz z całkowitym remontem ko-
tłowni, co zdecydowanie zmniej-
szy koszty ogrzewania. Kolejne 
oszczędności wygeneruje też insta-
lacja fotowoltaiczna. Wewnątrz bu-
dynku wymieniliśmy oświetlenie na 
energooszczędne typu LED. Poza 
tym, przeprowadzone zostały też 
prace w środku – wymienia wójt 
Zbigniew Piątek.

Trwające kilka miesięcy inten-
sywne prace termomodernizacyjne 
właśnie dobiegły końca, a inspek-
torzy nadzoru i pracownicy Urzędu 
Gminy w Piekoszowie już podpisali 
protokół końcowy robót.  – Remont 
i termomodernizacja były bardzo 
potrzebne. Dzięki przeprowadzo-
nym pracom zdecydowanie poprawi 
się komfort nauczania – zaznacza 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Brynicy Tomasz Gruszczyński.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 
1 miliona 559 tysięcy złotych. War-
to przypomnieć, że na realizację 
zadania gmina Piekoszów pozyska-
ła aż 85 procent dofinansowania z 
Unii Europejskiej w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalne-
go.                                    /A.Olech/

Gabinet dentystyczny otwarty dla uczniów
Uczniowie wszystkich klas 

szkoły podstawowej z terenu gmi-
ny Piekoszów mogą korzystać z 
bezpłatnej opieki stomatologicz-
nej.

Uruchomiony w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Piekoszowie w 
ramach programu profilaktyki sto-
matologicznej w 2018 roku gabinet 
stomatologiczny jest nowoczesny i 
przyjaznym pacjentom. Opieką sto-
matologiczną są objęte wszystkie 
dzieci z terenu gminy Piekoszów 
z klas I – VIII. Rodzice sami mogą 
umawiać się zarówno na kontrole, 
jak i w razie doraźnej potrzeby. – Był 
czas, kiedy ze względu na panującą 
epidemię koronawirusa gabinet sto-
matologiczny mieszczący się w Ze-
spole Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie musiał zostać zamknięty. 
Teraz ponownie jest otwarty i ucznio-
wie wszystkich klas już mogą z niego 

korzystać – poinformował wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Warto zaznaczyć, że gabinet dzia-
ła oczywiście w podwyższonym re-
żimie sanitarnym i z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. – 
Personel gabinetu całkowicie dosto-
sowuje się do wymogów sanitarnych 
i stosuje środki podwyższonej ochro-
ny osobistej, używając między inny-
mi jednorazowych kombinezonów 
ochronnych, jednorazowych rękawi-
czek, masek i przyłbic. Zapewnione 
są też płyny do dezynfekcji – wy-
mienia dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie Krzysz-
tof Stępniewski. Uczniowie mogą ko-
rzystać ze wszystkich usług, które są 
dostępne w wyniku umowy zawartej 
pomiędzy gabinetem dentystycznym 
a Narodowym Funduszem Zdrowia. 
– W zakres oferowanych usług wcho-
dzi podstawowa opieka lecznicza zę-

bów. W gabinecie wykonywane jest 
między innymi lakierowanie zębów, 
lapisowanie i lakowanie – mówi dy-
rektor piekoszowskiej placówki.

Poradnia Stomatologiczna VIVA-
-DENT zlokalizowana w Zespole 
Placówek Oświatowych w Piekoszo-
wie bezpłatną opieką stomatologicz-
ną obejmuje wszystkich uczniów ze 
szkół podstawowych z gminy Pieko-
szów. Wizytę można umawiać tele-
fonicznie, dzwoniąc pod następujące 
numery 502 414 050 lub 883 017 
218. Warto też dodać, że stomato-
log Magdalena Szczurkiewicz w ra-
mach prowadzonej profilaktyki wśród 
uczniów piekoszowskich szkół prze-
prowadza badania, sprawdza stan 
jamy ustnej, a także uczy jak dbać o 
zęby i wyjaśnia z jakich usług można 
korzystać w szkolnym gabinecie.    
                  /A.Olech/

ZDANIEM RADNEJ

Bardzo długo czekaliśmy na taką 
inwestycję. Teraz jest to naprawdę 
piękna szkoła zarówno na zewnątrz 
jak i w środku. Taka termomoderni-
zacja przyczyni się do zmniejszenia 
kosztów utrzymania placówki. Co 
więcej, założona została instalacja 
fotowoltaiczna, która również wy-
generuje oszczędności. Chcę ser-
decznie podziękować wójtowi gminy 
Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi za 
pozyskanie dofinansowania na ten 
remont oraz dyrektorowi szkoły To-
maszowi Gruszczyńskiemu za duży 
wkład w rozwój placówki.

Bożena Żuława
Radna Rady Gminy Piekoszów
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Nowoczesny komisariat oddany
do użytku. Obsłuży także Piekoszów

W Chęcinach oddano do użytku 
nowoczesny komisariat. Pracuje 
tu 31 policjantów, którzy odpo-
wiadają za bezpieczeństwo trzech 
gmin: Chęcin, Piekoszowa i Sit-
kówki-Nowiny.

Komisariat policji ma trzy kondy-
gnacje o powierzchni łącznej ponad 
550 metrów kwadratowych. Obok 
obiektu powstały między innymi miej-
sca parkingowe, chodnik i garaż. W 
nowym komisariacie pracuje 31 osób. 

Komisariat Policji w Chęcinach, 
poza gminą w której ma swoją sie-
dzibę obsługuje także gminę Pieko-
szów i gminę Sitkówkę-Nowiny. Nie-
stety, placówka po oddaniu do użytku 
nie mogła być hucznie i uroczyście 
otwarta ze względu na obostrze-
nia związane z panującą pandemią. 
Niemniej jednak, kilka dni po otwar-
ciu wizytę miejscowym policjantom 
złożyli przedstawiciele wszystkich 
trzech samorządów. – Nowa sie-
dziba komisariatu policji robi wraże-
nie. Jestem przekonany, że komfort 
pracy, jaki teraz mają nasi policjanci 
zdecydowanie przełoży się na wzrost 
wskaźników bezpieczeństwa miesz-

kańców wszystkich trzech gmin. Wi-
dać, że zarówno budynek, jak i jego 
wyposażenie są na najwyższym po-
ziomie. Osoby, jakie będą tu obsługi-
wane bez wątpienia będą miały duży 
komfort – mówi wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek.

Spotkanie włodarzy trzech gmin w 
siedzibie nowoczesnego komisariatu 
wraz Komendantem Miejskim Policji 
w Kielcach insp. Tomaszem Śliwiń-
skim oraz komendantem komisariatu 

w Chęcinach aspirantem sztabowym 
Arkadiuszem Nowakiem stało się 
doskonałą okazją do poświęcenia 
nowoczesnej siedziby policyjnej. Do-
konał tego kapelan kieleckiej komen-
dy, ks. ppor. Paweł Kowalski. Jak 
podkreślano podczas symbolicznego 
otwarcia, budowa nowego komisa-
riatu nie byłaby możliwa, gdyby nie 
przychylność samorządów, na ręce 
których złożono podziękowania za 
wsparcie.                           /A.Olech/

Nowoczesny Komisariat Policji w Chęcinach obsłuży także gminę Piekoszów. (fot. CKinfo)

Maciej Giemza musiał wycofać się 
z Rajdu Dakar. Powód - wypadek

43. edycja Rajdu Dakar rozpo-
częła się 3 stycznia w Dżudzie w 
Arabii Saudyskiej. Maciej Giem-
za, niezwykle utalentowany mo-
tocyklista pochodzący z Pieko-
szowa, wystartował w nim już 
po raz czwarty. Tym razem do 
przejechania było blisko osiem 
tysięcy kilometrów po wy-
dmach, żwirze, błocie i nieprze-
widywalnej arabskiej pustyni.

Maćka Giemzę podczas tego-
rocznego Dakaru śledziliśmy z za-
partym tchem, mocno mu kibicując 
i trzymając kciuki. Utalentowany 
motocyklista po ośmiu etapach 

zajmował 17. miejsce w klasyfika-
cji generalnej. Niestety, młody da-
karowiec musiał się wycofać z ry-
walizacji Dakar 2021 po wypadku, 
jakiego doznał na 22. kilometrze 
dziewiątego odcinka. Maciej Giem-
za zerwał więzadła w lewym barku 
i złamał kości prawej stopy. – Na 
22 kilometrze uległem wypadkowi 
przy prędkości około 100 – 110 
kilometrów na godzinę. Jechałem 
pod słońce i w kurzu, bo szybko 
dogoniłem zawodnika, który jechał 
przede mną. Uderzyłem w duży 
kamień, rolowałem z motocyklem 
kilkukrotnie. Chciałem jechać da-

lej, ale niestety przy podnoszeniu 
motocykla zauważyłem, że coś 
jest nie tak. Okazało się, że mam 
zerwane więzadła w lewym bar-
ku, dwa złamania w prawej stopie 
i niestety musiałem podjąć decyzję 
o wycofaniu się z dalszej rywali-
zacji – poinformował motocyklista 
Maciej Giemza.

Warto zaznaczyć, że Maciej 
Giemza podczas ubiegłorocznego 
Dakaru osiągnął swój najlepszy 
występ zajmując 17 miejsce i tym 
samym poprawił wynik z debiu-
tanckiego startu o 7 pozycji.   
                           /A.Olech/
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Niecodzienne znalezisko w Łosienku
Siekierę krzemienną sprzed tysięcy lat przed naszą 

erą znalazł na własnym polu Piotr Malarczyk mieszka-
niec i zarazem sołtys Łosienka. 

– Szedłem polną dróżką i z daleka zobaczyłem, że coś 
odbija światło słoneczne. Sądziłem, że to kawałek szkła, 
który chciałem usunąć. Jak się okazało nie było to szkło, a 
nietypowy kamień – tłumaczy Piotr Malarczyk. 

Nietypowym kamieniem okazał się krzemień pasiasty 
o charakterystycznym kształcie, który zaintrygował zna-
lazcę. – Z racji tego, że pasjonuję się historią, zgłosiłem 
to znalezisko do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków. W odpowiedzi otrzymałem informacje, że ten artefakt 
należy łączyć z neolityczną kulturą pucharów lejkowatych 
(ok. 3700-1900 lat p.n.e.), a jego początek to zapewne ko-
palnie w Krzemionkach Opatowskich na co wskazuje ma-
teriał z którego znalezisko zostało wykonane – tłumaczy 
sołtys Łosienka. Z informacji Michała Górzyńskiego In-
spektora Ochrony Zabytków ds. kontroli wynika, że sama 
„siekerka” (o czym świadczy kształt kamienia), mogła peł-
nić również rolę waluty, a także określała status osoby i jej 
rolę. Ponadto była wykorzystywana jako broń. 

Jak podkreśla inspektor ochrony zabytków, wysoka ja-
kość oraz profesjonalność wytworów pracowni krzemion-
kowskich, przyczyniły się do ich rozprowadzenia poprzez 

handel wymienny, dlatego też nie dziwi fakt, iż w odległo-
ści ok. 80 km od Krzemionek Opatowskich, właśnie w Ło-
sienku udało się odnaleźć tak nietypowy przedmiot. Krze-
mienną siekierką przekazano do Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Kielcach.                                /kcz/

Krzemienna siekierka. (fot. Piotr Malarczyk)

Projekt Erasmus+ KA229 
(partnerstwa szkół) na lata 2020-2022

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 
przystępuje do realizacji projektu Erasmus Plus 
KA229  „Active Learning Academy” (Akademia Ak-
tywnej Nauki), zakładającego dwuletnią współpracę 
z pięcioma szkołami w Europie. Szkoła polska repre-
zentowana przez nauczycielkę języka angielskiego 
Iwonę Zalewską – Lech, pełni rolę głównego koordy-
natora. Projekt jest w całości finansowany z funduszy 
europejskich.

Strategiczne partnerstwo instytucji z Polski, Hiszpanii, 
Bułgarii, Grecji, Cypru i Włoch ma na celu zbudowanie 
europejskiej sieci szkół, która zaoferuje innowacyjny spo-
sób nauczania, umożliwi uczniom rozwój kompetencji klu-
czowych, zmotywuje do efektywnej współpracy i uczenia 
się. Założeniem jest zwiększenie zaangażowania mło-
dzieży i wprowadzenie modelu nauczania polegającego 
na umieszczeniu uczniów w centrum procesu edukacyj-
nego. Innowacyjne działania wdrożone w sferze progra-
mu nauczania oraz metodologii będą realizowane przede 
wszystkim w oparciu o efektywną komunikację, jak i or-
ganizację wspólnych warsztatów z wykorzystaniem na-
rzędzi WEB 2.0 i platformy eTwinning. Planując prace w 
międzynarodowym projekcie partnerzy bazowali na jednej 
z najczęściej stosowanych teorii pedagogicznych na świe-
cie - teorii „społecznego uczenia się”, opracowanej przez 

Lwa Wygotzkiego, która koncentruje się na komunikacji 
jako kluczowym czynniku rozwoju umiejętności uczenia 
się. Metodologia „interaktywnych grup” opiera się na two-
rzeniu odpowiednich warunków do interakcji uczniów oraz 
wspólnej pracy nad rozwiązaniem danego zadania pod 
okiem nauczyciela. 

Oczekiwane rezultaty projektu to: zaktywizowanie 
uczniów; zwiększenie znajomości i wykorzystanie techno-
logii cyfrowych, takich jak robotyka, drukowanie 3D, rze-
czywistość wirtualna, projektowanie aplikacji, projektowa-
nie w programie Krita, wykorzystanie narzędzi WEB 2.0; 
osiągnięcie wyższego stopnia kompetencji kluczowych; 
poprawa wyników w nauce oraz zapobieganie przed-
wczesnemu porzucaniu nauki.

W projekcie zaplanowano 6 pięciodniowych działań 
szkoleniowych z zakresu nauczania i uczenia się realizo-
wanych w międzynarodowym gronie. Inne rezultaty, jakie 
przyniesie partnerstwo to Klub Erasmus Plus w każdej 
szkole, otwarta TwinSpace na eTwinningu, prace cyfrowe, 
E - pamiętnik, wywiady, filmy, albumy, podcasty, kwestio-
nariusze i analizy danych.                     /I.Zalewska-Lech/
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Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza 
pracodawców do składania wniosków o częściową refun-
dację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionego 
bezrobotnego w ramach realizowanego projektu pn. „Młodzi 
z POWEREM – Szansa na pracę”. 

Prace interwencyjne kojarzą się przede wszystkim z pracą fi-
zyczną i sezonowością, tymczasem prace interwencyjne można 
wykonywać na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w ramach 
pracy fizycznej jak też umysłowej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, 
można więc zatrudnić osobę, która poprowadzi sekretariat, księ-
gowość, zadba o zabezpieczenie informatyczne, administracyjne 
czy będzie specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prace interwencyj-
ne nie różnią się niczym od zwykłego zatrudnienia, a pracodawca 
dodatkowo zyskuje zwrot części kosztów poniesionych na:

• wynagrodzenia;
• nagrody;
• składki na ubezpieczenia ZUS.
W przypadku realizacji projektu pn. „Młodzi z POWEREM – 

Szansa na pracę” pracodawca może liczyć na refundację części 
kosztów przez okres 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanego 
bezrobotnego będącego poniżej 29 roku życia. 

Od 2021 roku obowiązuje wyższa stawka refundacji części 
kosztów i wynosi 1.100,00 zł brutto + składki ZUS. To wzrost o ok. 

300 zł brutto względem lat ubiegłych.
Od 11 stycznia 2021 r. aż do odwołania trwa nabór wniosków o 

zorganizowanie prac interwencyjnych.
Serdecznie zapraszamy pracodawców do składania wniosków 

o zorganizowanie prac interwencyjnych do ww. projektu, a oso-
by bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kielcach do udziału w zaplanowanych działa-
niach.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba bezrobot-
na należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

• osoby bezrobotne z kategorii NEET (niepracujące, nie-
kształcące i nieszkolące się);

• osoby z niepełnosprawnością;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby z niskimi kwalifikacjami;
• imigranci, reemigranci.
Projekt zakłada refundację 160 stanowisk pracy organizowa-

nych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy. 
Rekrutacja do I tury projektu rozpoczęła się 4 stycznia 2021 r. 

i potrwa do 28 lutego 2021 r. Zgłoszenia przyjmowane są w sie-
dzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach. Więcej informacji 
na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.pl/295 lub pod nu-
merami telefonów: 41-367-11-81 / 41-367-11-63.      /PUP Kielce/

Pracodawco, skorzystaj z dofinansowania
MATERIAŁ INFORMACYJNY

„Twórczość pod lupą”, czyli kilka słów
od lokalnych artystów

Rozpoczynamy nowy cykl, w którym będziemy 
przedstawiać dzieła lokalnych artystów. W tym nu-
merze prezentujemy trzy dzieła Karoliny Poddęb-
niak. 

– Moje nowe prace to przede wszystkim martwe natury, 
pejzaże i portrety. Do każdego działania podchodzę indy-
widualnie. Czas wykonania portretów to kwestia kilku go-
dzin, natomiast stworzenie większego obrazu, takiego jak 
pejzaż czy martwa natura są często kilkunastogodzinnym 
zajęciem. Jestem zadowolona ze swojej pracy, kiedy mogę 
podzielić się nią z innymi – mówi artystka. 

Z niecierpliwością czekamy zatem na kolejne dzieła, 
które umieścimy na łamach „Głosu Piekoszowa”.        /kcz/

Pejzaż - dyptyk, malarstwo olejne na płótnie. (fot. K. Poddębniak)

Portret dziecka, suche pa-
stele. (fot. K. Poddębniak)

Martwa natura z gruszkami, 
malarstwo olejne na płótnie.

(fot. K. Poddębniak)
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Klub Twórców - Teresa Domagała

Urodziła się w pobliskich Zrębach, 
w Piekoszowie mieszka od blisko 40 
lat. Absolwentka Wyższej Szkoły Pu-
blicznej i Wyższej Szkoły Handlowej 
w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Biz-
nesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim. W życiu prywatnym 
spełnia się w roli żony, mamy i bab-
ci. Kocha kwiaty. Udziela się w życiu 
społecznym – od 20 lat jest w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Piekoszowie, 
a od 4 lat jest członkiem i prezesem 
Zespołu Ludowego „Piekoszowianie”.

TERESA DOMAGAŁA

*Skąd wzięła się u Pani pasja 
jaką jest rękodzieło? Tworzy Pani 
swoje prace haftując czy szydeł-
kując. Czy jest to wiedza przeka-
zywana z pokolenia na pokole-
nie?

Moja mama przekazała mi swo-
ją wiedzę, jednak już od najmłod-
szych lat szkolnych uczyłam się 
wykonywać takie prace. Przedtem 
w szkołach były tzw. prace ręczne, 
podczas których uczono nas takich 
rzeczy. Później przyszło to z cza-
sem – najpierw szydełko, później 
druty, ostatnio haft krzyżykowy. Pie-
lęgnuję to i pomnażam swoje zdol-
ności.

*Jakie było Pani pierwsze dzie-
ło? Co przedstawiało?

Pierwsze było wyhaftowanie ma-
katki. Później przyszedł czas na 
tworzenie szalików i tym podob-
nych. Tak to się zaczęło.

*Czy korzysta Pani z pomocy, 
porad np. z książek czy od zna-
jomych, którzy mają podobną pa-
sję?

Tak, prenumeruję sobie różne 
czasopisma takie jak „Robótki ręcz-
ne”, „Haft krzyżykowy”, czy „Igłą i 
nitką”. W ostateczności sięgam do 
Internetu, gdzie mamy szereg róż-
nych filmów lub artykułów na ten 
temat. 

*Zastanawia mnie czy w Pani 
rodzinie, może ktoś młodego po-
kolenia „połknął bakcyla” i też 
tworzy swoje rękodzieła?

Nie, niestety nikt się tą pasją nie 
zaraził. Jestem jedyną osobą wśród 
rodzeństwa, która poszła właśnie w 
takim kierunku.

*Taka praca z pewnością wy-
maga dużych pokładów cierpli-
wości…

Tak wymaga, ale mnie przykłado-
wo uspokaja. Dużo osób zastana-
wia się, dlaczego po pracy biurowej 
chce mi się jeszcze – potocznie mó-
wiąc – w tym „dłubać”. Mnie to przy-
nosi spokój, dlatego też do późnych 
godzin nocnych oddaję się swoim 
zainteresowaniom.

*Uczestniczyła Pani także w 
plenerach plastycznych organi-
zowanych przez ówczesny Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Piekoszo-
wie.

Tak, brałam udział w tego typu 
inicjatywach. Było to ciekawe do-
świadczenie. Na pamiątkę tych 
działań mam ze sobą folder i płytę 
z roku 2001 i 2004. Jest to świetna 
pamiątka i cieszę się, że brałam w 
tych działaniach udział.

*Należy Pani do Klubu Twór-
ców, tymczasowo zawieszonego 
z powodu pandemii. Czego chcia-
łaby się Pani nauczyć od innych 
jego członków lub co chciałaby 
Pani im przekazać od siebie?

Każdy prezentuje w tym Klubie 
swoje zainteresowania, talenty. Jest 
to dobra szkoła, w której trzeba na-
uczyć się słuchać co kto przekazuje 
– z opowieści innych można wysnuć 
ciekawe aspekty, jak choćby inne 
spojrzenie na świat. Myślę, że moż-
na odnaleźć takie elementy, które 
da się zastosować w swoim życiu.

*Czy tworzy Pani aktualnie ja-

kieś nowe dzieło?
Tak, zaczęłam właśnie dla siebie 

tworzyć duży obraz przedstawiają-
cy „Ostatnią wieczerzę”. Tworzenie 
go zajmuje mi dużo czasu. Oprócz 
tego przygotowuję drobne rzeczy 
na nadchodzący kiermasz wielka-
nocny.

*Każdego z artystów pytam 
czym kieruje się w swoim życiu. 
Jak to wygląda u Pani?

Uważam, że nie należy oglądać 
się za siebie, ale iść naprzód z po-
czuciem, że następny dzień będzie 
lepszy od poprzedniego. Trzeba 
otaczać się życzliwymi ludźmi, słu-
chać ich wskazówek i w razie po-
trzeby pomagać sobie nawzajem.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA

W konkursie matematycznym 
zorganizowanym w ramach 
projektu „Matematykomaniacy” 
wzięła udział ponad dwudziestka 
uczestników z klas IV-VIII ze 
szkół podstawowych z terenu 
gminy Piekoszów. 

Pierwszy etap konkursu polegał 
na rozwiązywaniu testów ograni-
czonych czasowo. Zadania stwo-
rzone zostały na kilku poziomach 
trudności, od tych łatwych po te, 
nad którymi trzeba było się dłużej 
zastanowić. Po pierwszym etapie, 
wyłoniono szóstkę uczestników, 
którzy wzięli udział w finale. 

Ostateczne rozgrywki prowadzo-
ne były przy użyciu koła z pytania-
mi, które losował każdy z uczniów. 
Po zaciętej rywalizacji wyłoniono 
najlepszych matematyków. Miejsce 
pierwsze zajęła Katarzyna Jawor-
ska ze szkoły w Łosieniu, drugie – 
Bartosz Malaga również ze szkoły 
w Łosieniu, a miejsce trzecie Bar-
tłomiej Polit ze szkoły w Piekoszo-
wie. Laureaci konkursu otrzymają 
statuetki, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe.                               /kcz/
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