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Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.

Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym życzą

Burmistrz Piask 
Michał Cholewa

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piaskach 
Paweł Podgórski 



	 W	pierwszej	połowie	tego	roku	do	mieszkańców	
Piask	 dotarły	 niepokojące	 informacje	 dotyczące	
zamknięcia	 dwóch	 poradni	 specjalistycznych	
działających	 do	 tej	 pory	 na	 terenie	 gminy.	 Dziś	 już	
wiemy,		że	udało	się	uratować	poradnię	chirurgii	ogólnej,	
ginekologiczno	 -	 położnicza	 pozostaje	 zawieszona.	 
I	 póki	 co,	 nic	 nie	 wskazuje	 na	 to,	 by	 ta	 sytuacja	
miała	 ulec	 poprawie.	 Szpital	 tłumaczy	 się	 brakami	
kadrowymi,	mieszkańcy	protestują,	powiat	nie	reaguje,	
a	gmina	Piaski	chce	pomóc,	ale	ma	związane	ręce.
Wszystko	zaczęło	się	maju
„Z głębokim niepokojem i zdziwieniem przyjąłem 
pojawiające się informacje o możliwości ograniczenia 
funkcjonowania, czy wręcz likwidacji poradni działających 
przy kierowanym przez Pana szpitalem” – to słowa 
burmistrza Piask - Michała	 Cholewy, które skierował  
w swoim piśmie do dyrektora SPZOZ w Świdniku - Jacka	
Kamińskiego. To było 6 maja b.r. Burmistrz zauważył, 
że do tej pory nie otrzymał ani ze strony szpitala, ani ze 
strony zarządu powiatu (jako organu prowadzącego) 
żadnych informacji ani sygnałów dotyczących problemów 
w funkcjonowaniu obu poradni. Podkreślił również jak 
ważną rolę obie placówki pełnią w codziennym życiu 
mieszkańców gminy Piaski. 
Odpowiedź szpitala w tej sprawie była jednoznaczna. 
Tak - planuje się zawieszenie działalności obu poradni. 
Jako główny powód podano braki kadrowe. Ponadto 
szpital, jeszcze w maju, zawnioskował do Lubelskiego 
Oddziału NFZ o przeniesienie umowy o udzielanie 
świadczeń z poradni mieszczących się w Piaskach na 
poradnię zlokalizowaną w Świdniku przy ul. Leśmiana 4. 
W związku z tym lubelski NFZ zwrócił się do burmistrza 
Piask o zajęcie stanowiska w sprawie likwidacji obu 
poradni.
„Pragnę podkreślić, iż w naszej ocenie funkcjonowanie 
obydwu poradni w obecnej lokalizacji jest niezbędne. 
Co więcej, mieszkańcy naszej gminy wielokrotnie 
zgłaszali potrzebę zwiększenia dostępności poradnictwa 
specjalistycznego. Z tego też względu wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom pacjentów należałoby zwiększyć 
zakres świadczonych usług, a nie je ograniczać.” - napisał 
w swojej odpowiedzi burmistrz M.	Cholewa.
NFZ	nie	wyraża	zgody
… na przeniesienie świadczenia usług obu poradni  
z Piask do Świdnika, podzielając tym samym stanowisko 
burmistrza M. Cholewy. Zauważa również, że na terenie 
miejscowości Piaski oraz na okolicznych obszarach nie 
ma innych poradni ginekologiczno-położniczych oraz 
chirurgicznych, które mogłoby zastąpić te dotychczasowe. 
Mimo obu negatywnych opinii świdnicki SPZOZ  
w czerwcu decydował się na kolejny krok. Całkowite 
rozwiązanie umowy z NFZ w części dotyczącej realizacji 
świadczeń w zakresie położnictwa i ginekologii  
z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
A	mieszkanki	protestują…
Informacja o tym, że od września nie będzie można już 
skorzystać z poradni ginekologiczno- położniczej na 

terenie Piask sprawiła, że blisko 70 mieszkanek Piask 
i okolicznych gmin podpisało petycję wystosowaną 
do dyrektora Jacka Kamińskiego. W swoim piśmie 
podkreślały jak ważna jest taka poradnia dla osób 
starszych oraz dla kobiet w ciąży, które nie zawsze mają 
jak dojechać do Świdnika. Wskazywały również na długi 
czas oczekiwania na wizytę u ginekologa w świdnickiej 
poradni. 
Opinia mieszkanek nie cofnęła decyzji szpitala. Poradnia 
nadal nie funkcjonuje. W 2018 roku udzielono tam 
1052 porad lekarskich. Oprócz wyżej wspomnianych 
powodów dotyczących braku kadry lekarskiej, szpital 
wskazał również na złe warunki lokalowe oraz na brak 
odpowiedniego sprzętu- aparatu USG. 
„Pragnę podkreślić, że do tej pory nie zgłaszano zastrzeżeń 
do warunków lokalowych gabinetów zajmowanych 
przez poradnię położniczo-ginekologiczną w Piaskach.  
W przypadku wystosowania wniosku o przeprowadzenie 
remontu tychże pomieszczeń zostałby on uznany jako 
zasadny.” - skomentował te zarzuty burmistrz M.	Cholewa
Potrzebę lokalizacji poradni specjalistycznych, nie tylko 
na terenie Świdnika, widzi również radny powiatowy 
Zbigniew	Twaróg, choć jak sam mówi mieszkańcy nie 
zgłaszali do niego uwag dotyczących zamknięcia akurat 
poradni ginekologiczno-położniczej: 
„Uważam, że to bardzo ważne by wszyscy mieszkańcy  
z naszych terenów mieli równy dostęp do opieki zdrowotnej. 
Piaski są usytuowane strategicznie, mieszkańcom z gmin 
Trawniki czy Rybczewice jest znacznie bliżej zasięgnąć 
porady w Piaskach, a nie dojeżdżać aż do Świdnika. 
Cieszy mnie, że udało się uratować poradnię chirurgiczną. 
Może uda się w przyszłości przywrócić również z czasem 
ginekologiczno-położniczą?”
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Piaski już tylko z jedną poradnią
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Poradnia	chirurgiczna	jednak	zadziała
Ginekologa nie ma, udało się osiągnąć sukces w sprawie 
obecności chirurga w Piaskach. Tutaj szpital wystąpił do 
gminy z prośbą o modernizację pomieszczeń, a gmina do 
tego wniosku się przychyliła. Zainwestowano ze środków 
własnych blisko 55 tys. zł. 
„Bardzo się cieszę, że poradnia chirurgiczna wznowiła 
swoją działalność” - mówi sekretarz gminy a zarazem 
radny powiatowy Marcin	Najda.
„Władze gminy Piaski były w tym zakresie bardzo 
zdeterminowane. Jako radny rady powiatu złożyłem 
interpelacje dotyczące tych problemów. Nie mogłem 
uwierzyć w zamknięcie aż dwóch poradni, działających 
na terenie gminy Piaski, wchodzących w skład SPZOZ  
w Świdniku. Nieoficjalne informacje o zamiarze ich 
likwidacji pojawiły się na początku maja. Do władz gminy 
Piaski nie wpłynęły wtedy żadne oficjalne informacje  
w tym zakresie. Moje zaskoczenie było tym większe, że 
niektórzy będący  obecnie w większości sprawującej władzę 
w powiecie radni, w swoich materiałach wyborczych 
zapewniali o rozwoju m.in. infrastruktury zdrowotnej. 
Na skierowane przeze mnie interpelacje, wynikające  
z ogromnych i uzasadnionych obaw mieszkańców gminy 
Piaski w zakresie dalszego funkcjonowania opieki 
zdrowotnej, uzyskałem odpowiedź, z której wynika, że 
plotki nie były tylko plotkami. Przykrym jest fakt, że 
samorząd gminy jak i niektórzy radni powiatowi z terenu 
gminy Piaski, o rodzącym się zagrożeniu w funkcjonowaniu 
tych poradni dowiedzieli się „pocztą pantoflową”. 
Przywrócenie działalności poradni chirurgicznej nie 
zadowala nas i naszych mieszkańców. Mam nadzieję, że  
w nieodległym czasie uda się przywrócić do życia poradnię 
ginekologiczno-położniczą. Na jednym z ostatnich 
posiedzeń komisji budżetowej rady powiatu, pan Starosta 
poinformował nas, że planowana jest rozbudowa Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego Szpitala w Świdniku. 
Wnioskuję z tego, że problemy kadrowe, które jak wynika 
z udzielonej mi odpowiedzi, są głównym argumentem 
zamknięcia placówki w Piaskach, w niedługim czasie 
zostaną rozwiązane.”
Czy	ginekolog	wróci	do	Piask?
W poprzednich latach poradnia funkcjonowała. Nie 
było takich jak obecnie problemów z lekarzami, stan 
pomieszczeń nie był również problematycznym, tym 
bardziej liczba pacjentek. Co się więc zmieniło w przeciągu 
ostatniego roku? Jak twierdzi dyrektor szpitala Jacek 
Kamiński problemy związane z poradnią ginekologiczno-
położniczą w Piaskach narastały już od dłuższego czasu.
„Według prawa jestem zobowiązany do prowadzenia 
jedynie poradni przyszpitalnych. Taką rolę pełni poradnia 
„K”, która w najbliższym czasie przejdzie remont  
i wzbogaci się o nowy sprzęt, który z pewnością będzie 
służyć wszystkim pacjentkom z powiatu świdnickiego. 
Placówka ginekologiczno-położnicza w Piaskach była 
utrzymywana tylko ze względów historycznych. Fatalny 
stan lokalu, który nie spełnia podstawowych wymogów, 
braki sprzętowe oraz mała liczba pacjentek sprawiły,  
że nie było sensu jej nadal prowadzić. Przede wszystkim 
jednak głównym powodem zamknięcia były braki 

kadrowe. Ja muszę zadbać głównie o odział w szpitalu  
i w przyszpitalnej poradni. To tam w pierwszej kolejności 
kierowani są specjaliści.”
Dyrektor J. Kamiński dodaje również, że w obecnych 
czasach nawet zwiększenie pensji dla lekarza ginekologa 
prawdopodobnie nie spowoduje znalezienie chętnego do 
pracy, w całym kraju panuje bowiem problem dotyczący 
braku specjalistów. Mimo wszystko stwierdza jednak, że 
jeśli udałoby się wyremontować pomieszczenia, to być 
może w przeciągu dwóch czy trzech lat, pod warunkiem 
znalezienia kadry, można by ewentualnie przywrócić 
poradnię w Piaskach. 
„Jeżeli Pan Dyrektor wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie 
remontu i zapewni, że przychodnia wznowi swoją 
działalność, to samorząd z pewnością znajdzie środki 
finansowe na wyremontowanie tych pomieszczeń” – 
zapewnia burmistrz Piask Michał	Cholewa i dodaje, że:
„Myślę, że nie musiałbym do tego zbyt długo przekonywać 
radnych Rady Miejskiej. Ja osobiście jak i wszyscy 
radni jesteśmy w tym zakresie zgodni. Bezdyskusyjną 
jest potrzeba wydatkowania pieniędzy na taki cel.  
O tym, że nasz samorząd bardzo poważnie traktuje tę 
problematykę jest fakt, że w 2019 roku wydatkowano 
znaczne środki finansowe na modernizację pomieszczeń 
poradni chirurgicznej oraz na termomodernizację całego 
budynku ośrodka zdrowia. Udało się również odnowić 
jego otoczenie.”

W	Piaskach	tylko	się	likwiduje
Poradnia ginekologiczno-położnicza nie jest pierwszą 
zlikwidowaną na terenie Piask. W ostatnich latach 
mieszkańcy zostali pozbawieni pracowni rentgenowskiej. 
Zmiana przepisów sprawiła, że w 2018 roku przestał 
tu również funkcjonować punkt Nocnej i Świątecznej 
Opieki Zdrowotnej. Władze gminy Piaski walczyły  
o jego utrzymanie, finansując część kosztów z budżetu 
samorządu. Jej zlikwidowanie okazało się jednak 
ogromnym utrudnieniem, bo rocznie miało tam miejsce 
około 2 tysięcy świadczeń dla mieszkańców z gmin: 
Piaski, Rybczewice oraz Trawniki. Teraz wszyscy 
muszą w alarmowej sytuacji udać się już bezpośrednio  
do Świdnika.
Warto jednak pamiętać, że nie wszystkie świadczenia 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej muszą być 
realizowane bezpośrednio np. w gabinecie zabiegowym. 
W pewnych sytuacjach porady lekarskie oraz świadczenia 
pielęgniarskie mogą być udzielane w domu chorego. 
Głównie chodzi o zabiegi wynikające z potrzeby 
zachowania ciągłości leczenia zlecone przez lekarzy 
ubezpieczenia zdrowotnego.
Brak specjalistycznej opieki mieszkańcy Piask odczuwają 
również w przypadku rehabilitacji. Taki punkt znajduje 
się choćby w gminie Rybczewice, o wiele mniej licznej 
od drugich pod tym względem w powiecie świdnickim 
Piask. O tym jednak, gdzie zostanie zlokalizowany punkt 
rehabilitacyjny, decyduje świadczeniobiorca. Zawieranie 
umów następuje w drodze konkursu i kontraktowane jest 
na dany powiat lub grupę powiatów. Władze gminy nie 
mają na to bezpośredniego wpływu. 
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Fundusze	płyną	do	naszej	gminy
  6 września w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 

Burmistrz Piask Michał	 Cholewa podpisał umowę 
na dofinansowanie budowy drogi gminnej 105714L 
łączącej drogę wojewódzką w Kolonii Kozice Dolne 
z droga powiatową w Kawęczynie. Umowę przekazał 
ówczesny wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

 Środki pochodzą z rządowego programu Funduszu 
Dróg Samorządowych. Na modernizację drogi 
o długości ponad 2,6 km nasza gmina otrzymała 
dofinansowanie wynoszące 886 096,00 zł, stanowiące 
50% wartości planowanej inwestycji, która  
w kosztorysie oszacowana została na 1 772 193,08.

 Dzięki dobrze przeprowadzonemu przez Urząd Miejski postępowaniu przetargowemu ostateczna 
wartość realizacji robót remontowych została określona na kwotę 1 331 433,18 zł. 12 września Burmistrz 
Michał Cholewa podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Zamościu na modernizację drogi 
gminnej. Planowany termin zakończenia robót budowlanych, wynikający z podpisanej umowy to 29 maja 
2020 r.
 Należy dodać, że w nowym naborze na środki z Funduszu Dróg Samorządowych, którego rozstrzygnięcie 
planowane jest w 2020 rok nasza gmina złożyła wniosek na budowę drogi gminnej 123019L, czyli ul. Łahody  
w Piaskach. Liczymy na wsparcie realizacji tej inwestycji, dzięki czemu droga prowadząca do rewitalizowanego 
wzgórza Kościelec oraz stadionu Piaskovii wzbogaci się nie tylko o asfaltową nawierzchnię, ale również 
chodnik i ścieżkę rowerową.
          Bartosz Dąbrowski
          Urząd Miejski w Piaskach

„My jako samorządowcy jesteśmy zobowiązani działać 
w granicach swoich kompetencji. Na terenie naszej 
gminy nie działa ZOZ prowadzony przez samorząd. 
Funkcjonują natomiast trzy podmioty prywatne tj.: 
Centrum Medyczne „Aga-Med”, NZOZ „NORMED” 
s.c., oraz NZOZ Ośrodek Zdrowia Bystrzejowice. To one,  
na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem 
Zdrowia, zapewniają Podstawową Opiekę Zdrowotną. 
Przypomnę, że za każdym świadczeniobiorcą idą do nich 
określone środki finansowe w wysokości od 154,00 zł do 
478,00 zł rocznie na osobę. Pozostałe usługi medyczne 
w tym ambulatoryjna opieka specjalistyczna czy 
rehabilitacja, są kontraktowane na poszczególne powiaty, 
w drodze konkursów ogłaszanych przez NFZ. Mieszkańcy 
zgłaszają nam wiele uwag w zakresie funkcjonowania 
służby zdrowia. Głównym problemem jest dostępność 
lekarzy specjalistów oraz usług w zakresie rehabilitacji. Są 
one jak najbardziej słuszne. Niestety, nasze kompetencje  
w tym zakresie są bardzo ograniczone” - stwierdza 
burmistrz Piask Michał	Cholewa

Ile	warte	jest	nasze	zdrowie?
Nawet, a może przede wszystkim, w służbie zdrowia liczą 
się pieniądze. Można to pokazać na podstawie tego jak 
funkcjonują placówki podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ) czyli inaczej mówiąc lekarze rodzinni. Świadczenia 
jakie otrzymują finansowane są stawką kapitacyjną 

roczną, jest to stawka jaką lekarz otrzymuje na każdego 
zapisanego pacjenta. Obecnie wynosi ona 154,20 zł. na 
świadczeniobiorcę, czyli inaczej mówiąc na osobę, która 
należy do konkretnej przychodni. Oczywiście stawka 
jest korygowana zależnie od wieku albo miejsca pobytu 
pacjenta. Co to dokładnie oznacza?

 W praktyce wygląda to tak, że najwięcej pieniędzy 
przyznawanych jest na osoby przebywające w Domach 
Pomocy Społecznej, placówkach socjalizacyjnych, 
interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych - stawka wynosi 
478,02 zł. Taka sama pula dotyczy osób po 75 roku życia. 
Następne w kolejności są świadczenia przyznawane 
na dzieci pomiędzy 0 a 6 rokiem życia oraz na osoby 
pomiędzy 66 a 75 rokiem - jest to 416,34 zł. Świadczenia 
przysługujące osobom pomiędzy 50 a 65 rokiem życia to 
kwota 205,09 zł, z kolei na osoby pomiędzy 7 a 19 rokiem 
życia przypada kwota 185,04 zł. Najmniejsze świadczenie 
154,20 zł przypada na osoby pomiędzy 20 a 39 rokiem 
życia. Wszystkie wymienione stawki są rocznymi.
Inaczej sytuacja wygląda w kwestii poradni 
specjalistycznych. Tutaj budżet jest jeden. Oznacza to, 
że szpital otrzymuje corocznie kwotę, którą musi sam 
rozdysponować pomiędzy poszczególne oddziały oraz 
poradnie. Fundusze te są jednak wciąż niewymierne do 
potrzeb związanych z dbaniem o zdrowie.
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Kończymy	inwestycje	wpierane	ze	środków	unijnych…	
…	i	od	razu	rozpoczynamy	kolejne		
 Zakończyła się termomodernizacja ośrodka zdrowia w Piaskach, finalizujemy także prace na wzgórzu 
Kościelec. Jednocześnie rozpoczynamy prace remontowe przy remizach OSP w Janówku i Wierzchowiskach, 
w których po przebudowie powstaną świetlice środowiskowe.  
 Skuteczne sięganie po pieniądze unijne od dawna już są wizytówką naszej gminy. Właśnie 
zakończyliśmy realizację prac remontowych związanych z termomodernizacją ośrodka zdrowia w Piaskach. 
Budynek użyteczności publicznej, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy, zyskał nowe okna, rynny 
i obróbki blacharskie oraz wzbogacił się o nową ocieploną elewację. W ramach przebudowy utwardzono 
plac parkingowy przed i za budynkiem oraz poprawiono jakość schodów wejściowych. Głównym efektem 

zrealizowanego przedsięwzięcia są oczywiście 
oszczędności związane z kosztami utrzymania  
i ogrzewania budynku. Nie bez znaczenia jest również 
radykalna poprawa warstwy wizualnej budynku, a co 
za tym idzie estetyki całej miejscowości. 
 Na ukończeniu są również prace związane 
z rewitalizacją wzgórza Kościelec. Zniknęły już 
rusztowania wokół ruin zboru kalwińskiego, który 
zyskał odnowione ściany i elewację wieży frontowej. 
Na wzgórzu pojawiły się również schody terenowe 
prowadzące na szczyt od strony boiska Piaskovii. 
Zamontowane zostały również latarnie, które oświetlą 
cały teren Kościelca. W najbliższym czasie dokończona 
zostanie budowa ciągów pieszo-rowerowych, a także 
montaż małej infrastruktury, która ubogaci teren 
zrewitalizowanego wzgórza.  
 Zarówno termomodernizacja ośrodka zdrowia, 
jak i rewitalizacja Kościelca zostały dofinansowane 
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 
Natomiast pomoc finansową ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymały nasze 
instytucje kultury – biblioteka i centrum kultury, które 
realizować będą generalne remonty i przebudowę 
remiz OSP w Wierzchowiskach i Janówku. Zbudowane 
wiele lat temu obiekty wymagały pilnej interwencji, 
aby mogły służyć przez kolejne lata następnym 
pokoleniom. Cieszymy się, że powstaną w nich 
świetlice środowiskowe, które służyć będą wszystkim 
mieszkańcom Wierzchowisk i Janówka. Dyrektorzy 
instytucji kultury w obecności Burmistrza Michała 
Cholewy podpisali umowy z wybranym w przetargu 
wykonawcą, który już w listopadzie rozpocznie prace 
budowalne. Kapitalne remonty zakończą się wiosną 
2021 roku. 
        
        
    Bartosz Dąbrowski    
           Urząd Miejski w Piaskach 
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IV	Gminny	Dzień	Edukacji	Narodowej
 Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie 
już po raz kolejny był obchodzony bardzo uroczyście.  
W dniu 18 października spotkali się wszyscy dyrektorzy, 
nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi. 
Michał	 Cholewa	 burmistrz	 Piask podziękował 
wszystkim pracownikom za rzetelną i niezwykle trudną 
pracę w oświacie. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli 
i umiłowaniu do zawodu kolejne pokolenia mogą 
pogłębiać wiedzę i szlifować talenty - dodał Burmistrz. 
Nagrody otrzymali: Pani Elżbieta Kotarska – Brodziak 
i Pani Joanna Zawadzka ze Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Piaskach, Pan Grzegorz Maroński 
i Pani Bożena Kruk z Zespołu Szkół w Bystrzejowicach 

Pierwszych im Heleny Babisz oraz Pani Marzena Sztajdel z Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach. 
Następnie wszyscy dyrektorzy podziękowali za dotychczasową współpracę oraz przyznali nagrody swoim 
pracownikom. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze i pozwoliło na wymianę dotychczasowych 
doświadczeń.   
           Anna Adamiak

Zagospodarowanie	terenu	przy	budynku	
Urzędu	Miejskiego	w	Piaskach

Nareszcie skończą się trudności z parkowaniem 
przy Urzędzie Miejskim. Inwestycja ma na celu 
stworzenie większej ilości miejsc parkingowych,  
co przyczyni się do podniesienia komfortu wizyt 
naszych mieszkańców w Urzędzie. 2 sierpnia nastąpiło 
przekazanie terenu i placu budowy firmie P.W. 
„STACHYRA” Stanisław Stachyra z Wojciechowa. 
Prężnie wykonywane prace budowlane objęły 
wymianę nawierzchni, korektę układu placu i ciągów 
pieszo-jezdnych. Nowo położona nawierzchnia 
ekologiczna EKOWAY stanowi innowacyjne 
rozwiązanie w skali województwa lubelskiego.  
Jej największą zaletą jest funkcja drenująca, 
całkowicie przepuszczalna w każdym kierunku 
dla wody i powietrza. Wygodna i przyjazna dla 
poruszania się osób niepełnosprawnych ze względu 
na równą powierzchnię.  Na nowo wyremontowanym 
terenie powstał skwerek wyposażony w elementy 
małej architektury w postaci ławek, koszy na odpadki 

oraz solarnych latarni parkowych z zasilaniem fotowoltaicznym. Całość inwestycji dopełniają nasadzenia 
drzew i krzewów stanowiących uzupełnienie roślinności znajdującej się obecnie na remontowanym terenie.  
Mieszkańcy gminy będą mogli korzystać z tego obiektu  jeszcze w tym roku. Inwestycja jest współfinansowana 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca 
w obszary wiejskie, w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego  
w Piaskach”, z kwotą pomocy w wysokości 364 255,00 zł.
          Ilona Łagowiec
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Od	 1	 października	 2019	 r.	 osoby	 niezdolne	
do	 samodzielnej	 egzystencji	 mogą	 ubiegać	 się	 
o	świadczenie	uzupełniające	(500+)

Kto	ma	 prawo	 do	 otrzymania	 świadczenia	 500+	 
Osoba, która spełnia następujące warunki:  
•  ukończyła 18 lat,
• jest niezdolna do samodzielnej egzystencji,  
a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem 
lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS 
lub KRUS o niezdolności do samodzielnej 
egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji,  
• jest uprawniona do świadczeń (emerytury, 
renty albo innych świadczeń pieniężnych 
finansowanych ze środków publicznych lub 
wypłacanych przez zagraniczną instytucję właściwą 
do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna 
wysokość brutto nie przekracza 1600 zł, albo  
•  nie jest uprawniona do emerytury ani renty, 
nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia 
pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, 
np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek 
nie dotyczy jednorazowych świadczeń), ani nie 
jest uprawniona do świadczenia z zagranicznej 
instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.  

Co	powinna	zrobić	osoba	niezdolna	do	samodzielnej	
egzystencji,	aby	otrzymać	świadczenie
Złożyć wniosek:
• osobiście w dowolnej placówce ZUS lub KRUS 
• za pośrednictwem opiekuna prawnego lub kuratora,  
• za pośrednictwem pełnomocnika,
• przesłać wniosek pocztą.
Jakie dokumenty są potrzebne
Do wniosku trzeba dołączyć:
• dokument potwierdzający prawo i wysokość 
świadczeń wypłacanych przez instytucję zagraniczną, 
jeżeli wnioskodawca ma do nich prawo, a ponadto  
• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji 
albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy 
i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo  
• wydane przed 1 września 1997 r. orzeczenie komisji 
lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeżeli nie 
upłynął okres na jaki inwalidztwo orzeczono.  
Jeśli ZUS lub KRUS jest w posiadaniu takiego 
orzeczenia - nie trzeba go dołączać. 
Jeżeli niezdolność do samodzielnej egzystencji 
nie została stwierdzona orzeczeniem lub 
upłynął okres, na który orzeczenie było 
wydane, do wniosku trzeba dołączyć:  
• zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 
nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku,  
• dokumentację medyczną i inne dokumenty, które 
mają znaczenie przy orzekaniu.
Szczegółowych informacji udzielają placówki ZUS  
i KRUS.
Potrzebne formularze można pobrać w każdej 
placówce ZUS, KRUS lub ze strony internetowej 
www.zus.pl; www.krus.gov.pl

500+	dla	„niesamodzielnych”

INFORMACJA
 Gmina Piaski ogłasza sprzedaż stołów handlowych  
w ilości 42 sztuk z targowiska „Mój rynek” w Piaskach. 
Konstrukcja stołów stalowa w kolorze zielonym, blaty z płyty OSB 
o wymiarach: 3m x 1m, o grubości 4 cm. Wysokość stołów – 1m.  
Odbiór stołów własnym transportem z miejsca składowania 
(targowisko w Piaskach) do dnia 31 stycznia 2020 r. 
 Stoły można oglądać od poniedziałku do piątku w miejscu składowania (targowisko w Piaskach)  
w godzinach od 8.00 do 14.00, w dniach: poniedziałek – piątek, w tym celu należy kontaktować się z Zakładem 
Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski, tel. 81 58 21 364.
Cena wywoławcza jednego stołu wynosi 400,00 złotych brutto. 
Ofertę można składać na  dowolną ilość stołów.
Szczegóły ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej: BIP: http://umpiaski.bip.lubelskie.pl
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DNI	PIASK	2019 
 

  Na sportowo, 
z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej i smacznie – za 
nami podsumowanie lata i Dni 
Piask. Ostatni weekend sierpnia  
to tradycyjnie w naszej gminie 
czas świętowania. W tym 
roku w sobotę rozpoczęli 
świętowanie sportowcy. Odbyły 
się zawdy strzeleckie, w piłce 
siatkowej, koszykówce i piłce 
nożnej, najwcześniej, bo o 5:00 
zmagania rozpoczęli wędkarze. 
- Cieszy duża frekwencja 
zawodników i pomysłowość 
organizatorów, stąd w przyszłym 
roku planuje powtórzyć taką 
formułę Dnia Piask – mówi 
Michał	 Cholewa burmistrz 
Piask. Nagrody wręczano  
w drugi dzień świętowania. 

Były puchary, dyplomy i medale dla najlepszych. 
 Tradycyjnie niedziela upływała w Piaskach pod 
znakiem występów artystycznych i próbowaniu tego 
co panie i panowie przygotowali. Koła Gospodyń 
Wiejskich oraz Stowarzyszenie Kreatywne Piaski 
mają swoich fanów, a dzięki ich smakołykom każde 
wydarzenie „smakuje” wyśmienicie. 
Koncert Orkiestry Dętej to kolejny stały punkt piaseckich 
imprez cieszący się niesłabnącą popularnością. Od 
25 lat na estradzie jest też gwiazda tegorocznych Dni 

Piask – Andrzej Piaseczny. - To był wspaniały koncert, Andrzej na scenie dał chyba z siebie wszystko, było 
fantastycznie – mówiła zachwycona pani Justyna. Oby więcej takich występów – dodaje koleżanka p. Justyny. 
I rzeczywiście trudno znaleźć osobę, której występ Andrzeja Piasecznego się nie spodobał. Ale to nie jedyny 
artysta tegorocznych Dni Piask. Wystąpili dla nas PAWKIN Dżem Project, Łowcy.B, Fajters, Miły Pan, a na 
koniec zespół Malibu. Dla najmłodszych zorganizowano tym razem blok animacji – było więc i sportowo  
i tanecznie. 
 Wakacje dawno już za nami, przed nami kolejny rok wyzwań i przygotowań m.in. do Festiwalu Flaków 
i Dni Piask. Do zobaczenia          D.Ch.
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OGŁOSZENIE
  Jeśli szukasz profesjonalnej opieki dla swojego 
maluszka  -  Miejski Żłobek „Piaskolandia” 
w Piaskach zaprasza najmłodszych z terenu Gminy 
Piaski. Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami !!!
Zadzwoń do nas tel. 81 58 21 044 

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego 
ciepła świąt Bożego Narodzenia. Odpoczynku 

od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. 
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 

oraz spełnienia w życiu osobistym  i zawodowym
życzą 

Pracownicy Miejskiego Żłobka 
„Piaskolandia” w Piaskach.
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AKCJA	NIE	ŚMIECIMY!
    
  W trosce o piękny świat dla przyszłych 
pokoleń Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Piaskach włączyła się do światowej kampanii  Zero 
Waste, czyli  zero odpadów, zero marnowania.  Celem 
akcji Zero Waste jest ochrona wszystkich zasobów 
poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  
ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich 
produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania 
oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które 
zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu. Gospodarka 
bezśmieciowa to na razie tylko bardzo optymistyczna  
wizja przyszłości. Aby mogła być zrealizowana, 
należy natychmiast podjąć innowacyjne rozwiązania 
ekologiczne i ekonomiczne. My zaczęliśmy od 
wody – pijemy ją z dystrybutorów, które są dostępne w szkole, nie 
używamy jednorazowych plastikowych kubków, korzystamy z butelek 
wielokrotnego użytku. Podczas godzin wychowawczych zostały 
przeprowadzone  pogadanki, prezentacje oraz warsztaty o tematyce Zero 
Waste. Uczniowie zostali zaznajomieni, w  jaki sposób należy postępować 
z odpadami, jakie działania podjąć, aby ograniczyć  ich ilość oraz jak 
ponownie wykorzystać odpady będące surowcem, dając im ”drugie życie”.  
Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Piaski do podejmowania 
działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i 
będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, 
a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska.                                                                                                                           
Przyłącz się do nas, praktykuj codziennie fi lozofi ę Zero Waste.  Stosuj 
się do pięciu zasad: odmawiaj, ograniczaj, wykorzystaj ponownie, 
recyklinguj, kompostuj.
Nasze	propozycje	bezśmieciowych	rozwiązań:           
- chodzenie na zakupy z własną materiałową torbą,                                                                  
- odmawianie jednorazowych toreb plastikowych,        
- stosowanie opakowań do wielokrotnego użytku,                                                                     
- niemarnowanie, czyli kupowanie tyle ile potrzeba, naprawianie a nie wyrzucanie!
     To pierwsze małe kroki, jakie może podjąć każdy z nas. Dzięki temu  środowisko, w którym żyjemy, będzie 
zdrowsze, piękniejsze i czyste.
                                                              W imieniu organizatorów Monika  Ostańska - Tichoruk  

Z okazji świąt Bożego 
Narodzenia, przepełnionych 
nadzieją i magią wigilijnej 

nocy, kierujemy do Państwa 
płynące z serca życzenia 

radosnych, spokojnych świąt 
oraz pomyślności w 

nadchodzącym Nowym, 2020 
Roku.

Życzą Kierownik i pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Piaskach.
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07.01.2020*	pierwszy	wtorek	
za Trzech Króli 16.01.2020

03.02.2020 20.02.2020
02.03.2020 19.03.2020
06.04.2020 16.04.2020
04.05.2020 21.05.2020
01.06.2020 18.06.2020

Majdanek	Kozicki	
Kawęczyn 05.02.2020

Majdan Kawęczyński 04.03.2020
Jadwisin	 01.04.2020
Marysin 06.05.2020

Majdan Kozic Górnych 
Majdan	Kozic	Dolnych	
Bystrzejowice	Pierwsze	 08.01.2020
Bystrzejowice	Drugie	 12.02.2020
Bystrzejowice	Trzecie	 11.03.2020

Janówek 08.04.2020
Kol.	Wola	Piasecka	 13.05.2020

10.06.2020

Wierzchowiska	Pierwsze	 9.01.2020
Wierzchowiska	Drugie 13.02.2020

12.03.2020
09.04.2020
14.05.2020

20.01.2020
Giełczew 17.02.2020
Żegotów 16.03.2020
Klimusin 20.04.2020

Kolonia	Siedliszczki	 18.05.2020
15.06.2020

Gardzienice	Pierwsze	 15.01.2020
Gardzienice	Drugie	 19.02.2020
Wola	Gardzienicka	 18.03.2020

Stefanówka 15.04.2020
Młodziejów 20.05.2020

17.06.2020

Majdan	Brzezicki	 17.01.2020
Piaski	Wielkie 21.02.2020

Emilianów 20.03.2020
Nowiny	 17.04.2020

Piaski Górne 15.05.2020
Józefów 19.06.2020

Siedliszczki	 27.01.2020
Brzeziczki	 24.02.2020
Brzezice 23.03.2020

27.04.2020
25.05.2020
22.06.2020

Kębłów 22.01.2020
Wola	Piasecka	 26.02.2020
Kozice	Dolne 25.03.2020
Kozice Górne 22.04.2020

Borkowszczyzna	 27.05.2020
Kolonia	Kozice	Dolne 24.06.2020

  Czwarta środa miesiąca

Piaski	

Pierwszy poniedziałek miesiąca 
(odpady	zmieszane	i	segregowane)																																																																		
Trzeci czwartek miesiąca - (odpady 

zmieszane	i	biodegradowalne)

Pierwsza środa miesiąca              

Druga środa miesiąca          

Drugi czwartek miesiąca          

Trzeci poniedziałek miesiąca

Trzecia środa miesiąca 

Trzeci piątek miesiąca     

Harmonogram wywozu nieczystości STYCZEŃ - CZERWIEC 2020 r.

02.01.2020	*pierwszy	czwartek	za	Nowy	Rok

12.06.2020* drugi piątek za Boże Ciało

 Czwarty poniedziałek miesiąca

03.06.2020
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 Czynny udział w Wyborach do Sejmu i Senatu RP  
to prawo i obowiązek każdego z nas. 13 października wszyscy 
Polacy, w tym także mieszkańcy Gminy Piaski posiadający czynne 
prawo wyborcze, mieli możliwość zadecydować o wyborze 
Posłów i Senatorów, którzy zasiądą w Polskim Parlamencie.  
Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest znaczny wzrost 
liczby osób oddających głosy w wyborach do Sejmu i Senatu. 
Według Państwowej Komisji Wyborczej tegoroczna frekwencja 
w kraju wynosiła 61,74%, natomiast w województwie lubelskim 
58,00% uprawnionych obywateli udało się do urn.
Aż 56,33% uprawnionych mieszkańców naszej gminy wypełniło swój obywatelski obowiązek.  
Spośród Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Piaski, najwyższą frekwencję, która wyniosła aż 
64,96%, zanotowano w obwodzie głosowania Nr 6  z siedzibą w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kębłowie. 
 Pomimo, iż zanotowana frekwencja określana jest jako wysoka, warto zauważyć, że w pierwszych 
w historii Polski (częściowo) wolnych Wyborach Parlamentarnych po II wojnie światowej, które odbyły się 
4 czerwca 1989 roku aż 62,70% osób uprawnionych oddało swój głos. Odsetek ten wówczas był uważany 
za niski. Mówiono wręcz o „negatywnym zaskoczeniu”, które wynikało z faktu, iż jedynie ponad połowa 
Polaków zdecydowała się skorzystać ze swojej nowo uzyskanej wolności wyboru. 
Mimo, iż w naszym kraju czynny udział w wyborach jest powszechnie zalecany, lecz nieobowiązkowy, 
warto pamiętać, że jest to nie tylko podstawowy przywilej obywatela, ale też jego obowiązek względem 
demokratycznego kraju, w którym żyje i na który ma realny wpływ.
          Patrycja Wójcik-Kordyga

Wybory	2019

AKCJA	„ZNICZ	2019”	NA	TERENIE	
POWIATU	ŚWIDNICKIEGO

 Podczas tegorocznej akcji „ZNICZ” świdnicka policja na swoim terenie odnotowała 10 kolizji 
drogowych oraz jeden wypadek. Policjanci wyeliminowali z ruchu dwóch kierowców, którzy wsiedli  
za kierownicę w stanie nietrzeźwości. Kolejnych dwóch kierowców straciło uprawnienia w wyniku 
przekroczenia dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.
W dniach 31.10-03.11.2019r. na terenie całego kraju trwała akcja „Znicz 2019”. Policjanci ze świdnickiej 
komendy podsumowali okres wytężonej pracy na drogach powiatu. Podczas czterech dni wzmożonych 
działań odnotowano 11 zdarzeń drogowych: 10 kolizji i jeden wypadek, w którym ranna została jedna osoba.  
Na zawartość alkoholu przebadano w sumie 355 kierujących, z czego dwóch okazało się nietrzeźwych. 
Policjanci wylegitymowali 140 osób i nałożyli 110 mandatów karnych. Dwóch kierowców straciło prawo 
jazdy na okres 3 miesięcy z powodu przekroczenia prędkości w obszarze zabudowanym jadąc z prędkością 
większą o 50 km/h niż dozwolona.
 W województwie lubelskim doszło łącznie do 14 
wypadków drogowych, w których jedna osoba zginęła, 
zaś 15 osób zostało rannych. Do śmiertelnego wypadku 
doszło w niedzielę 3 listopada po południu w m. Zagrody 
w pow. biłgorajskim. Kierujący seatem potrącił na przejściu 
35-letniego mężczyznę. Niestety pieszy zmarł w wyniku 
odniesionych obrażeń.
Policjanci odnotowali ponad 200 kolizji drogowych, 
zatrzymano ponad 70 nietrzeźwych kierujących.
Z ogólnej liczby 14 wypadków - w sześciu - brali udział 
piesi, z kolei trzy wypadki zostały spowodowane przez 
nietrzeźwych kierujących.
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Zmiany	w	zakresie	świadczenia	 
usług	odbierania	odpadów	komunalnych
 W związku ze stałym wzrostem cen na składowisku odpadów, rosnącą ilością oddawanych odpadów 
nadających się do kompostowania, przypadkami przywożenia do PSZOK pełnych przyczep okien i innych 
odpadów budowlanych oraz przypadkami podrzucania opon przez mieszkańców gmin ościennych, Rada 
Miejska w Piaskach wprowadziła zmiany w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. Podejmując działania mające na celu obniżenie kosztów funkcjonowania systemu wprowadzono 
ograniczenia w ilości oddawanych odpadów komunalnych:
- odpady zielone – limit 50 kg/ miesiąc od gospodarstwa domowego
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia 
na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – limit 1m³/ rok od gospodarstwa domowego
- okna i drzwi – limit 4 sztuki/ rok od gospodarstwa domowego
- opony – limit 4 sztuki/ rok od gospodarstwa domowego
 Z uwagi na brak możliwości zagospodarowania opon brudnych, zazieleniałych i pomalowanych farbą 
do odbioru należy wystawiać wyłącznie opony oczyszczone.
Pozostałe ilości odpadów o frakcjach wymienionych powyżej można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów (PSZOK) w Piaskach za dodatkowa opłatą.
 Na powyższych zmianach niestety się nie zakończy, nowelizacje ustaw wprowadzane przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązują władze lokalne do wprowadzania nowych zapisów w uchwałach. 
W najbliższym czasie przystąpimy do prac nad wszystkimi uchwałami w zakresie gospodarki odpadami, 
związane jest to z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja wprowadza 
kilka istotnych zmian dla właścicieli nieruchomości, do najważniejszych z nich należą:
• powszechny obowiązek segregacji
• nowe terminy składania deklaracji
• zmiany w częstotliwości odbioru odpadów
• kary za nieskładanie deklaracji
• możliwość wyłączenia z systemu nieruchomości niezamieszkałych
• zmiany stawek za odbiór odpadów komunalnych
W	związku	 z	 tak	 istotnymi	 zmianami	w	 zakresie	 gospodarki	 odpadami	 komunalnymi,	 w	 kolejnym	
wydaniu	Wiadomości	Piaseckich	zostaną	one	szczegółowiej	omówione.	     
             A. Wójcik

	 USUWANIE	AZBESTU	
 
 Osoby zakwalifikowane w ramach III naboru (2019 
r.) obecnie znajdują się na etapie oczekiwania na wybór 
kolejnych wykonawców. Regionalne Biuro Projektu w Lublinie  
po unieważnieniu przetargu obecnie ponawia procedurę 
przetargową, której celem jest wyłonienie nowych firm.  
Po podpisaniu umów z firmami, listy osób zakwalifikowanych 
zostaną przekazane do realizacji
Województwo Lubelskie pozyskało dodatkowe fundusze  
na kontynuację usuwania azbestu przez kolejne dwa lata. W związku 
z tym niebawem Urząd Marszałkowski planuje kolejny - IV nabór 
wniosków na demontaż, odbiór i utylizację azbestu. 
Więcej informacji w Urzędzie Miejskim w Piaskach, pok. nr 2,  
tel. 81 58-21-099 lub na stronie: azbest.lubelskie.pl 
       A. Wójcik



14 WIADOMOŚCI	PIASECKIE

Stopka redakcyjna:  
Wydawca: Gmina Piaski
Redakcja: Miejskie Centrum Kultury w Piaskach, ul. Lubelska 22, 21-050 Piaski
Skład redakcyjny: Dorota Choma, Halina Bartosiak, Łukasz Kiełbasa, Teresa Kasprzak 
email: wiadomoscipiaseckie@piaski.pl

Jak	przygotować	uczniów	
do	cyfrowej	zmiany?	
 Szkoła Podstawowa w Piaskach, jako 
jedna ze 150 szkół w Polsce, które zwyciężyły  
w tegorocznej rekrutacji, uczestniczy od września 
w MegaMisji - ogólnopolskim programie 
edukacyjnym Fundacji Orange. 
 MegaMisja to odpowiedź na potrzeby 
najmłodszych użytkowników mediów. Aby 
dostosować się do potrzeb dzieci, wyzwania oparte 
są na mechanizmie gry edukacyjnej. Pojawiają 
się w niej animowani bohaterowie, którzy mają 
mnóstwo pytań i kłopot z pewnym cyfrowym 
wynalazkiem. W czasie trwania MegaMisji, dzieci 
podejmują kolejne zadania i zdobywają punkty, 
aby móc wymieniać je na nagrody pomocne  
w realizacji zajęć (kreatywne zestawy plastyczne, 
pakiety książek i gier planszowych, zestawy 
zabawek edukacyjnych i audiobooków, tablety) 
oraz wzbogacające wyposażenie placówki.
 W 10-miesięcznym cyklu zajęć - opartym 
na fabularnej bajce – “ Cyfrowym Laboratorium”, 
dzieci uczą się w jaki sposób zadbać o swoje 
bezpieczeństwo w internecie, jak stawiać pierwsze 
kroki w programowaniu, jak weryfikować źródła 
informacji, jak chronić swoją prywatność online 
oraz jak przestrzegać praw autorskich i zachować 
równowagę między czasem online a offline. 
– Dzięki rozwojowi technologii świat  
się intensywnie zmienia. Jeszcze nigdy w historii 
nie mieliśmy do przetworzenia takiej ilości 
danych. Nawet, jeśli trudno nam dziś przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za 10 czy 20 lat, musimy 
szukać dróg rozwoju dla najmłodszych. Jednym z oczywistych sposobów jest nauka mądrego, kreatywnego 
i bezpiecznego korzystania z technologii, jaką prowadzimy we współpracy z nauczycielami, uzupełniając 
program szkolny o ważne elementy cyfrowej edukacji – mówi Ewa Krupa, prezes Fundacji Orange od 14 lat 
zajmującej się cyfrową edukacją.
 MegaMisja nie polega jedynie na zajęciach przy komputerze – uczniowie również rysują, wycinają, 
dyskutują. Realizowany w naszej szkole program rozwija nie tylko kompetencje cyfrowe, ale także 
ważne kompetencje społeczne, takie jak: współpraca w grupie, komunikacja czy też osiąganie wspólnego 
porozumienia. 
Zajęcia z MegaMisją to czas spędzony twórczo, kreatywnie, a przede wszystkim z pożytkiem dla własnego 
rozwoju. 
                                                          Mirosława Zaturska
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11	Listopada	dniem	radości	i	chwały
      Uroczystości związane ze 101. rocznicą 
odzyskania niepodległości rozpoczęły się w Piaskach 
inscenizacjąpt. ,,Dziękuję, Polsko!"w wykonaniu 
dzieci z Przedszkola Małych Odkrywców.

„Jedenastego listopada
uczcić wielkie święto nam wypada.
Polska znów stworzyła jedność,
odzyskała niepodległość...

Tak śpiewały przedszkolaki z grupy 5. Potem 
wykonały pieśni: ,,Rotę", ,,Jesteśmy Polką  
i Polakiem" oraz recytowały wiersze: ,,11 Listopada",, 
Ojczyzna wolna" , ,,Dziękuję, Polsko!", ,,Katechizm 
polskiego dziecka" i ,,Kwiat Polski. Występy 
zakończył taniec dziewczynek ze wstążkami, po 
czym wszyscy uczestnicy zaśpiewali hymn „Mazurek 
Dąbrowskiego”. W imieniu władz gminnych zastępca 
burmistrza Michał Zdun podziękował dzieciakom 
oraz wychowawczyniom Dorocie Dziedzic i Monice 
Klusek za przygotowanie ciekawej inscenizacji.
    Centralnym punktem uroczystości była Msza św. 
pod przewodnictwem ks. dziekana Stanisława Dumy, 
sprawowana w intencji Ojczyzny. - Dzisiaj będziemy 
dziękować za wolność oraz modlić się o to, abyśmy 
tej wolości nie utracili. Pamiętamy o tych, co przelali 
krew, walcząc w obronie Ojczyzny. 

    W homilii ks. Duma wspomniał, iż łączy nas wspólna 
troska, której na imię Polska. -  Miłość ojczyzny 
to pamięć o tych, którzy budowali nasze dzieje, 
tworzyli kulturę. My mamy budować jeszcze lepszy 
kraj – podkreślał. Miłość ojczyzny to szacunek do 
„przeszłości ołtarzy”. „Ojczyzna to wielki zbiorowy 
obowiązek”- pisał Cyprian Kamil Norwid, a Juliusz 
Słowacki pytał: „Polska, ale jaka?” - To pytanie 
jest wciąż aktualne - przekonywał kapłan.-  Żyjemy 
w kraju wolnym, ale tę wolność trzeba mądrze 
zagospodarować. Dzisiaj Polska potrzebuje modlitwy 

i zmian. Ojczyzna jest wielkim zadaniem. „To jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna!” 
– wołał Jan Paweł II w 1991 roku na lotnisku koło Kielc. - Aby Polska była w nas, musimy uczyć się miłości 
do niej i do siebie. Niech to nowe państwo dobrze służy narodowi - apelował Ksiądz Dziekan. Następnie 
podziękował wszystkim uczestnikom Liturgii za wspólną modlitwę. 
   Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele władz gminnych, poczty sztandarowe, strażacy, delegacje 
placówek oświatowych, zakładów pracy i organizacji działających na terenie gminy Piaski przeszli w 
uroczystym pochodzie przy dźwiękach orkiestry dętej w kierunku pomnika Konstytucji 3 Maja, gdzie złożyli 
kwiaty. Zatrzymali się też przed pomnikiem Ofiar II Wojny, oraz pomnikiem Józefa Franczaka, by złożyć hołd 
pomordowanym. 11 Listopada to radosne święto, które zintegrowało mieszkańców gminy Piaski.
         
          Halina Bartosiak, zdjęcia - MCK
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w	Miejskiej	
Bibliotece	
Publicznej 
w	Piaskach

 
 Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach po raz kolejny 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji  Narodowe Czytanie, 
w której udział  wzięli uczniowie klas VIII ze Szkoły 
Podstawowej im. M. Kopernika w Piaskach oraz członkowie 
Dyskusyjnego Klubu Książki.
  W ramach tegorocznej edycji wybrano osiem lektur, pośród 
których znalazły się nowele reprezentujące różnorodne 
epoki i style, jednak łączące w sobie ponadczasowe idee 
polskości oraz poruszające odwieczne treści dotyczące losu 
człowieka. Podczas Narodowego Czytania 2019 z czasów 
współczesnych przenieśliśmy się w klimat przełomu 
wieków, gdzie literacko wędrowaliśmy po utworach  
od romantyzmu aż po dwudziestolecie międzywojenne.

 Do wspólnego odczytania fragmentów dwóch spośród 
możliwych do wyboru lektur wybrane zostały następujące 
pozycje:  „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej oraz „Katarynka” 
Bolesława Prusa. 
 Narodowe Czytanie zostało zainaugurowane w 2012 roku  
i jest największą kampanią promującą czytelnictwo w Polsce. 
Na przestrzeni ostatnich lat idea promowania literatury 
narodowej wśród  społeczeństwa stała się tak popularna, że 
Narodowe Czytanie na stałe wpisało się w kanon wydarzeń 
kulturalnych w kraju.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział  

i zaangażowanie w przygotowaniu tego ważnego 
wydarzenia, propagującego ideę wspólnego czytania  
i odkrywania na nowo arcydzieł literatury polskiej.

                                                                              
      MBP w Piaskach
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Noc	Bibliotek	2019		
„Znajdźmy	

wspólny	język”
        „Noc Bibliotek” to wielkie święto bibliotek  
i czytania. Ogólnopolska akcja  w niekonwencjonalny 
sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek 
jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji 
kultury łączących ludzi w każdym wieku.  
W bibliotekach w całej Polsce czekają na 
czytelników specjalne wydarzenia. 
            Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach włączyła 

się do akcji już po raz czwarty. W tym roku 4 
października wspólnie z dziećmi z Klubu Przyjaciół 
Biblioteki, zgodnie z hasłem przyświecającym  
V edycji „szukaliśmy wspólnego języka”. Tradycyjnie 
zajęcia rozpoczęły się od głośnego czytania, tym 
razem czytaliśmy książkę Zofii Staneckiej pt. „Gdy 
pada deszcz”. Następnie 
klubowicze wykonywali prace plastyczne o jesiennej 
tematyce. Oczywiście nie zabrakło wspólnych zabaw  
i słodkiego poczęstunku.      

      MBP w Piaskach



18 WIADOMOŚCI	PIASECKIE

Październikowe	akcje	
w	bibliotece	szkolnej
      Październik jest  miesiącem szkolnych bibliotek. 
W związku z tym w  bibliotece Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Piaskach podjęto wiele 
ciekawych inicjatyw.   03.10.2019 r. zorganizowano 
kiermasz książek, podczas którego  wystawiono 
do sprzedaży ponad 200 egzemplarzy. Wśród nich 
znalazły się: lektury, baśnie oraz ciekawe pozycje 
literatury popularno - naukowej. Można powiedzieć, 
że tego dnia biblioteka „pękała w szwach”. Wielu 
uczniów skorzystało z propozycji i za symboliczną 
złotówkę znalazło coś dla siebie. Cieszy fakt, że 
uczniowie nadal doceniają słowo pisane. Dochód 
ze sprzedaży przeznaczono na bieżące potrzeby 
biblioteki.
Na początku październiks uczniowie  uczestniczyli 
w corocznych obchodach ogólnopolskiej akcji: 
NOC BIBLIOTEK.  Akcja odbyła się pod hasłem: 
Znajdźmy wspólny język. Wprawdzie nikt nie spał 
między książkami, ale na uczniów czekało wiele 
atrakcji. Oprócz wspólnego czytania zorganizowano  
konkursy plastyczne, losowanie pytań z magicznej 
kuli, przybijanie piątki na pamiątkę wspólnego 
udziału w tym przedsięwzięciu. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowe gadżety.
        
      AP.

To	był	wspaniały	dzień	!		
Pokazy	motocyklowe	Level	Hard	

Początek października przyniósł Zespołowi Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych  
wiele ciekawych atrakcji. Jedną z nich były  pokazy motocyklowe Level Hard 
.2.października 2019 roku panowie z motocyklowego teamu zapewnili wszystkim 
wysoki poziom adrenaliny . Akrobację na motocyklach i umiejętności, którymi się 
wykazali, zapierały dech w piersiach. Widać było ile pracy, serca i zaangażowania 
wkładają w swoją pasję. Pokazy wzbudziły ogromne zainteresowanie zarówno 
przedszkolaków, jak i starszych uczniów. Z wielką radością opowiadali swoim 
rodzicom o tym, co widzieli na pokazach 
motocyklowych. Koniec zwieńczyły 
gromkie oklaski, którymi widzowie 
obdarzyli bohaterów wydarzenia.
Dziękujemy Zespołowi Level Hard  za 
zaprezentowanie swoich umiejętności 
oraz za wprowadzenie w świat pięknych, 
a jednocześnie trochę niebezpiecznych 
motocykli.     
                         Katarzyna Adamiak



GRUDZIEŃ	2019 19

Dotarła	z	Włoch	na	Jasną	Górę
    
 Gdy 95-letnia Emma Morosini 21 sierpnia br. 
pieszo przybyła  do Częstochowy, ludzie przecierali 
oczy. Pątniczka przez kilka miesięcy samotnie 
wędrowała z włoskiego miasta Castiglioneone delle 
Stivierie, pokonując odległość ponad 1000 km. Po 
przybyciu na miejsce pierwsze kroki skierowała 
na Jasną Górę, by tu przed Cudownym Obrazem 
podziękować Matce Bożej za opiekę w czasie 
pielgrzymowania oraz otrzymane łaski.
       Zapytana o cel pielgrzymki, mówiła: - Chciałam 
ostatnie owoce mojego życia, modlitwy o pokój 
na świecie, za kapłanów i młodych przynieść 
tutaj Matce Bożej. Jestem szczęśliwa, że mogę 
być w tym sanktuarium, które kocham. Następnie 
wyjaśniła, że 27 lat temu, gdy ciężko zachorowała i nie było szans na ocalenie życia, obiecała Matce Bożej, 
że jeśli wyzdrowieje, to każdego roku przez 3 miesiące będzie pielgrzymować.  I stał się cud. Po 2 latach  
poczuła się zdrowa i udała się pieszo do Lourdes. A potem pielgrzymowała jeszcze do Fatimy i Santiago de 
Compostela. Na Jasnej Górze była już wcześniej 2 razy, ale teraz chciała odwiedzić Matkę Bożą po raz ostatni. 
Jak przyznała, to miejsce zrobiło na niej ogromne wrażenie. - Bardzo mocno przemawia do mnie wizerunek 
Maryi z poranioną twarzą - podkreślała. 
      Emma mimo iż z natury jest nieśmiała, odważnie stawiała czoło trudom pielgrzymowania.  Korzystała  
z pomocy dobrych ludzi, którzy udzielali jej noclegu, nakarmili, podwieźli, wskazali drogę. Spała przy parafiach 
w punktach Caritas lub u rodzin.  Codziennie pokonywała pieszo około 20 kilometrów. Kiedy czasem była 
zmęczona i nie miała sił, by iść dalej, Matka Boża dodawała jej otuchy, mówiąc: „Dasz radę, jeszcze tylko 
kilka kroków, idź naprzód. Wiem, że jesteś zmęczona”. I kobieta szła dalej, ciągnąć za sobą 20-kilogramowy 
wózek z niezbędnymi rzeczami.
     Włoszka nie ukrywa swojego wieku. Jest świadoma, że w każdej chwili Pan może zabrać ją do siebie, 
dlatego po raz ostatni chciała pozdrowić Matkę Bożą. - Nie mam już nikogo z rodziny, ani bliskich,  
ani dalekich, co więc mam robić? Życie jest darem, trzeba z niego korzystać - mówiła.  
     Skąd u tej kobiety taka niezwykła wiara i odwaga? - Maryja trwa przy mnie, trzyma  mnie za rękę. Nie 
widzę Jej, ale sercem czuję, jak na mnie patrzy - wyjaśnia. - Jestem Jej córką i Ona mnie prowadzi. Matka Boża 

kocha wszystkich ludzi. Troszczy się o dobrych  
i złych. Wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Każdego 
z nas chce przyprowadzić do Jezusa - mówiła  
z przekonaniem.  
    Emma podkreśla, iż wiara jest każdemu 
potrzebna, gdyż pozwala przetrwać nawet 
największe kryzysy i przeciwności losu. Dlatego 
ona gorliwie modli się w intencji młodych, żeby 
nigdy nie utracili wiary. - Bo jeśli tak się stanie, 
dokąd będzie zmierzał ten świat? - zapytuje.
      Włoszka wzbudziła sympatię i zainteresowanie 
ludzi, w tym również mediów. Kiedy spacerowała 
w pobliżu Jasnej Góry, każdy chciał z nią 
porozmawiać, przytulić, pozdrowić lub 
przynajmniej zrobić sobie z nią zdjęcie. 95-letnia 
pątniczka chętnie pozowała do zdjęć i promiennym 
uśmiechem obdarowywała pielgrzymów. 

    Halina Bartosiak
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Z	wizytą	w	przedszkolu	i	żłobku
    
  Gdy otrzymałam zaproszenie  
z przedszkola, by czytać dzieciom wiersze, 
od razu się zgodziłam. Byłam ciekawa, jak 
pracuje się z czterolatkami oraz jak wygląda 
nowy obiekt, w którym usytuowane jest 
przedszkole i żłobek. Jako lekturę godną 
polecenia dzieciom wybrałam „Wiersze  
z mojego dzieciństwa”.
      Idąc w wyznaczonym dniu  
do przedszkola, powróciłam myślami  
do swojego dzieciństwa. Nie było ono 
łatwe, chociaż wspominam je z tęsknotą. 
W latach 50-tych XX wieku żyło się bardzo 
skromnie. W kraju odbudowującym się 
po wojnie brakowało podstawowych produktów. Brakowało również kolorowych książeczek z bajkami  
i wierszykami dla dzieci. Niestety, nie chodziłam do przedszkola, toteż edukację zdobywałam tylko w domu. 
Zazdrościłam swoim rówieśnikom, którzy chwalili się wiedzą zdobytą w przedszkolu.  Ja zaś uczyłam się 
czytać, korzystając z „Elementarza” Falskiego. Moja radość była ogromna, gdy w dniu, w którym kupiłam tę 
książkę, założono w  moim w domu światło.
    Zatopiona w tych rozmyślaniach szybko dotarłam na miejsce. Weszłam do nowoczesnego budynku,  
a potem do dużej słonecznej sali, gdzie czekały na mnie dzieci. Ich głośne, chóralne powitanie sprawiło mi 
miłą niespodziankę.
         

Poznajemy	świat	przez	poezję
     Na zajęcia przygotowałam wierszyki Marii Konopnickiej  
i Aleksandra Fredry. Stały się one inspiracją do rozmów na temat 
piękna przyrody, barw jesieni, korzyści wynikających ze spożywania 
owoców i warzyw. Ta tematyka była dzieciom bliska, gdyż wcześniej 
uczestniczyły w zbieraniu liści, żołędzi i kasztanów. Wraz ze swoją 
wychowawczynią Anną Drabik przyrządzały sałatkę z owoców 
i sok z buraków. Kisiły też kapustę. Byłam zbudowana dojrzałymi 
wypowiedziami przedszkolaków. Postanowiłam więc zaprosić je do 
obcowania z poezją. Przeczytałam wiersz o kukułce oraz o jesieni. 
Dzieci chętnie naśladowały kukułkę i opowiadały o aktualnej porze 
roku. Dowodem potwierdzającym ich obcowanie z przyrodą był 
piękny bukiet różnokolorowych liści stojący w wazonie w rogu sali. 
Na zakończenie omówiliśmy zabawny wiersz pt. „Cygan i baba” 
Aleksandra Fredry, traktujący o zupie „z gwoździa” i sprytnym 
wybryku Cygana. 
     Podziękowałam dzieciom za aktywny udział w zajęciach i zbierałam 
się do wyjścia, gdy podbiegły do mnie dwie dziewczynki. Jedna  
z nich powiedziała: „Lubię panią”, a druga zapytała: „Kiedy pani do 
nas jeszcze przyjdzie? Byłam naprawdę tym zaskoczona. Obiecałam 
przyjść na początku nowego roku i przynieść piękne wiersze o zimie.

Moc	atrakcji	i	wzruszeń	w	żłobku
    Otrzymawszy sporą dawkę pozytywnej energii udałam się do żłobka. Dzięki uprzejmości dyrektor  
p. Justyny Rudzińskiej miałam okazję obejrzeć 3 sale z łazienkami.  W jednej z nich w przyćmionym świetle 
na leżakach spały dzieci. Słychać było cichą, spokojną muzykę. Był to wspaniały widok, który wzbudził we 
mnie gamę różnych uczuć od empatii po wzruszenie.



Miejski	żłobek	„Piaskolandia”	
  
 Po kilkudziesięciu latach oczekiwania 
mieszkańcy gminy Piaski nareszcie 
doczekali się żłobka. W dniu 1 sierpnia 2019 
r. odbyło się jego uroczyste otwarcie. Na 
tę uroczystość przybyli rodzice z dziećmi 
oraz wielu zaproszonych gości. Byli to: 
przedstawiciele władz samorządowych, 
parafii, dyrektorzy placówek oświatowych, 
dyrektorzy, kierownicy i prezesi zakładów 
pracy działających na terenie naszej gminy.
   Część oficjalną rozpoczęła dyrektor żłobka 
Justyna Rudzińska. Na wstępie zacytowała 
słowa Janusza Korczaka: ,,Dać dziecku 
całe powietrze, słońce, całą żywność, jaka 
mu się należy, niezależne od zasług czy 
win, zalet czy przywar”. - To będzie naszą 

dewizą - podkreślała. Zapewniła, że wspólnie z pracownicami dołożą starań, aby nie zawieść pokładanego 
zaufania. - Chcemy podążać za waszymi dziećmi, dawać im poczucie bezpieczeństwa i akceptacji - mówiła 
Pani Dyrektor zwracając się do rodziców. Potem głos zabrał Burmistrz Piask Michał	Cholewa, wyrażając 
radość z zakończenia  budowy żłobka i rozpoczęcia jego funkcjonowania.  Zaproszeni goście mieli okazję 
zobaczyć poszczególne sale. Ich świetne wyposażenie wzbudziło podziw i  zaskoczenie.  W tym czasie 
rodzice spędzili miło czas, bawiąc się wspólnie ze swoimi pociechami pod okiem opiekunek. Po zajęciach 
dzieci zostały poczęstowane pysznym obiadem. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały drobne upominki 
i zostały zaproszone na następny dzień pełen atrakcji i zabawy.         
    Obecnie żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 16.30.  Uczęszczają tu dzieci 
w wieku od roku do dwóch i pół lat. Nad ich bezpieczeństwem oraz dobrą zabawą czuwają: Dorota  Borek, 
Anna Grochecka, Anna Jaguś,  Monika Krupa, Emilia Parysz, Ewa Rataj i Dorota Socha. Pyszne posiłki 
przygotowują: Marcin Borkowski, Teresa Kania, Ewa Zajączkowska. Opiekę medyczną zapewnia pielęgniarka 
Joanna Ziętek. 
         Mamy nadzieję, że dzieci  czują się tu dobrze; że  będą szybko rosły i prawidłowo się rozwijały. Jedna 
z mam powiedziała: „Żłobek to miłe i przytulne miejsce dla naszych pociech. Jestem przekonana, że oddaję 
swoje dziecko w dobre ręce”. 
                                                                                                      Zespół pracowników żłobka  
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 - Niewątpliwą atrakcją w żłobku jest tzw. magiczny dywan - powiedziała z nieukrywaną dumą pani dyrektor. 
Widząc moje niedowierzanie, zaprowadziła mnie do niedużej sali, na środku której leżał zwykły, kolorowy 
dywan. Po włączeniu pilota zamienił się w obraz imitujący kłęby wody. Stąpając suchą nogą, miałam wrażenie, 
że kroczę po jej odmętach. Wrażenie potęgował szum i pluskanie wody. Za chwilę, jak za działaniem magicznej 
różdżki, dywan został wyścielony różnokolorowymi liśćmi. Można było je chwytać i układać. 
     Dzięki efektom świetlnym dzieciaki mogą wspaniale się bawić. Mogą też ,,grać” w piłkę, tylko że ta 
zabawa jest przeznaczona dla starszych pociech. 
    W kolejnym pomieszczeniu widziałam ogromny wózek i rząd stojaczków przeznaczonych do karmienia 
dzieci. Patrząc na wystrój sal i szatni oraz nowoczesne urządzenia, pomyślałam: ,,To jest żłobek na miarę 
naszych czasów”. 
      Spoglądając na małe dzieci odpoczywające po obiedzie na leżakach i łóżeczkach, zastanawiałam się 
nad tym, co z nich wyrośnie. Mają zapewnione optymalne warunki do rozwoju fizycznego i umysłowego. 
Czy potrafią to kiedyś docenić i wykorzystać? Mamy jednak nadzieję, że parafrazując wypowiedź Jana 
Zamojskiego, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich dzieci chowanie.
            Halina Bartosiak
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"Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie... "
          (Konstanty Ildefons Gałczyński)

 „Złote	Gody” - to szczególny jubileusz zarówno dla par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 
ponad 50 lat w małżeństwie jak również dla ich rodzin oraz przyjaciół. Z tej właśnie okazji 20 października 
zorganizowana została uroczystość, która rozpoczęła się nabożeństwem
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom 
towarzyszyli znamienici goście na czele z Burmistrzem Piask Michałem Cholewą i Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Piaskach Pawłem Podgórskim. Podczas kazania ks. Stanisław Duma podkreślił, jak ważną rolę 
w życiu człowieka odgrywa małżeństwo i rodzina, będąca fundamentem życia społecznego. Druga część 
uroczystości odbyła się w eleganckich progach Dworu Kębłów, gdzie dostojnych jubilatów powitał zespół 
muzyczny dźwiękami marsza weselnego. Michał	Cholewa – Burmistrz Piask odznaczył Złotych Jubilatów 
przyznanymi przez Prezydenta RP medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Jubilaci otrzymali kwiaty 
oraz pamiątkowe dyplomy. „Złote Gody to jubileusz, za sprawą, którego patrzymy na Was  dostojni Jubilaci  
z podziwem i szacunkiem, gdyż mimo różnych przeciwności losu dotrzymaliście danego sobie przyrzeczenia. 
Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości, zrozumienia istoty związku małżeńskiego i zbudowania 
trwałego gmachu któremu na imię rodzina. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy 
decydują się związać węzłem małżeńskim. Jesteście dowodem na to,że miłość jest dawaniem, nie braniem, 
budowaniem, nie niszczeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego 
smutku.”- powiedział Burmistrz Piask Michał	Cholewa.  
Wszyscy zgromadzeni odśpiewali uroczyste „Sto-lat” i wznieśli toast za zdrowie świętujących par.
Medale „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP otrzymali Złoci Jubilaci:
1.	 Jadwiga	i	Jerzy	Antoszczykowie
2.	 Zofia	i	Eugeniusz	Bryda
3.	 Marianna	i	Edward	Czuprynowie
4.	 Jan	Drygała
5.	 Lucyna	i	Kazimierz	Dziewielowie
6.	 Henryka	i	Jan	Gębała
7.	 Eliza	i	Stanisław	Grelakowie
8.	 Maria	i	Wacław	Kasprzakowie
9.	 Zofia	i	Władysław	Kędzierscy
10.	 Janina	i	Kazimierz	Kluskowie
11.	 Marianna	i	Włodzimierz	Kołodziejczykowie
12.	 Zdzisława	i	Robert	Koźliccy
13.	 Henryka	i	Adam	Krysowie
14.	 Genowefa	i	Tadeusz	Kwiatkowie
15.	 Krystyna	i	Stanisław	Lipowie
16.	 Janina	i	Kazimierz	Ładoszowie
17.	 Maria	i	Janusz	Mazurkowie
18.	 Krystyna	i	Stanisław	Miszczakowie
19.	 Alicja	i	Alfred	Niećko
20.	 Stanisława	i	Ryszard	Nowaccy
21.	 Krystyna	i	Feliks	Personowie
22.	 Marianna	i	Aleksander	Pezda
23.	 Helena	i	Roman	Skoczylasowie
24.	 Danuta	i	Józef	Tatara
25.	 Danuta	i	Eugeniusz	Woźniakowie
26.	 Helena	i	Zbigniew	Wójcikowie
27.	 Zofia	i	Leszek	Wronowie
 Przy dźwiękach kapeli i poczęstunku wspominano z rozrzewnieniem dawne czasy.
Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia 
zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata.
        Lidia Kasprzak
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Szkolni	wolontariusze		-		Seniorom	 

i	Przedszkolakom
Od września 2019 roku wznowiło pracę Szkolne Koło Wolontariatu przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach. Do pracy zgłosiło się około 
30 uczniów z klas ósmych, którzy zostali zapoznani przez opiekuna Dorotę Jopa  
z ideą działania wolontariatu.  W bieżącym roku szkolnym nawiązano współpracę 
z Przedszkolem Małych Odkrywców w Piaskach oraz z Niepublicznym Zakładem 
Pielęgnacyjno – Opiekuńczym  „Pod Złotym Liściem” w Klimusinie.                                                                                                             
  2 października odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy z przedszkolakami 
z grupy IV i V, którzy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do pracy.
        Dorota Jopa

Pokaz	tresury	psa
Dzieci z Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych 
17 września gościły przedstawiciela Żandarmerii 
Wojskowej wraz psem służbowym. Dzieci z oddziałów 
przedszkolnych oraz klas pierwszych, miały okazję 
zobaczyć psa Koksika, który od 4 lat pomaga  
w wykrywaniu różnych substancji psychoaktywnych.  
Koksik swoimi umiejętnościami pochwalił się przed 
małą publicznością. Największe zainteresowanie  
wzbudziły wykonywane przez psa polecenia tresera. 
Przy  okazji tego spotkania zostały przypomniane zasady 

postępowania w przypadku ataku psa agresywnego  (przyjęcie postawy żółwia). Dziękujemy za zorganizowanie 
i przeprowadzenie  tego niecodziennego pokazu. To spotkanie uświadomiło dzieciom, jak pożyteczne mogą 
być ich pupile.          B. i A.
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Odkrywamy	tajemnicę	krzyża
 Doroczna uroczystość odpustowa ku czci 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach 
miała w tym roku wyjątkowy charakter. Oprócz 
dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne plony, 
co wybrzmiało szczególnie podczas uroczystej 
Sumy, odbyło się także nabożeństwo wieczorne w 
łączności ze wszystkimi Polakami zgromadzonymi 
u stóp krzyża.
 W przeddzień odpustu liczni parafianie i goście 
zgromadzili się na cmentarzu, by modlić się  
w intencji tych, którzy odeszli już do wieczności. 
Msza św. sprawowana przez ks. Piotra Niedzielę 
uświadomiła cel i metę naszej życiowej drogi. 
W homilii ks. Piotr nawiązał do znaku krzyża 
wskazując, że belka pionowa łączy niebo z ziemią, 
a poprzeczna jakby obejmuje miłosiernymi rękami 
Boga cały świat.
 Centralnym punktem uroczystości odpustowej 
była Suma celebrowana przez ks. prał. dra Tadeusza 
Kądziołkę, kustosza Sanktuarium Matki Bożej 
Chełmskiej. Ksiądz proboszcz Stanisław Duma 
witając zebranych: władze samorządowe wraz 
z burmistrzem Michałem Cholewą, kapłanów  
z dekanatu piaseckiego, siostry kapucynki, parafian  
i gości, przypomniał, że łączymy się duchowo  
z akcją ewangelizacyjną „Polska pod Krzyżem”.

 W homilii ks. prał. Kądziołka, nawiązując do święta, mówił o tajemnicy krzyża. Pan Jezus powiedział: 
„Kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje”. - Co oznacza krzyż dla mnie? - pytał 
kaznodzieja. Człowiek na różne sposoby chce uniknąć krzyża lub wziąć tylko jego cząstkę. Czasem cierpienie 
sprawia, że tracimy wiarę. Współczesny świat nie chce przyjąć Chrystusa z krzyżem. Podwyższenie Krzyża 
Świętego to święto wiary ukazujące nam wielką  moc płynącą z krzyża. Niech Chrystus przypomina nam, 
jaki jest sens naszego życia, pracy. Niech to święto prowadzi nas do pogłębienia naszej wiary – podkreślał ks. 
Kądziołka.

Krzyż	oznaką	zwycięstwa
 Nabożeństwo przygotowane przez ks. Roberta Karczmarka wraz z siostrami, młodzieżą, chórem oraz 
członkami wspólnot, było czasem refleksji i uwielbienia krzyża. „Stanąć pod krzyżem to dać świadectwo 
wiary, odwagi, miłości. Chcemy zgłębić tajemnicę krzyża, doświadczyć Bożej miłości i wzmocnić naszą 
wiarę i ufność złożoną w Bogu” - mówił ks. Robert. Uczestnicy z uwagą wysłuchali tekstów z Pisma Świętego 
zapowiadających mękę Pana Jezusa. Potem uroczyście został wniesiony krzyż, któremu wszyscy oddali cześć 
przez ucałowanie. Następnie uczestnicy ofiarowali Bogu krzyże swojej codzienności, prosząc o umocnienie 
i przemianę serc. Podczas modlitwy pięciu wezwań modlili się między innymi za dzieci z rodzin rozbitych 
i patologicznych, by Bóg uleczył ich rany i dał nadzieję na normalne życie. Następnie otoczono modlitwą 
młodych, zniewolonych nałogami: narkotykami, pornografią i hazardem, by dzięki łasce Bożej wyzwolili 
się z tych słabości. Kolejne błagania zanoszono za rodziny zagrożone rozbiciem, prosząc o umocnienie 
wiary i dochowanie wierności. W następnej kolejności modlitwą objęto tych, którzy pełnią szczególną 
misję w Kościele, a więc kapłanów, misjonarzy i osoby życia konsekrowanego, prosząc o umocnienie głosu 
powołania, wierności ślubom i Ewangelii oraz mężnego świadectwa wiary wobec ataków w zlaicyzowanym 
świecie. Wreszcie błagalne modlitwy skierowano za tymi, którzy zmagają się z cierpieniem na ciele i 
duszy, samotnością, depresją, za ludźmi skrzywdzonymi, wątpiącymi i odczuwającymi bezsens życia, aby 
wpatrzeni w krzyż Chrystusa czerpali miłość i nadzieję, która wszystko zwycięża. Wyrazem solidarności z 
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Jezusem zmartwychwstałym była pieśń „Zwyciężymy Chryste przez Twój krzyż”, która wybrzmiała doniośle  
i uroczyście.
                                                    			Noście	krzyż	z	radością	
 W drugiej części nabożeństwa wierni adorowali Najświętszy Sakrament. Celebrans podkreślił, iż 
tajemnica krzyża prowadzi nas do tajemnicy zmartwychwstania. Podczas adoracji Pana Jezusa ukrytego 
w Hostii, uczestnicy Liturgii z uwagą wysłuchali wybranych fragmentów „Listu do Przyjaciół Krzyża” 
św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Szczególne wrażenie wywarły słowa: „Przyjaciel krzyża jest 
człowiekiem przez Boga wybranym spośród 10 tysięcy ludzi żyjących według zmysłów i rozumu. Jest 
człowiekiem świętym oderwanym od wszystkiego, co jest widzialne. (…) Noście swój krzyż z radością,  
a znajdziecie w nim zwycięską siłę, której nie zdoła się oprzeć żaden z waszych prześladowców”.
Zwieńczeniem nabożeństwa była Litania do Krwi Chrystusa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 
Na zakończenie wszyscy zaśpiewali Apel Jasnogórski.
 Uroczystości zintegrowały parafian i skłoniły do refleksji nad bogactwem treści i wymową tego dnia, 
bardzo ważnego dla naszej parafii oraz Ojczyzny. Podwyższenie Krzyża Świętego wpisujące się w akcję 
„Polska pod Krzyżem”, zjednoczyło wszystkich szczerze zatroskanych o kondycję duchową i przyszłe losy 
naszej Ojczyzny. Było czytelnym świadectwem wiary i miłości Boga oraz nadziei i życia wiecznego.
       Halina Bartosiak, zdjęcie – ks. Stanisław Duma

Podziękowanie	
 W imieniu nauczycieli emerytów oraz pracowników administracji i obsługi serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Piaskach p. Agnieszce Kasprzak i p. Anecie Porczyńskiej-Wierzbik 
oraz Gronu Pedagogicznemu za zaproszenie nas na uroczystość 
z okazji Dnia Nauczyciela.
 Dziękujemy za wspólne przeżywanie tego święta, za miłą, rodzinną atmosferę, jaką stworzyli 
Państwo dla nas. Przez chwilę poczuliśmy, że jesteśmy nauczycielami, waszymi starszymi koleżankami 
i kolegami. Być może jest w tym jakaś część naszej zasługi, gdyż prawie wszyscy jesteście naszymi 
wychowankami.
 Dziękujemy za wysiłki, jakie włożyli Państwo, aby ten dzień stał się jednym 
z najpiękniejszych dni w naszym życiu. Chcąc wyrazić wdzięczność za to miłe spotkanie przytoczę 
słowa nieznanego poety:
 „Życie jest krajobrazem, wiele się w nim zmienia,
 Dziś jesteśmy razem, jutro zostaną wspomnienia”.
W imieniu emerytowanych nauczycieli 
           Alina Jaworowska

Podziękowanie
       Jesteśmy wdzięczni dyrektorowi Zespołu Szkół w Piaskach p. Waldemarowi Szałkowi oraz Gronu 
Pedagogicznemu za wspólne świętowanie Dnia Edukacji. Kolejny raz zostaliśmy zaproszeni na uroczysty 
obiad. Dla nas, emerytowanych nauczycieli ważne jest to, że dyrekcja i młodsi nauczyciele pamiętają  
o nas, przesyłają  nam życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz  zapraszają nas na 
uroczystości. Dzięki temu nadal czujemy się nauczycielami.           
     Pragniemy za to wszystko serdecznie podziękować i życzyć wam, drogie Koleżanki i Koledzy dużo 
zdrowia oraz sukcesów w pracy zawodowej. 
        Nauczyciele seniorzy i pozostali pracownicy szkoły
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W	trosce	o	mowę	ojczystą	
Mowa polska, mowa rodzinna, niech będzie prosta - pisał Czesław Miłosz w „Traktacie poetyckim”. 
Wprawdzie słowa te dotyczą literatury, ale można je odnieść również do języka mówionego. Język, jakim się 
posługujemy, jest naszą wizytówką. Odsłania naszą mentalność, naszą kulturę osobistą lub jej brak, świadczy 
o wiarygodności lub zakłamaniu mówiącego. Na podstawie tego, co słyszymy, możemy łatwo zorientować 
się, kim jest nasz rozmówca.  
 Posługiwanie się piękną polszczyzną należało kiedyś do dobrych manier, dobrego wychowania. 
Młodzież uczyła się w szkole sztuki krasomówczej, by potem pięknie przemawiać podczas wystąpień 
publicznych. Literatura polska dostarcza takich przykładów.  Warto przytoczyć „Kazania sejmowe” Piotra 
Skargi, napisane językiem pięknym i dosadnym, starannym w doborze wyrazów, kunsztownym i przejrzystym 
w budowie zdań. Mimo ponad 4 wieków dzielących nas od polskiego kaznodziei, stanowią one wzór 
czystości, prostoty i powagi języka. Ich przesłaniem było nakłonienie króla i szlachty do służenia ojczyźnie 
i niezłomnego trwania w wierze katolickiej. 
 Następne pokolenia poetów przywiązywały dużą wagę do języka ojczystego. 
Stanisław Wyspiański  pisał:  O mowo polska, ty ziele rodzime,
     Niechże cię przyjmę w otwarte ramiona. 
    Ty będziesz kwieciem pól ubarwiona.  
    (…) O mowo polska, ty czujny odrzewie 
     Serdecznych żalów, utrwalony w śpiewie.
 W ostatnich latach obserwujemy, jak język potoczny jest zaśmiecany wulgaryzmami. Występują one 
zarówno w wypowiedziach osób mniej wykształconych, jak i piastujących wysokie stanowiska. Członkowie 
różnych partii obrzucają błotem swoich przeciwników. Padają mocne, niecenzuralne słowa, a potem na 
Twiterze różne osoby komentują je, dokładając od siebie wyrażenia pełne pogardy i nienawiści (hejt). 
Co więcej, niektórzy za cel swych prześmiewczych działań biorą wartości uniwersalne, takie jak: Bóg - Honor 
- Ojczyzna. Czyżby zapomnieli, że dla większości Polaków są one świętością i nie można z nich drwić ani 
zastąpić ich innymi? 
 Dzieci z Wrześni w latach 1901- 1905 broniły mowy ojczystej. Za odmowę odmawiania pacierza 
w języku niemieckim poniosły surową karę z rąk pruskich. Były bite i prześladowane. A jaką karę powinni 
ponieść ci, co naśmiewają się z krzyża, Eucharystii, co przedstawiają Matkę Bożą w tęczowej aureoli?
 Wierni tradycji naszych ojców, którzy często z narażeniem życia bronili mowy ojczystej, dbajmy 
o jej czystość i poprawność. Nie kaleczmy jej wyrażeniami z tzw. ,,łaciny podwórkowej”. Mowa jest  naszym 
skarbem. Leopold Staff  z pietyzmem  pisał o niej:  
    Bądź z serca pozdrowiona, ojczysta święta mowo! 
     Niby łańcuchem złotym wiąże nas każde słowo. 
    Tyś nasza twierdza, tarcza, opieka i obrona, 
    Ojczysta święta mowo, bądź z serca pozdrowiona.
 Weźmy sobie te słowa do serca, gdyż „tam, gdzie ginie bogactwo języka, tam biednieje Ojczyzna 
i karleje naród” (E. Osmańczyk).
             Halina Bartosiak

Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
każdy dom i każdego z nas.

Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
niosą wszystkim betlejemski blask.

Cudownych, prawdziwie rodzinnych Świąt
opromienionych blaskiem betlejemskiej gwiazdy

życzą
Dyrektor i  Pracownicy

Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach
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LITERACKI		NOBEL		
DLA		OLGI		TOKARCZUK	
 
Wybitna polska pisarka – prozaiczka i eseistka 
- Olga Tokarczuk została laureatką Literackiej 
Nagrody Nobla za rok 2018.Akademia Szwedzka 
przyznała nagrodę za “(...) narracyjną wyobraźnię, 
która z encyklopedyczną pasją pokazuje 
przekraczanie granic jako formę życia”. Drugi 
nagrodzony za rok 2019 to Austriak Peter Handke 
za „wpływową twórczość, która z językowym 
geniuszem eksploruje peryferia i specyfikę 
ludzkiego doświadczenia”.
Powieściopisarka dołączyła do szacownego 
grona polskich literackich noblistów: Henryka 
Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, 
Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. 
 Olga Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Jest absolwentką Wydziału Psychologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Już w trakcie studiów jako wolontariuszka opiekowała się osobami z problemami 
psychicznymi. Po ukończeniu studiów pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego   
w Wałbrzychu. 
Kiedy jej pierwsze utwory literackie zyskały popularność zrezygnowała z pracy zawodowej i poświęciła 
całkowicie pisarstwu. 
Obecnie mieszka na Dolnym Śląsku. Ma syna. Prowadzi warsztaty prozatorskie w Studium Literacko-
Artystycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest aktywną działaczką ruchu na rzecz ochrony przyrody  
i klimatu oraz feministką. 
 Zadebiutowała na łamach młodzieżowego pisma „Na przełaj”. Natomiast jej debiut powieściowy 
przypada na rok 1993, kiedy wydała „Podróż ludzi Księgi”. 
Pisarka ma na swoim koncie pokaźny dorobek literacki: „E. E.”, „Prawiek i inne czasy”, „Szafa”, „Dom 
dzienny, dom nocny”, „Lalka i perła”, „Gra na wielu bębenkach”, „Ostatnie historie”, „Anna In w grobowcach 
świata”, „Bieguni”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”(powieść sfilmowana przez Agnieszkę Holland 
w 2017 roku „Pokot”), „Moment niedźwiedzia”, „Księgi Jakubowe”, „Zagubiona dusza”, „Opowiadania 
bizarne”. 
 Tokarczuk otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym państwowych, a wśród nich: nagrodę Polskiego 
Towarzystwa Wydawców Książek, Fundacji im. Kościelskich, Paszport Polityki, 6. razy nominowana  
do Nagrody Literackiej Nike, którą zdobyła dwukrotnie: w 2008 roku za powieść „Bieguni”, w 2015 – za 
„Księgi Jakubowe”.
Jej twórczość tłumaczono na 20. języków. 
                                                                            Teresa Kasprzak

Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej

rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń

życzy
Dyrektor oraz Pracownicy

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piaskach
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Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie
ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości

świąt Bożego Narodzenia
oraz niesamowitego, niezapomnianego,

niepowtarzalnego sylwestra
 życzy

Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury 
w Piaskach

Hieronim Pietrzyk

Życzymy Państwu udanych, zdrowych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
aby ten czas wypełnił Was spokojem,
radością i miłością wśród rodziny,

bliskich, znajomych i bliźnich.
Oby czas, jaki spędzicie razem

był czasem dobrej nowiny, a po świętach,
byście z radością przygotowali się

do przejścia ze starego w nowy 2020 rok

Redakcja 
Wiadomości Piaseckich
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Turniej	o	Puchar	Bohaterów	Września
  27 września 2019 roku reprezentacja 
naszej szkoły w piłce nożnej wraz z kibicami 
uczestniczyła w I Wojewódzkim Turnieju 
Piłkarskim o Puchar Bohaterów Września 
1939 roku, którego organizatorami byli: 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski 
Urząd Wojewódzki w Lublinie, Akademia 
Piłkarska Motoru Lublin. Rozgrywki toczyły 
się na obiektach Areny Lublin. Turniej 
symbolicznie otworzyła Lubelski  Kurator 
Oświaty  Teresa Misiuk, oddając pierwszy 
strzał do bramki . 
     Nasi chłopcy trafili do bardzo silnej grupy,  
zajmując w niej trzecie miejsce, co niestety nie dało awansu do ćwierćfinałów. Szkoła Podstawowa nr  4 
Lublin zajęła drugie, a Szkoła Podstawowa nr  31 - trzecie miejsce w turnieju.  Zarówno zawodnicy, jak  
i kibice zaprezentowali się  z bardzo dobrej strony. Oprócz udziału w rywalizacji sportowej nasi uczniowie 
uczcili pamięć bohaterów września 1939 roku – obrońców Ojczyzny.
Wyniki meczów grupowych:
SP Mętów – SP Piaski 2:0
SP 31 - SP Piaski 3:1 bramka Igor Ziętek
SP Piaski – SP 4 1:0 bramka Piotr Bilczuk
SP Piaski – SP Skrobów 4:0 bramki Adam 
Niedźwiedź, Piotr Bilczuk, Hubert Kalita, 
Jakub Kalita
Skład Szkoły Podstawowej  Piaski: Mateusz 
Szołdra, Igor Ziętek, Adam Niedźwiedź, 
Piotr Bilczuk, Hubert Kalita, Jakub Kalita, 
Kacper Dzwonkowski, Michał Rodaczek, 
Jakub Kiszczak, Karol Szpyt. Opiekunowie 
drużyny Andrzej Szołdra, Artur Mazurek.
                                                  
      Artur Mazurek
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„Chodzi mi o to, aby język giętki, 
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. 
                                                         Juliusz Słowacki 

O	modzie	na	nadużywanie	
pewnych	słów	

   Cześnik	
/przypatrując się pismu/ 
B, B duże. 
Kto pomyśli może zgadnie. 
No, pisz waść, a dokładnie. 
/dyktuje/ 
„Bardzo proszę … mocium panie…
Mocium panie … me wezwanie”…
Mocium panie … „wziąć w sposobie …
Jako ufność ku osobie”… 
Mocium panie … „waszmość pana, 
Która lubo mało znana … 
Która lubo mało znana” … 
/pokazując palcem/ 
Cóż to jest? 
Dyndalski	
/podnosząc się/ 
Żyd – jaśnie panie, 
Lecz w literę go przerobię. 
Cześnik	
Jak mi jeszcze kropla skapie, 
To cię trzepnę tak po łapie, 
Aż proformę wspomnisz sobie. – 
Czytaj waść… 
/Dyndalski ociera pot aż po karku/ 
No! Jak tam było? 
Dyndalski	
/czyta/ 
„Bardzo proszę mocium panie 
Mocium panie me wezwanie 
Mocium panie wziąć w sposobie 
Mocium …”.
Cześnik	
/wyrywa i drze papier/  
Niech cię czarci chwycą 
Z taką pustą mózgownicą! 
„Mocium panie” cymbał pisze! 
Dyndalski	
Jaśnie pana własne słowo. 
Cześnik	
Milcz waść! – Przepisz to de novo. 
„Mocium panie” opuść wszędzie. 
Dyndalski	
/chcąc zbierać kawałki/ 
Z tych kawałków trudno będzie. 
A. Fredro „Zemsta „ Akt IV, scena 5 

    

 Przywołana powyżej scena pisania listu  
z uporczywym powtarzaniem „mocium panie” 
uznana jest za jedną z najzabawniejszych w historii 
polskiej literatury. 
Jednocześnie jest przykładem popularnego  
i w dzisiejszej komunikacji językowej zjawiska. 
Otóż Cześnik dyktując list niezbyt rozgarniętemu 
Dyndalskiemu, wtrąca co chwila „mocim panie”, 
swoje ulubione powiedzonko, a ten skrupulatnie  
i zgodnie z poleceniem, wszystko zapisuje. Kiedy 
Dyndalski odczytuje to, co zapisał, Cześnik wpada w 
szał i każe opuścić owo „mocium panie” i wówczas 
okazuje się, że treści  pozostało niewiele. Dzięki temu, 
iż wszystko było napisane, łatwo dało się wykryć 
nadużywanie tej frazy tylko z nawyku, bo do treści 
nic nie wnosiła, wręcza zaburzała sens listu.
Trudniej jest kontrolować wypowiedź ustną.
   Z pewnością znamy wiele takich osób, które 
mają podobnie nieprzyjemną manierę nadużywania 
jakiegoś słowa lub wyrażenia i okazuję się, że wcale 
to nikogo nie bawi, wręcz przeciwnie – irytuje albo 
nawet złości. Bywa też tak, że taka osoba staje się 
obiektem kpin. 
Niestety z obserwacji wynika, że w mowie potocznej 
nie zawsze dbamy o to, aby starannie dobierać słowa 
i eliminować powtarzające się wyrazy i zwroty, 
które są absolutnie zbędne z punktu widzenia treści 
przekazywanego komunikatu. Używane są jednak 
odruchowo, podświadomie, z nawyku, z powodu 
mody. 
Nadużywanie słów i fraz nie zawsze jest tożsame  
z błędami językowymi, ale wypowiedź nafaszerowana 
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nimi nie brzmi elegancko; w wielu przypadkach 
jest to pustosłowie. Jeśli mamy taką świadomość,  
to walczmy z tą modą, nawykiem, manierą. 
   Ale pomińmy indywidualne nawyki językowe, 
a skupmy na tych wyrazach, które są obecnie 
nadużywane, bądź używane w złym znaczeniu w tzw. 
przestrzeni publicznej.
Oto te najczęściej nadużywane: 
1.Generalnie. Prof. Jerzy Bralczyk uznaje,  
że jest to jedno z najbardziej nadużywanych słów 
w języku polskim. „Generalnie jestem spokojna”. 
„On generalnie robi coś, czego nie chciał”. Czy 
owo „generalnie” wnosi coś do treści wypowiedzi? 
Zdecydowanie nie. Jest to typowa mowa-trawa, 
która dla słuchacza nie ma żadnego znaczenia, choć 
mówiącemu może się wydawać, że dzięki temu jego 
wypowiedź brzmi lepiej, bardziej oficjalnie. Są tacy, 
którzy od tego zaczynają co drugie zdanie i przez  
to stają się nużącymi rozmówcami. „Tymczasem, jak 
tłumaczy prof. Bralczyk, stosować je można w dwóch 
różnych sytuacjach: jako zamiennik słowa „ogólnie” 
lub jako zastępstwo dla słowa „całkowicie”. „Jestem 
całkowicie spokojna”. Okazuje się więc, że nie tylko 
nadużywamy tego wyrazu, ale również dopuszczamy 
się błędu językowego. 
2.	 Dokładnie. Jest to kolejne mocno nadużywane 
słowo zarówno w mowie codziennej, jak i przez 
polityków, osoby publiczne i – co najbardziej razi – 
dziennikarzy. 
„Dokładnie” znaczy „starannie”,  a błędnie używane 
jest w kontekście wypowiedzi, w której chcemy się  
z czymś zgodzić lub coś potwierdzić, np. „Nie było 
cię dzisiaj w pracy. – Dokładnie”. „Czy zgadzasz się 
z opinią o katastrofie klimatycznej? – Dokładnie”. 
Chociaż w mowie potocznej wypowiedź taka jest 
zrozumiała, to jednak językoznawcy zalecają jako 

poprawny zamiennik słowo „właśnie”. 
3.	 Raczej. Według „Słownika języka polskiego” – 
znaczy: 1. Właściwie, ściślej mówiąc: Był wysoki, 
raczej szczupły. 2. Lepiej, słuszniej, prędzej, chętniej: 
Mówmy raczej o czymś innym. Raczej umrze, niż 
zdradzi tajemnicę. 
Obecnie używa się go w znaczeniu: „raczej tak”, 
„raczej nie”, „raczej nie wiem”, „raczej przyjdę 
jutro” itd. – ma to być wyczerpująca odpowiedź 
na każde pytanie. W rzeczywistości jest to jednak 
rodzaj słownej asekuracji, w większości przypadków 
zbędnej, bądź też zaciemniającej treść komunikatu. 
Należy kontrolować własną wypowiedź i unikać 
nadużywania tej partykuły. 
4.	 Bynajmniej. To kolejny zbyt często używany 
wyraz i w dodatku w błędnym znaczeniu. 
„Słownik języka polskiego” wyjaśnia, że bynajmniej 
znaczy: „wcale, zupełnie, ani trochę, zgoła” 
i stosowany jest zwykle z połączeniu z partykułą 
„nie”. Jest to partykuła, która wzmacnia przeczenie 
zawarte w wypowiedzi: np. „Głos miał donośny, ale 
bynajmniej nie przykry”. „Z miłością bynajmniej się 
nie taił”. 
Należy pamiętać, że nie jest to synonim słowa 
„przynajmniej”, ale – przeczenie, o czym często 
zapominamy, pragnąc, by nasza wypowiedź była 
wzmocniona i uchodziła za mądrzejszą, choć 
słuchający mogą ją odebrać jako pretensjonalną. 
„Dobrze, pójdę na to przyjęcie, ale bynajmniej nie  
z tobą”. 

   Ciąg dalszy w następnym numerze “Wiadomości 
Piaseckich”.

  Teresa Kasprzak 

Życzymy Państwu nastrojowych 
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery

oraz wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy

Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach




