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Nadszedł czas upragnionych wakacji - czas odpoczynku,
wytchnienia, zwłaszcza po niełatwym tegorocznym roku szkolnym.
Z tej okazji pragniemy podziękować Dyrektorom, Nauczycielom,
Pedagogom, Rodzicom i Uczniom za pracę i naukę mimo przeciwności.
Wasz wysiłek z pewnością nie pójdzie na marne i zaowocuje w przyszłości.
Życzymy wesołych, bezpiecznych wakacji, 
pełnych radości, beztroski i słońca, by od września
z dużymi pokładami energii, powrócić do szkół.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady 

Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek
Wójt

Gminy Piekoszów
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Bezzwrotne wsparcie dla gminy

Współpraca i zgoda drogą do sukcesu

Szanowni Państwo,
 Do gminy Piekoszów trafi 2 miliony 32 tysiące 740 zło-

tych rządowego wsparcia w ramach tarczy samorządowej 
wartej w sumie ponad 6 miliardów złotych. Wszystko dzię-
ki ustanowionemu z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy 
Funduszowi Inwestycji Samorządowych.

Jest to program wsparcia dla polskich małych i śred-

nich firm, które są realizatorami zadań inwestycyjnych sa-
morządów. Dla naszej gminy to solidny zastrzyk środków 
finansowych, które pozwolą na realizację wielu inwestycji. 
Otrzymane wsparcie staje się, nie tylko dla naszej gminy, 
ale i pozostałych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, drogą 
zrównoważonego rozwoju.

Pragnę poinformować, że środków finansowych, które 
otrzymamy z Funduszu nie musimy wykorzystywać w tym 
roku, ani w ogóle ich zwracać. Wraz z początkiem sierpnia 
rozpocznie się nabór wniosków do wojewody o przyznanie 
środków na inwestycje, które z kolei wypłacane będą od 
początku września.

Cieszę się z otrzymanej promesy, która pozwoli nam na 
podejmowanie działań mających na celu polepszenie życia 
i funkcjonowania w naszej gminie. Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to pomoc dla naszych przedsiębiorców i mieszkań-
ców, którzy nie stracą pracy i otrzymają inwestycje sprzyja-
jące rozwojowi naszej małej Ojczyzny.

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów

Szanowni Mieszkańcy 
Gminy Piekoszów!

W czwartek 25 czerwca gościła 
w Piekoszowie wiceminister 
sportu Anna Krupka, senator 
RP Krzysztof Słoń, wiceprezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach Grzegorz Socha, a 
także wicestarosta kielecki Tomasz 

Pleban. Parlamentarzyści spotkali się z mieszkańcami 
gminy Piekoszów w ramach akcji pt. „Łączy nas Polska”. 
Wiceminister Anna Krupka przedstawiła nowe założenia 
programowe Prezydenta oraz rządu i podsumowała pięć 
lat prezydentury Andrzeja Dudy.

Ciepłe słowa pod adresem Rady Gminy Piekoszów 
oraz wójta skierował senator Krzysztof Słoń, wskazując na 
dobrą współpracę radnych z wójtem czego efektem jest 
skuteczne zarządzanie budżetem gminy. 

Gospodarowanie budżetem nie jest łatwe, tym bardziej 
w obecnej sytuacji spowodowanej epidemią. Wszystkie 

wydatki trzeba wyważyć i zrównoważyć z dochodami. Miło 
jest usłyszeć z ust senatora, że wspólnie zarządzamy tym 
budżetem bardzo dobrze. To zasługa nie tylko rady, ale i 
wójta oraz programów rządowych, dzięki którym gmina 
pozyskuje dodatkowe środki na nowe zadania, które będą 
służyć wszystkim jej mieszkańcom. 

Wzajemna współpraca radnych i wójta gminy, zgoda 
oraz porozumienie procentuje. Dzięki temu realizujemy 
inwestycje, których jest wiele. Bywają też trudne chwile, 
kiedy trzeba wybierać jaką inwestycję zrealizować, a którą 
odłożyć na późniejszy czas. W obecnej sytuacji jest o tyle 
łatwiej, że możemy liczyć na rządową pomoc finansową, 
ze Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, 
o czym świadczy ostatnia pomoc z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach dla Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie 
na oczyszczalnię ścieków, środki od wojewody na nowe 
połączenia autobusowe oraz dodatkowe środki na 
inwestycje. 

Barbara Drogosz 
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów

Składam serdeczne podziękowanie dyrektorowi Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie księdzu Janowi 
Jagiełce za dotychczasową pracę i posługę na rzecz osób potrzebujących. Nasz Dom dla Niepełnosprawnych oraz 
wchodzące w jego skład Lokale Aktywizujące czy Dom Pomocy Społecznej pod dyrekcją księdza Jana rozwinęły 

swoją działalność i niosą pomoc osobom niepełnosprawnym. Życzę księdzu Janowi Jagiełce wszelkiej pomyślności 
w pełnieniu posługi duszpasterskiej jako proboszcz parafii Szczekociny i dziekan dekanatu szczekocińskiego.

Równocześnie witam nowego dyrektora Domu Dla Niepełnosprawnych księdza Łukasza Zygmunta, którego 
doskonale znamy jako kapelana kieleckich strażaków i dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych diecezji kieleckiej. Życzę 
sukcesów i spełnienia wszystkich zamierzeń w związku z objętym stanowiskiem oraz sił i wytrwałości w dążeniu do 

celu. Jestem pewien, że pomoc najbardziej potrzebującym będzie priorytetem w działaniach nowego dyrektora.
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów
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Gmina Piekoszów otrzymała
dofinansowanie na oczyszczalnię
To będzie jedna z największych inwestycji w regionie. Chodzi o budowę oczyszczalni ście-
ków w Piekoszowie, która ma stać się jedną z najnowocześniejszych w województwie.

– Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni to jeden z priory-
tetów, jaki sobie postawiliśmy – 
przyznał wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek tuż po podpisaniu 
umowy na dofinansowanie budo-
wy oczyszczalni ścieków w Pieko-
szowie.

– Realizacja tego zadania stanowi 
podstawę do rozbudowy kanalizacji na 
terenie całej gminy. Budowa oczysz-
czalni zabezpieczy mieszkańców na 
długie lata – podkreśla wójt Piekoszo-
wa. Zdaniem prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach budowa 
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie 
będzie jedną z największych inwesty-
cji w województwie, jakie są finanso-
wane ze środków Funduszu w kwocie 
blisko 29 milionów złotych. – Nie pod-
jęcie działań w kierunku budowy nowej 
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie 
mogłoby grozić katastrofą ekologicz-
ną – przyznał prezes WFOŚiGW w 
Kielcach Ryszard Gliwiński. – Unijne 
środki na tego typu inwestycje już się 
skończyły. Stąd postanowiliśmy wyjść 
naprzeciw potrzebom mieszkańców i 
wspomóc gminę w realizacji tego za-
dania. Inwestycja będzie kosztować 
30 milionów złotych, z czego blisko 
29 milionów stanowi dofinansowanie 
udzielone w formie preferencyjnej po-
życzki, umarzalnej w 30 procentach, 
co stanowi ponad 8,5 miliona złotych. 
To niezwykle korzystne finansowanie 
– zapewnia prezes Ryszard Gliwiński.

Jak podkreśla wiceminister Anna 
Krupka, inwestycja ta to krok milowy 
w kierunku poprawy warunków życia 
mieszkańców. – Bez zewnętrznego 
wsparcia zrealizowanie tej inwesty-
cji nie byłoby możliwe. Cieszę się, że 
instytucje rządowe wspierają samo-
rządy w realizacji takich działań. Mo-
dernizacja oczyszczalni bez wątpienia 
będzie miała ogromny wpływ na ja-
kość życia mieszkańców gminy Pieko-
szów – zaznacza.

Z uwagi na zły stan techniczny ko-
mór reaktorów oraz okresowe prze-
ciążenia hydraulicznie ściekami suro-
wymi, wynikające z braku zbiornika 
buforowego, budowa nowej oczysz-
czalni jest konieczna. – Istniejąca 
oczyszczalnia nie może już przyjąć 
więcej ścieków. Poza tym, stan reak-
torów biologicznych nie pozwala na 
uzyskanie parametrów oczyszczonych 
ścieków, określonych w pozwoleniu 
wodno-prawnym. Realizacja tego za-
dania przede wszystkim przyczyni się 
do ochrony zasobów wód podziem-
nych na terenie gminy Piekoszów, 
z których przecież wszyscy chcemy 
korzystać. Zrealizowana inwestycja 
powinna całkowicie zaspokoić podsta-
wowe potrzeby mieszkańców, których 
nam przybywa, a co za tym idzie ro-
sną potrzeby. Nowoczesna oczysz-
czalnia to dziś podstawa rozwoju za-
równo budownictwa mieszkaniowego, 
jak i przedsiębiorczości – podkreśla 
wójt Zbigniew Piątek.

Obecna podczas podpisania umowy 
poseł Agata Wojtyszek przypomniała, 
że nie było łatwo pozyskać środki na 
tą jakże ważną i konieczną do przepro-
wadzenia inwestycję. – O tej inwestycji 
rozmawialiśmy z wójtem Zbigniewem 
Piątkiem jeszcze kiedy pełniłam funkcję 
wojewody. Wspólnie szukaliśmy roz-
wiązań i możliwości dofinansowania 

budowy oczyszczalni. Jest to droga, 
ale konieczna inwestycja. Cieszę się, 
że po długich staraniach udało nam 
się zabezpieczyć środki na jej realiza-
cję – mówiła poseł Agata Wojtyszek. 
– Dzisiejszy Dzień Dziecka mieszkań-
cy zapamiętają na długo. To ogromnie 
ważna data w historii gminy Pieko-
szów. Po długich staraniach dziś fina-
lizujemy umowę na budowę nowocze-
snej oczyszczalni. Teraz przed gminą 
dokumentacja techniczna, wyłonienie 
wykonawcy i realizacja inwestycji. Na-
reszcie możemy spać spokojnie – do-
dał poseł Bartłomiej Dorywalski.

Dzięki budowie nowej oczyszczalni 
ścieków w Piekoszowie w przyszłości 
będzie można zapobiec awariom re-
aktorów, a także skażeniu wód grun-
towych. Zwiększy się też przepusto-
wość. Da to możliwość podłączenia 
ponad tysiąca nowych gospodarstw, 
co w sytuacji stale zwiększającej się 
liczby mieszkańców jest niezwykle 
istotną kwestią. Obecnie kompleto-
wana jest dokumentacja techniczna. 
W pierwszej kolejności wykonany zo-
stanie projekt. Budowa oczyszczalni 
ruszy zaraz po uzyskaniu wszelkich 
niezbędnych pozwoleń i wyłonieniu 
wykonawcy. Inwestycja zostanie zre-
alizowana do końca 2023 roku.              

          /A.Olech/

Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Piekoszowie, została podpisana 1 czerwca. (fot. CKinfo)
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Kolejne dofinansowanie dla żłobka
Duże dofinansowanie trafi do Żłobka Gminnego w Piekoszowie. Tym razem gmina Pie-
koszów pozyskała blisko milion złotych w ramach dotacji unijnych.

Wszystko wskazuje na to, że żłobek w Pieko-
szowie czekają kolejne duże inwestycje. Warto 
przypomnieć, że nie tak dawno, bo z początkiem 
bieżącego roku, zakończyła się rozbudowa żłob-
ka w Piekoszowie. To zadanie kosztowało 1 milion 
134 tysiące złotych, z czego 572 tysiące złotych 
gmina pozyskała w ramach rządowego programu 
Maluch+. Dzięki rozbudowie na parterze budynku 
powstały nowe pomieszczenia, co pozwoliło na 
stworzenie dwóch kolejnych oddziałów dla 26 ma-
luchów. Powstała też kuchnia z jadalnią, pomiesz-
czenie gospodarcze, a nawet sala gimnastyczna. 

Kolejne 72 tysiące 600 złotych dofinansowania w 
ramach Programu Maluch+ gmina dodatkowo pozy-
skała na bieżące funkcjonowanie placówki.

Jak się okazuje na tym jednak nie koniec. Wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek już podpisał umowę na 
kolejną dotację. – Tym razem udało nam się pozyskać 
blisko 1 milion złotych dofinansowania z Regionalne-
go Programu Operacyjnego na doposażenie żłobka, 
bieżące funkcjonowanie w okresie dwóch lat, a także 
na budowę nowoczesnego placu zabaw – wymienia 
wójt Zbigniew Piątek i dodaje, że każda wysokość do-
finansowania to wielkie wsparcie dla gminy. – Pozy-
skane dotacje zwiększają majątek gminy. Nie musimy 
dokładać własnych środków na konieczne inwestycje. 
Dlatego też staramy się szukać wszelkich możliwych 
źródeł wsparcia zarówno ze środków rządowych, jak 
i unijnych. Cieszę się, że i tym razem udało nam się 
uzyskać tak wysokie dofinansowanie. Zależy nam, 
aby edukacja dzieci, również tych najmłodszych, na 
terenie gminy Piekoszów była na najwyższym pozio-
mie – podsumowuje.

Zdaniem marszałka województwa świętokrzyskiego 

Andrzeja Bętkowskiego, projekty tego typu z jednej 
strony gwarantują wysokiej jakości opiekę nad malu-
chami, a z drugiej pozwalają rodzicom, głównie ma-
mom, wrócić do pracy. – Blisko milion złotych dotacji 
w ramach środków z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego pozwoli istniejącej już placówce w Pieko-
szowie rozszerzyć ofertę. To bardzo ważna inwestycja 
– zaznacza z kolei wicemarszałek Renata Janik.

Warto podkreślić, że cały projekt opiewa na kwotę 
1 miliona 150 tysięcy złotych. – Bardzo się cieszymy, 
że zostaliśmy tak docenieni. Pozyskana dotacja zosta-
nie przeznaczona na bieżące funkcjonowanie placów-
ki przez okres 24 miesięcy. Poza tym, z tych środków 
zakupiliśmy już wyposażenie nowych pomieszczeń, 
które zostały oddane do użytku z początkiem roku. 
Mogliśmy w pełni wyposażyć kuchnię i sale dla dzieci 
w meble oraz w zabawki. Niebawem wybudujemy też 
wymarzony i długo wyczekiwany, szczególnie przez 
maluchy, nowoczesny plac zabaw. Mamy nadzieję, że 
dzieci będą mogły z niego korzystać jeszcze w tym 
roku – mówi Pelagia Rusiecka dyrektor żłobka w Pie-
koszowie.

Dzięki pozyskanym w ostatnim czasie środkom 
rządowym i unijnym na rozbudowę, funkcjonowanie i 
doposażenie, żłobek w Piekoszowie mógł przyjąć o 
26 dzieci więcej niż dotychczas. Na chwilę obecną 
placówka może sprawować opiekę nad 64 dzieci. 

               /A.Olech/

Dzięki pozyskiwanym dofinansowaniom, Żłobek Gminny w Piekoszowie spra-
wuje opiekę na wysokim poziomie. (fot. CKinfo)
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Niecodzienna wizyta - Pierwsza Dama 
odwiedziła Piekoszów
Poniedziałek 15 czerwca z całą pewnością na długo zapamiętają podopieczni oraz per-
sonel Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, który odwiedziła Pierwsza Dama – 
Agata Kornhauser-Duda. 

Małżonka Prezydenta Andrzeja Dudy, wspól-
nie z wójtem gminy Piekoszów Zbigniewem 
Piątkiem chwaliła działalność stowarzyszeń 
wspierających niepełnosprawnych.

– To było wielkie wyróżnienie dla księdza dy-
rektora Jana Jagiełki, pracowników i uczestników 
turnusów rehabilitacyjnych. Pani Prezydentowa po-
dziękowała wszystkim obecnym przedstawicielom 
stowarzyszeń zajmującym się pomocą osobom nie-

pełnosprawnym za ich ciężką i pełną zaangażowa-
nia pracę – mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek.

Prezydentowa nie kryła zachwytu nad organiza-
cją pracy w Domu dla niepełnosprawnych w Pie-
koszowie, który ma kilka sektorów. Znajduje się tu 
Dom Pomocy Społecznej, ale też oddział szpitalny 
rehabilitacji ogólnoustrojowej, Zakład Opiekuńczo 
Leczniczy i lokale aktywizujące. Z rehabilitacji i z 
pielęgnacji korzysta tu około 140 osób, a pracuje 
około siedemdziesięciu osób. – Wszyscy są mocno 
zaangażowani. Udało nam się tu stworzyć prawdzi-
wy dom – mówił ks. Jan Jagiełka, który prowadzi 
Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Zdaniem wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piąt-
ka, Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie to 
chluba gminy. – Ośrodek rozwija się z każdym ro-
kiem. Dwa lata temu został rozbudowany. Miesz-
kańcy mogą tu w spokoju cieszyć się życiem i 
godnie mieszkać wśród życzliwych i gotowych do 
pomocy ludzi. Patrząc na działalność tego ośrod-
ka jestem dumny, że znajduje się na terenie naszej 
gminy – zaznacza wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, który na zakończenie spotkania podzięko-
wał Prezydentowej za wizytę i życzył powodzenia w 
nadchodzącym czasie.                          /A.Olech/

Pierwsza dama spotkała się z podopiecznymi DPS w Piekoszowie. (fot. CKinfo)

Prezydentowa podczas swojej wizyty pochwaliła działania stowarzyszeń dzia-
łających na rzecz osób niepełnosprawnych. (fot. CKinfo)
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Zostaną uruchomione 4 nowe linie
komunikacyjne w gminie Piekoszów
To dobra wiadomość dla mieszkańców wszystkich tych miejscowości z gminy Pieko-
szów, które do tej pory nie miały połączeń komunikacyjnych.

W poniedziałek 22 czerw-
ca w Urzędzie Wojewódzkim w 
Kielcach wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek w obecno-
ści skarbnik gminy Magdaleny 
Smolarczyk - Korby podpisał 
wraz z wojewodą świętokrzy-
skim Zbigniewem Koniuszem 
umowę na dofinansowanie czte-
rech nowych linii komunikacyj-
nych, jakie zostaną utworzone 
na terenie gminy Piekoszów.

– Wykluczenie komunikacyjne, 
czyli mówiąc wprost brak połączeń 
autobusowych w obrębie gmin, 
czy też powiatów, o którym wielo-
krotnie słyszałem od mieszkańców 
wielu gmin naszego województwa, 
to bardzo niekorzystne dla życia 
mieszkańców i rozwoju obszarów 
zjawisko, bo jak inaczej nazwać 
sytuację, w której nie ma jak do-
jechać do szkoły, na studia czy do 
pracy. Cieszę się, że przy ogrom-
nym zaangażowaniu polskiego 
rządu i wspólnie z samorządowca-
mi w końcu udało nam się ten pro-
blem rozwiązać – mówił wojewoda 
świętokrzyski Zbigniew Koniusz 
podczas uroczystego podpisania 
umów na utworzenie nowych linii 
komunikacyjnych na terenie gmin i 
powiatów województwa.

Jak podkreślała wiceminister 
Anna Krupka, województwo świę-
tokrzyskie było jednym z najbar-
dziej wykluczonych komunikacyjnie 
regionów w Polsce. – Niezwykle 
istotne jest, aby mieszkańcy mogli 
łatwiej dojechać nie tylko do du-
żego miasta, ale też łatwiej prze-
mieszczać się w obrębie swojej 
gminy. Nasz rząd postawił na do-
finansowywanie do przywrócenia 
lokalnych połączeń autobusowych, 
aby bez problemu mieszkańcy mo-
gli dotrzeć do lekarza, urzędu i do 
pracy, a uczniowie do szkół i uczel-

ni – zaznaczyła wiceminister Anna 
Krupka.

Każdy samorząd, którego wnio-
sek został zakwalifikowany do re-
alizacji w ramach funduszu roz-
woju przewozów autobusowych 
otrzymywać będzie dopłatę od 
państwa w wysokości 3 złotych do 
wozokilometra. Gmina Piekoszów 
złożyła aż cztery wnioski o dofi-
nansowanie. – Rządowe wsparcie 
pozwoli nam na zlikwidowanie tak 
zwanych białych plam. Utworzy-
my aż cztery linie komunikacyjne. 
Przewoźnicy będą kursować tam, 
gdzie do tej pory nie było żadne-
go transportu. To niezwykle istotna 
kwestia dla wielu mieszkańców, 
dlatego bardzo się cieszę, że do-
finansowanie uzyskały wszystkie 
złożone przez nas wnioski – mówi 
wójt gminy Zbigniew Piątek. – 
Wnioski złożyliśmy po dokładnej 
analizie wszystkich kursów. Nowe 
linie w pełni zaspokoją potrzeby 
mieszkańców – podkreśla.

Już niebawem na terenie gmi-
ny Piekoszów będą cztery nowe 
połączenia komunikacyjne. Nowy 

kurs będzie na trasie Łosienek - 
Łubno - Wincentów - Piekoszów 
- Szczukowice - Szczukowskie 
Górki (długość około 35,2 km), na 
trasie Łaziska - Jaworznia - Pieko-
szów - Podzamcze - Szczukowi-
ce - Szczukowskie Górki (długość 
około 27,4 km), na trasie Lesica 
- Bławatków - Gałęzice - Ryko-
szyn - Piekoszów - Podzamcze - 
Szczukowice - Szczukowskie Gór-
ki (długość około 27,4 km), a także 
na trasie Piekoszów - Micigózd 
- Julianów - Brynica - Szczukowi-
ce - Szczukowskie Górki (długość 
około 15,1 km). Gmina Piekoszów 
już ogłosiła zapytanie ofertowe 
na „Świadczenie usługi przewozu 
osób dla mieszkańców gminy Pie-
koszów” i lada dzień wyłoni prze-
woźników. – Chcemy, aby wszyst-
kie nowe linie zostały uruchomione 
od początku lipca. Od tego czasu 
mieszkańcy naszej gminy będą 
mogli bez problemów dojechać do 
Kielc, do urzędu, lekarza, a także 
do szkół – zapowiada wójt Zbi-
gniew Piątek.                /A. Olech/

Cztery nowe linie komunikacyjne ruszą już od lipca. (fot. CKinfo)
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Sportowcy z gminy Piekoszów
z ministerialnym wsparciem
Gminny Ludowy Klub Sportowy Astra Piekoszów oraz Klub Karate Morawica i Pieko-
szów znaleźli się wśród beneficjentów rządowego programu „Klub 2020”. 

W tej edycji dofinansowanie w ramach rządowe-
go programu „Klub 2020” otrzymały 32 kluby spor-
towe. Uroczyste wręczenie promes odbyło się 22 
czerwca w hali Zespołu Szkół nr 2 w Kielcach. 

Jak podkreślała wiceminister sportu Anna Krupka, 
dzięki rządowej inicjatywie małe i średnie kluby mogą 
się rozwijać i poszerzać swoją działalność. – Widzimy 
potrzeby sportowców i z wielką przyjemnością, po raz 
kolejny przekazujemy dla nich wsparcie. Do 128 klubów 
w województwie świętokrzyskim trafi prawie 4,5 milio-
na złotych. W powiecie kieleckim wsparcie rzędu 350 
tysięcy złotych otrzymają 32 kluby – powiedziała wice-
minister Anna Krupka. – Kluby mogą przeznaczyć przy-
znane w ramach tego wparcia środki zarówno na wyna-
grodzenia trenerów, zgrupowania, czyli obozy sportowe, 
jak i sprzęt. Co ważne, ponieważ mamy wyjątkowy 
czas, związany z epidemią koronawirusa, kluby po raz 
pierwszy mogą zadecydować o przeznaczeniu wszyst-
kich środków na wsparcie dla trenerów. Jest to bardzo 
istotna pomoc dla małych i średnich klubów sportowych, 
w których często rozpoczynają swoja przygodę sporto-
wą nowe talenty, dzięki czemu mają szansę objawić się 
na szerszej arenie. Jestem przekonana, że dzięki temu 
dzieci i młodzież z powiatu kieleckiego, z Kielc, z woje-
wództwa świętokrzyskiego będą miały łatwiejszy dostęp 
do sportu i będą mogły kształtować swoje sportowe ta-
lenty – dodała wiceminister.

Zdaniem senatora Krzysztofa Słonia, finansowe 
wsparcie klubów sportowych jest niezwykle ważne, 
szczególnie w okresie epidemii. – Rząd na bieżąco mo-
nitoruje sytuację i potrzeby klubów oraz stowarzyszeń 
sportowych. Ta edycja programu „Klub” jest wyjątkowa, 
bo wsparcie osiągnęło rekordową kwotę ponad 54 mi-
lionów złotych. Wszystkie wnioski zaakceptowane for-
malnie dostały pieniądze. Cieszę się, że również kluby z 
terenu powiatu kieleckiego otrzymają rządowe wsparcie. 
Dofinansowanie tym razem może zostać przeznaczone 
również na wynagrodzenia dla trenerów, co jest szcze-
gólnie ważne w tym trudnym czasie epidemii koronawi-
rusa – podkreślał senator Krzysztof Słoń. Radości nie 
kryje również wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 
– Jako sportowiec dobrze wiem, jak ważne jest wspar-
cie, zwłaszcza młodych sportowców. To daje im szansę 
rozwoju, szlifowania umiejętności. Cieszę się ogromnie 
z tego, że młodzi piłkarze i karatecy z naszej gminy po-
zyskali promesy na swoją działalność – podkreślał wójt 
gminy Piekoszów.

Do Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Astra 
Piekoszów w tej edycji popłynęło dofinansowanie w wy-

sokości 15 tysięcy złotych. – Nasz klub bierze udział w 
tym programie od samego początku. Środki pozyskane 
z Ministerstwa Sportu przeznaczamy głównie na zakup 
potrzebnego sprzętu i wynagrodzenia szkoleniowców. 
Dzięki dofinansowaniu możemy przeprowadzić więcej 

szkoleń dla naszych młodych sportowców – mówi Mar-
cin Wiśniewski prezes GLKS Astra Piekoszów.

Wsparcie rządowe otrzymają również karatecy z 
Klubu Karate Morawica i Piekoszów w wysokości 10 
tysięcy złotych. – Rzeczywistość, w której staramy się 
realizować cele i założenia sportowe jest bardzo trud-
na, tym bardziej liczy się każda przysłowiowa złotówka. 
Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych działań na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej oraz kształtowania oso-
bowości i charakterów młodych sportowców. Podzięko-
wania kieruję również do wszystkich Klubowiczów, któ-
rzy mimo bardzo deszczowej aury dotarli na uroczystość 
aby wspierać Klub Karate Morawica i Piekoszów – mówi 
Andrzej Horna trener i prezes KKM.               /A. Olech/

Do GLKS Astra Piekoszów trafi 15 tysięcy złotych. (fot. CKinfo)

Promesę w wysokości 10 tysięcy złotych otrzymał KKM. (fot. CKinfo)
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Kolejne laptopy trafią do szkół
Do uczniów i nauczycieli piekoszowskich szkół już niebawem trafią kolejne laptopy do 
zdalnej nauki.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele ty-
godni w związku z epidemią wymusiło nowe stan-
dardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Ucznio-
wie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety, wielu z nich nie 
posiada sprzętu i dostępu do internetu. Bez tego 
nie mogą realizować podstawy programowej. Z 
pomocą przyszło ministerstwo, które 1 kwietnia 
uruchomiło Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
w ramach programu „Zdalna szkoła”, do którego 
gminy mogły wnioskować o dofinansowanie na 
zakup niezbędnego sprzętu.

Gmina Piekoszów już wtedy niezwłocznie złożyła 
wniosek o dofinansowanie zakupu laptopów dla naj-
bardziej potrzebujących uczniów i nauczycieli. – Dzię-
ki pozyskanej w pierwszej edycji dotacji w kwocie 70 
tysięcy złotych udało nam się zakupić 54 laptopy. Do-
datkowo każdy z nich miał zainstalowany tak zwany 
pakiet biurowy, który pozwala uczniom na łatwą ob-
sługę. Wgrana została między innymi platforma edu-

kacyjna i wszystkie niezbędne do nauki programy. 
Dzięki temu uczniowie, którzy otrzymali sprzęt mają 
ułatwione zadanie – podkreśla wójt Zbigniew Piątek.

Sprzęt już trafił do uczniów, ale na tym jednak nie 
koniec. Złożono kolejny wniosek o dofinansowanie. 
Tym razem udało się pozyskać jeszcze większą kwo-
tę, bo aż 95 tysięcy złotych. – Za te pieniądze kupimy 
dodatkowo jeszcze 68 laptopów poleasingowych oraz 
68 pakietów biurowych z torbą i myszką – wylicza 
wójt gminy Piekoszów. – Ten sprzęt to realna pomoc 
dla najbardziej potrzebujących uczniów. Kolejne lapto-
py zostaną przekazane przede wszystkim dzieciom z 
rodzin wielodzietnych, liczących powyżej trojga dzieci 
– mówi Zbigniew Piątek.

Warto zaznaczyć, że obydwa dofinansowania były 
stuprocentowe, a gmina do zakupu sprzętu potrzeb-
nego do zdalnego nauczania nie musiała dokładać 
żadnych środków ze swojego budżetu. Po zakończe-
niu nauki zdalnej zakupione laptopy wraz z oprogra-
mowaniem pozostaną do dyspozycji szkół.  /A.Olech/

Dezynfekatory pojawiły się w szkołach
Dzięki akcji organizowanej wspólnie przez Mi-

nisterstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo 
Zdrowia uczniowie szkół z terenu gminy Pieko-
szów już mogą bezpłatnie korzystać ze specjal-
nych stacji do dezynfekcji rąk. Zapotrzebowanie 
można było składać do 3 czerwca. 

– Stacje do dezynfekcji rąk udało nam się pozy-
skać dla wszystkich placówek oświatowych. To no-
woczesny i profesjonalny automat z sensorem ruchu. 
Wystarczy podstawić ręce, a środek do dezynfekcji 
sam wylatuje z bezdotykowego dozownika. Są one 
zupełnie bezpieczne w użytkowaniu – mówi wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek.

Stacje do dezynfekcji rąk zachwalają również dy-
rektorzy i nauczyciele placówek oświatowych. – To 
bardzo proste w obsłudze urządzenie. Niczego nie 
trzeba dotykać. Podstawiamy ręce, na które wylatu-
je płyn do dezynfekcji. Absolutnie higieniczne – mówi 
Małgorzata Czekaj dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jaworzni. – Od 15 czerwca rozpoczę-
liśmy przyjmowanie przedszkolaków. Pierwszego dnia 
mieliśmy już dziesięć osób. Automat bardzo się przy-

daje. Jest prosty w obsłudze i całkowicie bezpiecz-
ny. Trzeba pamiętać, że do szkoły przychodzą też 
starsi uczniowie i oczywiście pracownicy. Przed nami 
trzy dni egzaminów ósmoklasistów. Automat w tym 
przypadku jest niezastąpiony – przyznaje Małgorza-
ta Czekaj. – Otwarcie placówek oświatowych wiąże 
się z koniecznością zastosowania pewnych obostrzeń 
związanych z zaleceniami Głównego Inspektora Sa-
nitarnego. Jednym z nich jest noszenie maseczek i 
dezynfekcja rąk. Bezdotykowy automat do dezynfek-
cji rąk idealnie sprawdza się jako dodatkowy element 
ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością 
zakażenia się koronawirusem. Już z niego korzysta-
my – mówi Marzena Zbroszczyk dyrektor Przedszko-
la w Piekoszowie.

Jak informuje MEN, bezpłatne stacje dezynfeku-
jące wraz ze środkiem do dezynfekcji przeznaczone 
są dla wszystkich placówek oświatowych, ośrodków 
wychowawczych, czy też poradni psychologiczno-pe-
dagogicznych i poradni specjalistycznych.   

                                 /A.Olech/
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Egzamin ósmoklasistów
w czasie epidemii
W gminie Piekoszów wszyscy - od uczniów, poprzez samorząd gminny, po nauczycieli 
- dołożyli wszelkich starań, aby egzaminy przebiegły bez komplikacji.

Można powiedzieć, że tegoroczny egzamin 
ósmoklasisty był wielkim sprawdzianem nie tyl-
ko dla samych uczniów, ale również i nauczy-
cieli, a także władz poszczególnych gmin. 

Na terenie gminy Piekoszów przygotowano się 
wyjątkowo. – Zrobiliśmy wszystko, aby nasi ucznio-
wie przychodząc na egzamin czuli się bezpiecz-
ni. Poza mierzeniem temperatury i zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności, dodatkowo wszyscy 
uczniowie mogli skorzystać ze specjalnej, bezdoty-
kowej stacji do dezynfekcji rąk. Udało nam się pozy-
skać takie stacje bezpłatnie dla każdej z placówek 
oświatowych z terenu naszej gminy, a wszystko to 
dzięki akcji organizowanej wspólnie przez Minister-

stwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdro-
wia – mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Stacje do dezynfekcji to nowoczesne i profesjo-
nalne automaty z sensorem ruchu. Wystarczy pod-
stawić ręce, a środek do dezynfekcji sam wylatuje 
z bezdotykowego dozownika. Są one zupełnie bez-
pieczne w użytkowaniu. 

Warto przypomnieć, że podczas egzaminów trze-
ba było przestrzegać wytycznych sanitarnych opra-
cowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z nimi na egza-
min mogła przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez 
żadnych objawów chorobowych. – Wszyscy ucznio-
wie tuż przed wejściem do szkoły musieli założyć 
maseczkę, a po wejściu w pierwszej kolejności de-

zynfekowali ręce za pomocą stacji do dezynfekcji, 
która przy obowiązujących dziś obostrzeniach sani-
tarnych jest niezastąpiona – przyznaje Małgorzata 
Czekaj dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Jaworzni.

Na tym jednak nie koniec. Uczniowie przed wej-
ściem mieli też mierzoną temperaturę. Następnie 
mogli udać się do szatni, a stamtąd prosto na salę 
egzaminacyjną, gdzie ponownie mieli dezynfekowa-
ne ręce. Po wylosowaniu miejsca siadali w szkol-
nych ławach ustawionych od siebie w bezpiecznej 
odległości, a po przekazaniu arkuszy egzaminacyj-
nych mogli zdjąć maseczki i przystąpić do egzami-
nu.

Dla większości z nich testy nie stanowiły proble-
mu i po wyjściu z sal byli zadowoleni. – Byliśmy 
bardzo dobrze przygotowani. Nauczyciele stanęli na 
wysokości zadania i o wszystko zadbali. Poświęcali 
nam dużo czasu na konsultacje, zarówno w szkole, 
jak i online. Stres oczywiście był, ale był to stres 
motywujący. Mamy nadzieję, że wszystko uda się 
jak najlepiej – mówili uczniowie tuż po egzaminach.

W pierwszym dniu egzaminu ósmoklasisty 
uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, w 
drugim dniu odbył się egzamin z matematyki, a 
trzeciego dnia egzamin z języka obcego. Swój wy-
nik uczniowie poznają do 31 lipca. Będzie on miał 
wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego 
szkoły ponadpodstawowej.                   

              /A. Olech/

Przed wejściem na sale egzaminacyjne, uczniom mierzono temperaturę. (fot. 
CKinfo)

W oczekiwaniu na karty egzaminacyjne. (fot. CKinfo)
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Żłobek oraz przedszkola wznowiły swoją działalność
Od 8 czerwca swoją działalność wznowił Żłobek Gminny w Piekoszowie, a od 15 czerwca przedszkola. Wdrożone zostały specjalne procedury zapewniające bezpieczeństwo.

Funkcjonowanie żłobków i klubów dziecię-
cych zostało wstrzymane na czas epidemii ko-
ronawirusa, podobnie jak przedszkoli i szkół. 
Od 6 maja rząd pozwolił na powrót dzieci do 
przedszkoli i żłobków. O tym jednak, czy zo-
staną otwarte miały zdecydować samorządy 
sprawujące opiekę nad tymi placówkami. 

Po konsultacjach z dyrekcją, rodzicami dzieci 
oraz służbami sanitarnymi władze samorządowe 
gminy Piekoszów zdecydowały, że od 8 czerwca 
Żłobek Gminny w Piekoszowie zostanie otwarty 
dla dzieci. – W pierwszej kolejności przeprowadzi-
liśmy badania w kierunku koronawirusa wszystkich 
pracowników żłobka. Wszystkie testy dały wynik 
negatywny, dzięki czemu mogliśmy otworzyć pla-
cówkę. Chcemy dać młodym rodzicom szansę na 
powrót do pracy – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Żłobek w Piekoszowie, z uwagi na trwający stan 
epidemii będzie funkcjonował na nowych zasa-
dach, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 
Sanitarnego, które nakładają na placówkę znacz-
ne ograniczenia m.in. w ilości przyjmowanych 
pod opiekę dzieci. – Będziemy mogli przyjąć po-
łowę z uczęszczających do tej pory dzieci. Wdro-
żone będą również odpowiednie procedury BHP 
– mówi Pelagia Rusiecka dyrektor Żłobka Gmin-
nego w Piekoszowie. – Ze żłobka będą mogły 
korzystać dzieci pracujących rodziców, którzy nie 
są w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziec-
kiem w domu. Pierwszeństwo przyjęcia mają dzie-
ci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb 
mundurowych realizujących zadania związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, a także dzieci pracowników handlu i 
pracowników przedsiębiorstw – wymienia dyrektor 
żłobka.

Warto zaznaczyć, że cały obiekt przeszedł 
gruntowną dezynfekcję i porządki. Zniknęły dywa-
ny i pluszowe zabawki. Na terenie żłobka obowią-
zuje wzmożony reżim sanitarny. – Placówka zo-
stała odpowiednio przygotowana na powrót dzieci. 
Obowiązują specjalne procedury przyprowadzania 
i odbierania dzieci. W grupach będzie ograniczo-
na liczba maluchów. Jesteśmy zabezpieczeni w 
środki ochrony, jak maseczki, przyłbice, rękawicz-
ki i fartuchy z długimi rękawami. Mamy też płyny 
do dezynfekcji. Niezwykle istotną kwestią jest to, 
że żłobek wyposażony jest w system ozonowa-
nia. Poza dezynfekcją zabawek, każdego dnia po 
zakończeniu zajęć będziemy też przeprowadzać 
dezynfekcję wszystkich pomieszczeń – podkreśla 

Pelagia Rusiecka.
Rodzice dzieci uczęszczających do placówki za-

interesowani przyjęciem dziecka na czas obowią-
zywania zmienionych warunków działania żłobka 
proszeni są o zapoznanie się z nowymi procedu-
rami i pobranie formularza zgłoszeniowego, który 
dostępny jest na stronie internetowej żłobka gmin-
nego.

Przedszkola otwarte od 15 czerwca
Od 15 czerwca przedszkola z terenu gminy Pie-

koszów wznawiają pracę. Wszystkie testy prze-
prowadzone wśród pracowników przedszkoli w 
kierunku koronawirusa dały wynik negatywny. 
Wdrożono też specjalne procedury bezpieczeń-
stwa, a placówki funkcjonują na specjalnych za-
sadach. 

– Decyzja ta została podjęta w związku z Roz-
porządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, na 
podstawie którego od 15 maja możliwe jest otwar-
cie przedszkoli. Zanim to jednak zrobiliśmy na te-
renie naszej gminy, postanowiliśmy zadbać mak-
symalnie o bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak i 
ich rodziców oraz samych wychowawców. Wszy-
scy pracownicy przedszkoli, a wśród nich dyrek-
cja, wychowawcy poszczególnych grup, pomoce 
wychowawców i pracownicy administracyjni prze-
szli testy na koronawirusa. Dopiero po tym, kiedy 
wszystkie testy dały negatywne wyniki podjęliśmy 
ostateczną decyzję. Każda z placówek rozpoczęła 
też wdrażanie odpowiednich procedur – mówi wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Przywracanie funkcjonalności przedszkoli zgod-
nie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego związane jest przede 
wszystkim z zapewnieniem dzieciom oraz pra-
cownikom bezpiecznych warunków pobytu. – Mu-

Dzieci chętnie bawią się w przedszkolu. (fot. CKinfo)
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sieliśmy wdrożyć specjalne procedury w zakresie 
organizacji pracy, odpowiednio przygotować sale, 
a także znajdujące się tam sprzęty i pomoce dy-
daktyczne. Usunęliśmy z sal wszystkie pluszaki, 
puzzle i te zabawki, których nie da się zdezynfe-
kować. Mamy też specjalną parownicę do odkaża-
nia, której używamy nie tylko po zakończeniu za-
jęć, ale chociażby wtedy, kiedy maluchy wychodzą 
na spacer. Zadbaliśmy też o środki dezynfekujące 
i środki ochrony osobistej. Rodzice wprowadzają 
dzieci w maseczkach. Wszyscy obowiązkowo de-
zynfekują ręce w specjalnej stacji do dezynfekcji 
rąk. Mierzona jest też temperatura. Dodatkowo 
opracowaliśmy zasady związane z wyżywieniem 
– wymienia Marzena Zbroszczyk dyrektor Przed-
szkola w Piekoszowie, do którego już pierwszego 
dnia przyjęto szesnaścioro dzieci.

Podobnie sytuacja wygląda w przedszkolu dzia-
łającym przy Szkole Podstawowej w Jaworzni, 
gdzie od poniedziałku przyjęto dziesięcioro dzie-
ci. – Wszystko zgodnie z wytycznymi ministerstwa 
edukacji oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Musieliśmy zachować specjalne procedury. Sale i 
zabawki są dezynfekowane. Zachowujemy też wy-
magane odległości i higienę. Dużym ułatwieniem 

Przedszkolaki podczas swoich zabaw muszą zachowywać między sobą odstępy. (fot. CKinfo)

jest dla nas stacja do dezynfekcji rąk, którą otrzy-
maliśmy dzięki staraniom gminy Piekoszów, za co 
serdecznie dziękujemy. Widać, że dzieci stęskni-
ły się za sobą. Pomimo, że pierwszego dnia były 
nieco onieśmielone, to bardzo chętnie brały udział 
w różnego rodzaju zabawach czy też zajęciach 
plastycznych – mówi Małgorzata Czekaj dyrektor 
szkoły podstawowej w Jaworzni.

Jeżeli chodzi o przedszkole w Micigoździe, to 
żaden z rodziców nie wyraził woli przyprowadze-
nia dziecka do przedszkola. W pozostałych dwóch 
placówkach dzieci przyjmowano według ustalo-
nych kryteriów. I tak, w pierwszej kolejności przyj-
mowano dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych realizujących zada-
nia związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, a także dzieci pracow-
ników handlu i pracowników przedsiębiorstw oraz 
rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości 
zapewnić opieki nad swoim dzieckiem, czy też 
rodziców nie przebywających obecnie na zasiłku 
opiekuńczym lub innym na dziecko z tytułu CO-
VID-19.                                                 /A.Olech/

Żłobek oraz przedszkola wznowiły swoją działalność
Od 8 czerwca swoją działalność wznowił Żłobek Gminny w Piekoszowie, a od 15 czerwca przedszkola. Wdrożone zostały specjalne procedury zapewniające bezpieczeństwo.
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Klub Twórców - Małgorzata Guz
Dziś przedstawiamy sylwetkę poetki Małgorzaty Guz.

MAŁGORZATA GUZ
Urodziła się w Kielcach. Z wy-

kształcenia jest Technikiem Odzie-
żowym, lecz – jak sama mówi – za-
miast stroić ciało bardziej skupia się 
na ubarwianiu duszy. Pracuje od 
wielu lat w dużej korporacji handlo-
wej jako Asystentka Sektora Obsługi 
Klienta. Pisanie to jej sposób na ży-
cie, oderwanie się od szarej codzien-
ności, lek na zło i bolączki, które 
dotykają każdego z nas. Oprócz pi-
sania uwielbia też czytać. Najbardziej 
kręcą ją powieści o podłożu psycho-
logicznym, thrillery i kryminały. Lubi 
powieści Stephena Kinga, Erici Spin-
dler i Charlotte Link.

* Należy Pani do Klubu Twór-
ców, który powstał w zeszłym roku 
w Piekoszowie. Niestety aktualnie 
zawiesił on swoją działalność, ale 
mamy nadzieję, że wkrótce sytuacja 
się zmieni. W jaki sposób chciałaby 
Pani współpracować ze zrzeszony-
mi w nim pozostałymi artystami?

Klub Twórców to bardzo dobry po-
mysł na rozwijanie swoich pasji. Myślę 
że w konfrontacji z innymi artystami 
można promować ich sztukę poprzez 
organizowanie różnych pokazów, gale-
rii, spotkań z ciekawymi ludźmi. Myślę, 
że tutaj potrzebne jest jednak spotka-
nie i głębsze omówienie tematu. Ja je-
stem otwarta na wszelkie propozycje.

* Jest Pani poetką. Od jak dawna 
Pani pisze i kiedy zdecydowała się 
Pani pokazać swój talent światu i 
nie pisać tylko do tzw. szuflady?

Moje pierwsze zapiski pamiętają 
jeszcze szkolne lata. Właściwie odkąd 

sięgam pamięcią, zawsze coś pisałam 
i skrupulatnie zamykałam w szufla-
dzie. Poezja nie lubi pośpiechu, musi 
dojrzeć. U mnie stało się to około pięć 
lat temu. Poczułam potrzebę, aby iść 
dalej i zaczęłam pokazywać swoją 
twórczość światu.

* Pięknie powiedziane. W takim 
razie o czym lubi Pani pisać? Czy 
są jakieś tematy, wartości, emocje, 
które chce Pani przekazywać swo-
im odbiorcom?

Mogę pisać o wszystkim, jednak 
największą satysfakcję sprawia mi 
zagłębianie się w ciemnych zakamar-
kach ludzkiej psychiki w tym co nie-
odgadnione, zaskakujące a czasem 
mroczne. Uwielbiam wplatać w swoje 
wiersze motywy magiczne. Świetnie 
współpracuje mi się z Aniołami i Cza-
rownicami. Wiersz uważam za dobry, 
kiedy potrafi wywołać w czytelniku 
skrajne emocje, jednocześnie pozo-
stając do końca tajemnicą.

* Proszę opowiedzieć o najważ-
niejszych Pani osiągnięciach i suk-
cesach literackich. Które z nich naj-
więcej dla Pani znaczą?

Wielokrotnie przedstawiałam swo-
ją twórczość na scenie Czerwonego 
Fortepianu, gdyż należę do Klubu 
Świętokrzyskich Poetów pod przewod-
nictwem wspaniałego pisarza, anima-
tora, aktora  Szczęsnego Wrońskie-
go. Brałam udział w wielu imprezach 
lokalnych na terenie gminy Łopuszno 
i Piekoszów. W 2018 roku film z moim 
udziałem w którym zaprezentowałam 
wiersz „Sierota”, zajął pierwsze miej-
sce w ogólnopolskim firmowym kon-
kursie talentów. W sierpniu 2019 roku 
za przedstawienie swojej twórczości 
zdobyłam Statuetkę Talentu Ziemi Ło-
puszańskiej. Jednak takim sukcesem, 
do którego chętnie powracam jest bez 
wątpienia spotkanie z wielkim pisa-
rzem Grzegorzem Kasdepke, który to 
odwiedził bibliotekę w Zajączkowie w 
nagrodę za utwór „2050 rok”, którego 
byłam inicjatorką. Wiersz ten został 
wyróżniony w ogólnopolskim konkur-
sie Pracowni Orange. To spotkanie 
było dla mnie ogromnym osobistym 
sukcesem i sprawiło, że jeszcze bar-
dziej uwierzyłam we własne siły.

* Pani wiersze ukazały się rów-
nież w Antologii Poetów Współ-
czesnych „Modlitwa o miłość”. Czy 
to pierwsze książkowe publikacje 
Pani wierszy czy możemy je odna-
leźć gdzieś jeszcze? A może posia-
da Pani swoją stronę internetową?

Książka ukazała się w 2019 roku 
w empikach i księgarniach na terenie 
całego kraju. Wcześniej były jeszcze 
dwie książki z moim udziałem, które 
powstały w Kielcach we współpracy 
z Klubem Świętokrzyskich Poetów. 
Pierwsza pt. „Poezje wybór osobisty” 
rok 2018 i druga „Erotyki wybór oso-
bisty” rok 2019. Obie te książeczki 
zostały wydane i promowane przez 
Czerwony Fortepian. W swoim do-
robku posiadam też stronę interneto-
wą margowiersze.pl, gdzie występuję 
pod pseudonimem Margo. Można tam 
znaleźć wiersze mojego autorstwa. 
Serdecznie zachęcam do przeczyta-
nia.

* Czy wśród dawnych lub współ-
czesnych poetów ma Pani tych, 
którzy Panią inspirują?

Jeśli chodzi o ulubionych poetów to 
jak najbardziej Maria Pawlikowska – 
Jasnorzewska. Podoba mi się jej styl 
pisania i łatwość przekazu. Czuję że 
mamy wiele wspólnego. Choć ostat-
nio będąc na spotkaniu z aktorem 
Janem Nowickim, nabyłam jego tomik 
pt. „Piosenki czasem wiersze”. Muszę 
przyznać, że łyknęłam książkę jednym 
haustem. Jestem pod ogromnym wra-
żeniem, pokochałam go na nowo jako 
poetę.

* Na zakończenie wywiadów z 
twórcami zawsze pytam o życio-
we motto, sentencję, którą kie-
rują się w życiu. Jak brzmi Pani 
motto?

Kiedyś przy okazji pewnej akcji 
charytatywnej napisałam takie sło-
wa „Czasem nie trzeba dużo, wy-
starczy dobre serce, aby coś wiel-
kiego zbudować po cegiełce…”. 
Wydaje mi się, że jest to świetnym 
odnośnikiem do mojego życia.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA.



13KULTURA
Głos Piekoszowa - czerwiec 2020

Nie zapominajmy o historii
Kolejny projekt dotyczący historii Polski przed nami. Ruszyliśmy z przygotowaniami do 
Konkursu Wiedzy Historycznej, który wraz z Historyczną Grą Terenową odbędzie się 
w październiku 2020 roku.

Projekt „Ocalić od zapomnienia”, którego reali-
zatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie polega na organizacji Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Historycznej skierowanego do 
uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i szkół 
ponadpodstawowych z terenu województwa 
świętokrzyskiego oraz Powiatowej Historycznej 
Gry Terenowej.

Podczas realizacji projektu skupimy się na bohate-
rach, którzy walczyli o niepodległość na ziemi świę-
tokrzyskiej jak i w różnych miejscach Polski. Oba 
działania zaplanowane w projekcie – konkurs oraz 
gra terenowa – będą opierać się na tych zagadnie-
niach i będą wymagać od uczestników wiedzy histo-

rycznej dotyczącej walk o wolność i niepodległość 
kraju.

Zarówno konkurs wojewódzki jak i powiatowa gra 
terenowa zorganizowane zostaną w październiku 
2020 roku. Zapraszamy do śledzenia informacji na 
stronie www.bckpiekoszow.pl oraz na profilu BCK na 
Facebook’u.                                                 /kcz/

EkoEtno, czyli warsztaty
z projektowania ubrań

Projekt składa się z kilku etapów, podczas któ-
rych zdobywana będzie wiedza na temat strojów 
ludowych, odbędą się warsztaty z projektowania i 
szycia, a także pokaz mody.

Z pomocą etnografa, zostanie opracowany, stworzo-
ny i wydany w formie opisowej i graficznej zbiór infor-
macji o polskich strojach z dużym naciskiem na nasze 
województwo świętokrzyskie.

Drugi punkt działań to projektowanie. Ważne jest, 
aby w tych projektach zawrzeć 3 elementy strojów lu-
dowych. Poza tym kluczowa jest wyobraźnia. Wspar-
ciem dla uczestników będą konsultacje z prowadzącymi 
warsztaty projektantami mody. W kolejnej części z po-
mocą krawcowych, na profesjonalnym sprzęcie do szy-
cia, uczestnicy stworzą to co wcześniej zaprojektowali.

Następnie zorganizowany zostanie pokaz mody. Mo-
delami będą młodzi mieszkańcy gminy Piekoszów, a 
widownią ich bliscy, mieszkańcy, osoby biorące udział 
w projekcie oraz zaproszeni goście i media. To będzie 
podsumowanie pracy uczestników, którą zobaczy wiele 
osób, a usłyszy o niej jeszcze więcej. Pokaz odbyłby się 
podczas II Festiwalu Konfrontacje Kultur.

Jako podsumowanie projektu wydany zostanie album 
popokazowy ze strojami uczestników. Co więcej, dzię-
ki tej publikacji, ktoś zainteresowany będzie mógł uszyć 

element stroju z wybranego projektu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (media-

teka@bckpiekoszow.pl), telefoniczny (41 306 11 83) lub 
poprzez nasz profil na Facebook’u.                      /kcz/

Głównym celem projektu jest zainteresowanie mieszkańców gminy Piekoszów tradycją regionu 
i kulturą ludową. Szukamy osób zainteresowanych działaniami, które zawarte są w projekcie.

Emilia Mieloszyńska ze Szkoły Podstawowej w 
Zajączkowie otrzymała wyjątkowe wyróżnienie za 
pracę plastyczną do utworu Hanny Zdzitowieckiej 
„Gdzie jesteś, Jesieni?” w XIII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Malowane poezją” w 
postaci kwalifikacji jej pracy do wystawy. 

Warto zaznaczyć, że w kategoriach klas szkół 
podstawowych na ogólnopolski konkurs zgłoszonych 
zostało 712 prac, z czego 31 zostało nagrodzonych, 
a 30 (w tym praca Emilii) zostanie umieszczona 
na wystawie. Praca uczennicy  została wyłoniona 
w eliminacjach gminnych konkursu, których 
organizatorem była Biblioteka Centrum Kultury w 
Piekoszowie.                      /kcz/

W SKRÓCIE
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„Przestrzeń dla młodych”
- zdobądź nawet 1000 złotych
Program Grantowy Gminy Piekoszów „Przestrzeń dla młodych” w ubiegłym roku spotkał się 
z zainteresowaniem, w związku z czym w tym roku przyszedł czas na jego drugą edycję.

Program kierujemy do grup nieformalnych skła-
dających się z minimum 3 osób w wieku od 12 do 
21 lat, którzy mają pomysł na działanie mające na 
celu zbudowanie aktywności społecznej młodych 
mieszkańców gminy Piekoszów. 

W ubiegłym roku dofinansowano 4 projekty:
- biwak z nauką survivalu, 
- wsparcie finansowe wolontariuszy w zakresie trans-

portu,
- warsztaty wokalne,
- kurs pływania.
W tym roku dofinansowanych zostanie maksymal-

nie 5 działań, kwotą do 1000 złotych każde. Zgłoszone 
projekty będą podlegać ocenie komisji oraz głosowaniu 
online. Te z największą liczbą punktów otrzymają dofi-
nansowanie.

Wniosek na mikrogranty należy złożyć w wersji pa-

pierowej i elektronicznej w jednym egzemplarzu w termi-
nie do 10 lipca 2020 roku na adres: Biblioteka Centrum 
Kultury w Piekoszowie ul. Częstochowska 66, 26-065 
Piekoszów. Wniosek w wersji elektronicznej może być 
przesłany na adres konkursy@bckpiekoszow.pl lub fun-
dacja@kulturalnaprzestrzen.com.pl najpóźniej w dniu 
złożenia w wersji papierowej.

Projekty wyłonione w konkursie mogą być realizo-
wane najwcześniej od 1 sierpnia 2020 do najpóźniej 31 
grudnia 2020 roku. Prosimy o zapoznanie się z regula-
minem dostępnym na www.bckpiekoszow.pl w zakładce 
„Konkursy 2020”.                                                /kcz/

IBUK Libra, czytaj gdzie chcesz
Zapraszamy do korzystania z platformy IBUK 

Libra ‒ czytelnia czynna całą dobę. 
E-czytelnia udostępniająca książki 24 godziny na 

dobę z dowolnego miejsca (uczelnia, praca, dom, bi-
blioteka) na każdym urządzeniu z dostępem do sie-
ci wspierającym HTML5 (komputer, tablet, laptop, 
smartfon). W IBUKU Librze znajdziesz tytuły z zakre-
su literatury faktu, poradników, podręczników akade-
mickich, literatury popularnonaukowej i naukowej oraz 
literatury pięknej.

IBUK Libra nie wyznacza limitu stron, które można 
przeczytać w określonym czasie. Nie musisz instalo-
wać żadnej aplikacji. Wystarczy przeglądarka interne-
towa.

Dodatkowo otrzymujesz dostęp do narzędzi, takich 
jak wyszukiwanie pełnotekstowe i fasetowe czy two-
rzenie notatek.

Wystarczy pobrać kod PIN z biblioteki. Całkowicie 
za darmo! Już teraz zachęcamy czytelników Bibliote-
ki Centrum Kultury w Piekoszowie do skorzystania z 
platformy i odebrania kodu PIN.

Jak  zalogować się i dodać zasób książek z biblio-
teki do własnego konta? Zapraszamy do  obejrzenia 
tutoriali na kanale IBUKA Libra PWN na YouTube lub 
na stronie https://libra.ibuk.pl/#help.

/PWN/
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Konkursy z myślą o żołnierzach
Powiatowa Gra Terenowa 

oraz Powiatowy Konkurs o Żoł-
nierzach Wyklętych to dwie 
propozycje skierowane do 
uczniów z powiatu kieleckie-
go. Wszystko to w związku z 
realizacją projektu „Ocalić od 
zapomnienia” dofinansowane-
go przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej.

Powiatowa Gra Terenowa 
„Żołnierze wyklęci”

Gra organizowana jest po to, 
by zapoznać uczniów z klas VI-
-VIII ze szkół podstawowych z te-
renu powiatu kieleckiego z histo-
rią powojenną Polski. 

Celem jest zdobycie jak naj-
większej liczby punktów, które 
zdobywa się poprzez rozwiązy-
wanie zadań na poszczególnych 
stanowiskach. Patrole, składają-
ce się z maksymalnie 6 osób (5 
uczniów + 1 opiekun), mają za 
zadanie wykazać się umiejętno-
ścią radzenia sobie w trudnych 

warunkach oraz udzielania pierw-
szej pomocy, a także współdzia-
łaniem w grupie i sprawnością 
fizyczną.

Zgłoszenia przyjmowane są 
drogą mailową na adres funda-
cja@kulturalnaprzestrzen.com.pl 
do 28 września 2020 roku. 

Regulamin oraz karta zgłosze-
niowa dostępne na stronie www.
kulturalnaprzestrzen.com.pl lub 
www.bckpiekoszow.pl.

Powiatowy Konkurs 
o Żołnierzach Wyklętych

Konkurs ma na celu upo-
wszechnienie wśród uczniów 
wiedzy o żołnierzach Wojska 
Polskiego, którzy walczyli o nie-
podległość Polski po II wojnie 

światowej, kształtowanie postaw 
patriotycznych, a także budzenie 
i utrwalanie dumy z dziedzictwa 
narodowego.

Uczestnicy konkursu zmierzą 
się ze sobą w dwóch etapach. W 
pierwszym wezmą udział w dyna-
micznym teście wyboru, a w dru-
gim - uczestnicy będą indywidu-
alnie odpowiadać na pytania. 

Literatura, na której będą opie-
rać się pytania, regulamin oraz 
karta zgłoszenia dostępne są na 
stronie internetowej www.kultural-
naprzestrzen.com.pl i www.bck-
piekoszow.pl w zakładce „Kon-
kursy 2020”.                                             

              /kcz/

„Historia z mojej pamięci”
Ośrodek Myśli Patriotycznej 

i Obywatelskiej w Kielcach za-
prasza do udziału w Konkur-
sie Wspomnień. Zachęcamy 
wszystkich do spisania „Histo-
rii z mojej pamięci” (mojej czyli 
każdego z nas), licząc, że w ten 
sposób uda nam się ocalić od 
zapomnienia naszych przodków, 
miejsca, wydarzenia albo przed-
mioty w domu lub w otoczeniu, 
które były świadkami minionych 
zdarzeń. 

W naszej pamięci przechowu-
jemy historie własne i zasłysza-
ne z opowieści dziadków, czasem 
pradziadków, rodziców lub innych 
członków rodziny. Dotyczą waż-
nych i mniej ważnych wydarzeń, 
które składają się na naszą wspól-
ną pamięć dziejów Kielc, regionu, 
Polski. 

To nie jest konkurs literacki. I nie 
walory literackie będą w nim oce-

niane. Chodzi o zapis wspomnień 
dotyczących historii oraz tradycji 
Kielc lub regionu świętokrzyskie-
go. Mamy nadzieję, że w ten spo-
sób rozwiniemy wiedzę o dziejach 
naszego miasta i regionu, pozna-
my nieznanych dotąd uczestników 
przeszłych wydarzeń, dowiemy 
się, kim byli, co robili, co było dla 
nich ważne. Takie małe historie 
składają się na historię wielką. 
One je tworzą, choć nie znajdzie-

cie ich w podręcznikach czy ency-
klopediach. Podzielcie się swoją 
pamięcią z nami.

Autorzy  najlepszych  wspomnień  
otrzymają nagrody pieniężne.

Regulamin i ważne informacje 
na stronie: www.ompio.pl. Pytania 
prosimy kierować do Jolanty Białek 
– jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 
41 367 68 01. 
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