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Zbliżają się święta Wielkiej Nocy 
- czas refleksji, zadumy ale i radości 

ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 
Z tej okazji chcemy życzyć wszystkim 

mieszkańcom codziennej radości, 
pomyślności, wzajemnej życzliwości 

i uporu w realizacji planów. 

Niech te Święta przepełnione będą 
rodzinną atmosferą, wspólnymi chwilami, 

szczęściem i uśmiechem.

Przewodnicząca Rady
 Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wójt Gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek
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Marcin Heliosz prezesem ZUK Sp. z o.o.

*Objął Pan stanowisko Prezesa Zakładu Usług Ko-
munalnych na początku kwietnia. jak w Pana ocenie 
wygląda sytuacja spółki? 

To co powiem nie będzie niczym nowym, gdyż sytuacja 
ZUK-u od lat jest pewnie wszystkim dobrze znana. Przed 
spółką i nami wszystkimi nadal wiele wyzwań na wiele lat. 
Mam tego świadomość, krok po kroku będziemy rozwią-
zywać poszczególne problemy. Musimy też zmienić po-
strzeganie spółki. ZUK powinien służyć gminie i jej miesz-
kańcom, być przyjazny oraz systemowo realizować swoje 
obowiązki. Konieczna jest dbałość o własny sprzęt i infra-
strukturę, w zakresie nie tyle nowych inwestycji ale rów-
nież koniecznych remontów czy prac konserwacyjnych. 
Sukcesywnie powinniśmy modernizować i usprawniać 
środki trwałe spółki, w tym ujęcia wód, sieci wodno-kana-
lizacyjne, przepompownie, oczyszczalnię oraz na bieżąco 
o nie dbać. Zakres rzeczowy i harmonogram zależy od 
możliwości finansowych spółki. 

*Mimo, że jest Pan prezesem krótki czas to zapew-
ne pierwsze sygnały o potrzebach od mieszkańców 
już docierają.

Tak, dotarły pierwsze głosy od mieszkańców. Dotyczy-
ły one przede wszystkim potrzeby regularnego opłacania 
zobowiązań za wodę i ścieki, ryczałtów za wodę, podłą-
czania deszczówki do kanalizacji ściekowej, czy potrzeb 
modernizacyjnych i budowy nowych rurociągów. Wszyst-
kie traktuje poważnie.   

*Czy jest Pan już po pierwszych rozmowach z wła-
dzami gminy? 

Oczywiście. Już jesteśmy z Panem Wójtem po wstęp-
nych rozmowach zarówno w kwestii oczyszczalni ścieków 
jak i innych tematów, w tym dodatkowych usług, które ZUK 
mógłby realizować np. remonty nawierzchni drogowej. 
Chcemy, by pieniądze zostały w gminie tj. ZUK-u, wyko-
rzystamy je na najpilniejsze potrzeby, których nie brakuje.

*Działania ze strony ZUK-u wymagają najczęściej 
użycia sprzętu, a ten który jest w spółce pozostawia 
wiele do życzenia.

Zgadza się, wiele naszych maszyn, urządzeń, narzędzi 
wymaga odtworzenia lub uzupełnienia a niektóre obiekty 

budowlane np. oczyszczalnia ścieków, części rurociągów 
i kanalizacji nakładów na remonty czy przebudowę. Mamy 
również inne potrzeby związane np. z radiowym odczytem 
liczników i innymi systemami automatyki. Z drugiej strony 
w ostatnich latach, dzięki zaangażowaniu pana Wójta wy-
konano już część przedsięwzięć inwestycyjnych z czego 
się bardzo cieszę. 

*Jakie działania chciałby Pan w pierwszej kolejno-
ści podjąć?

Musimy zacząć od własnego podwórka, zrobić prze-
gląd obowiązujących zasad i procesów, przyjrzeć się 
planom utrzymania ruchu naszego sprzętu, przeanalizo-
wać harmonogramy czyszczenia, konserwacji i remontów 
użytkowanych sieci m.in kanalizacji. Dużą wagę będziemy 
przykładać do efektywnego wykorzystania sprzętu spół-
ki, który powinien w pierwszej kolejności zabezpieczać 
potrzeby własne np. zwiększenie kursów beczkowozu na 
potrzeby przepompowni. Ważny jest też ład i porządek na 
naszym terenie. Zajmiemy się również problemami zgło-
szonymi mi przez mieszkańców. Zgadzam się, że opłaty 
powinny być naliczane regularnie, zastanowimy się nad 
nowymi rozwiązaniami. Będziemy stopniowo odchodzić 
od ryczałtów, rozważymy zakup zadymiarki do wykrywa-
nia nielegalnych przyłączy. Równolegle będziemy zajmo-
wać się tematami strategicznymi, inwestycyjnymi, w tym 
poszukiwaniem możliwości ich sfinansowania. 

*A co z inwestycjami, w tym projektem oczyszczal-
ni ścieków?

Nasza oczyszczalnia nie była modernizowana a ilości 
ścieków się zwiększyły. Poza tym mamy duże fluktuacje w 
ich napływie, szczególnie w weekendy co wymaga anali-
zy. Co do samego projektu, w kwietniu złożyliśmy już od-
powiednie dokumenty o pozwolenie na budowę. Spółka 
posiada też zatwierdzony plan prac inwestycyjno-moder-
nizacyjnych. 

*Co ze stroną przychodową spółki?
Prócz dodatkowych usług dla gminy, będziemy kontynu-

ować działania zmniejszające straty w spółce, w tym np. 
opomiarowanie wszystkich odbiorców, walkę z nielegal-
nym poborem wody i zrzutem ścieków do naszej kanali-
zacji oraz podłączania instalacji deszczowej do kanalizacji. 
Poza tym chciałbym aby opłaty za wodę i ścieki były ter-
minowo regulowane, w tym konkretnym przypadku widzę 
konieczność usprawnienia po naszej stronie, by mieszkań-
cy otrzymywali faktury częściej i regularnie. Każdy przy-
padek będzie indywidualnie traktowany, adekwatnie do 
sytuacji klienta.

Jako Prezes Zarządu chciałbym przekazać, iż zrobimy 
wszystko co możliwe, by gminna spółka posiadając facho-
wą wiedze, kompetentny i doświadczony zespół pracow-
ników, dobrze służyła gminie i jej mieszkańcom, z tym że 
pewne działania to perspektywa lat, nie miesięcy.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA

Marcin Heliosz - Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie. (fot. BCK)
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Głośny sprzeciw wobec 
rozbudowy zakładu Hochel

Patryk Jaki
w Piekoszowie

Wiele emocji wzbudza temat rozbudowy zakładu 
przemysłowego ZPH Hochel w Micigoździe. To ko-
lejny zdecydowany sprzeciw mieszkańców.

Przedsiębiorca wystąpił do Urzędu Gminy w Pieko-
szowie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, 
nadbudowa i rozbudowa Zakładu przemysłowego pn. 
ZPH Hochel Sp. z o.o. na potrzeby produkcji drobnych 
frakcji wapiennych wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi”. Niestety planowana inwestycja nie spotkała się z 
aprobatą zwłaszcza mieszkańców Micigozdu. – Mamy 
już w gminie biogazownię, recykling, a w niedalekim 
sąsiedztwie składowisko odpadów. Nie chcemy kolej-
nej firmy, która będzie stwarzać problemy; która będzie 
wytwarzać kurz czy kolejny odór – mówili mieszkańcy 
podczas zebrań wiejskich. – Od firmy do szkoły dzieli 
nas zaledwie kilka kroków. Tam są uczniowie niepełno-
sprawni. Nie możemy zgodzić się na inwestycję, która 
może truć nasze dzieci – tłumaczyli. 

Inicjatorem spotkania mieszkańców z inwestorem był 
wójt gminy Piekoszów. Na pierwszym ze spotkań 18 
marca grupa ponad 200 mieszkańców spotkała się z 
władzami gminy. Niestety, jak poinformował w dniu ze-
brania Inwestor z przyczyn od niego niezależnych nie 
mógł być obecny na spotkaniu. Nie mniej jednak poin-
formował, iż chce się spotkać z sąsiadami i zaintereso-
wanymi, aby móc rzeczowo i wyczerpująco zapoznać 
mieszkańców Micigozdu z planowaną inwestycją. 

Wójt gminy przypomniał sprzeciw wobec budowy spa-
larni jaki miał miejsce kilka lat temu. – Szanowni Pań-
stwo jeśli nie chcecie, aby ta firma się rozbudowała, to 
do tego może nie dojść. Wasz głos jest bardzo ważny. 
Póki co Urząd Gminy otrzymał od inwestora wyłącznie 
prośbę o wydanie decyzji środowiskowej, a to niczego 
nie przesądza – tłumaczył podczas spotkania wójt Zbi-
gniew Piątek. 

W kolejnym ze spotkań 30 marca uczestniczyli przed-
stawiciele firmy Inwestora. – Przede wszystkim bardzo 
nam zależy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Najważ-
niejsza informacja jest taka, że cały proces produkcyj-
ny tylko i wyłącznie z kamienia będzie się odbywał w 
zamkniętych pomieszczeniach ze względu na to, że jest 
potrzebna wysoka jakość wytwarzanego produktu. Jeśli 
mielibyśmy w ręku raport środowiskowy, moglibyśmy 
Państwu jeszcze bardziej szczegółowo przedstawić cały 
zakres produkcji – tłumaczył inwestor. Niestety argu-
menty przedstawiane przez przedsiębiorcę nie przeko-
nywały mieszkańców. – Dyskusja, która się wywiązała 
jest zupełnie zbędna, ponieważ mieszkańcy nie zgadza-
ją się na żadną przebudowę, nadbudowę i rozbudowę 
tego zakładu – powiedziała jedna z mieszkanek, której 
słowa spotkały się z aplauzem pozostałych mieszkań-

ców. Głos w sprawie raportu o odziaływaniu na środowi-
sko zabrał także nowo wybrany sołtys Micigozda Robert 
Ślemp. – Jestem pewien, że decyzja będzie pozytywna, 
bo dobrze wiem jak to wygląda. Będzie wskazane, że 
przykładowo normy hałasu czy zapylenia są nie przekra-
czane mimo, że w rzeczywistości jest inaczej – mówił 
sołtys Micigozdu.

Na zakończenie o szkolnych działaniach w zakresie 
protestu przeciw planowanej inwestycji opowiedział tak-
że Mirosław Kowalski dyrektor szkoły w Micigoździe. 
– Jako dyrektor szkoły obawiam się przede wszystkich 
wzmożonego ruchu kołowego. Dlatego też chętni rodzi-
ce oraz wszyscy nauczyciele podpisali się pod petycją 
sprzeciwiającą się temu przedsięwzięciu. Sądzę więc, 
że w tym temacie zrobiłem co mogłem – stwierdził dy-
rektor szkoły.

Na pytanie prowadzącego spotkanie czy potrzebne 
są kolejne zebrania mieszkańcy powiedzieli głośne „nie”. 
– Wszystko zostało już powiedziane, a nasza decyzja się 
nie zmieni. Po prostu się nie zgadzamy – mówili na ko-
niec.                                             /kcz/

Wiceminister sprawiedliwość Patryk Jaki gościł we 
wtorek 2 kwietnia w Piekoszowie. 

Podczas spotkania mówił przede wszystkim o tym, 
że zbliżające się wyboru do Parlamentu Europejskiego 
są niezwykle ważne, gdyż dzięki temu Polska w Eu-
ropie może stać się krajem o istotnym znaczeniu. Jak 
stwierdził wybory europarlamentarne będą decydować 
także o kształcie polskiej polityki.

W spotkaniu w Piekoszowie uczestniczyła rzesza 
osób, które po zakończonym wystąpieniu Patryka Ja-
kiego chętnie pozowali do wspólnych zdjęć.        /kcz/

Z okazji zbliżającego się święta Św. 
Floriana - patrona strażaków - 

chciałbym wszystkim strażakom 
z gminy Piekoszów złożyć naj-

serdeczniejsze życzenia: wytrwa-
łości, odwagi, wystarczających sił 
oraz szczęścia w akcjach ratowni-
czych i niesieniu pomocy naszym 

mieszkańcom.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów
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Przedstawiamy sylwetki sołtysów kadencji 2018-2023
Wybory sołtysów za nami. Poprosiliśmy każdego z nowo wybranych sołtysów o wypełenienie krótkiej metryki dotyczącej przede wszystkim tego, co chcą zrobić w swoim sołectwie.

BŁAWATKÓW
Sołtys: JACEK ŚWIERCZ

Ma 42 lata. Jako sołtys będzie dążył 
do poprawy infrastruktury drogowej 
oraz warunków życia mieszkańców, 
a szczególnie środowiska. Chce an-
gażować społeczeństwo w różne ini-
cjatywy na rzecz rozwoju wsi. Stawia 
na kontakt w ludźmi i nowe pomysły.

BRYNICA
Sołtys: JANINA ZAPAŁA

Do najważniejszych potrzeb należą: 
remont drogi powiatowej wraz z chod-
nikiem, remont dróg gminnych - poło-
żenie nawierzchni asfaltowej (droga 
w kierunku Chełmiec), zwiększenie 
liczby autobusów nr 24 do Kielc oraz 
połączenie komunikacyjne Brynica-
-Piekoszów.

GAŁĘZICE
Sołtys: ANNA NARTOWSKA

Jako sołtys chce, aby Gałęzice zo-
stały docenione za swoje poświę-
cenie, gdyż jest to miejscowość 
doświadczona szkodadmi górniczy-
mi jakie powstały wskutek działań 
zakładu Nordkalk. Ponadto ważny-
mi potrzebami są: poprawy dróg i 
oświetlenia, wykonanie oświetlenia 
pomiędzy Rykoszynem a Gałęzi-
cami, wykonanie dróg łączących 
Gałęzice z gminą Chęciny i Nowi-
ny, odświeżenie placu zabaw oraz 
wyprostowanie sytuacji związanej z 
jakością wody i opłat za korzystanie 
z niej.

SZCZUKOWSKIE GÓRKI
Sołtys: MAGDALENA KOS

Priorytetem jest poprawa stanu 
dróg gminnych, stworzenie miej-
sca rekreacyjnego, pomoc oso-
bom potrzebującym oraz uświa-
domienie społeczności jak ważne 
jest wspólne dbanie o środowisko.

JANÓW
Sołtys: SŁAWOMIR STASZEWSKI

Ma 49 lat. Najważniejszymi prioryte-
tami będą starania o budowę kanali-
zacji w Janowie Dolnym, odbudowa 
i remont istniejących dróg, trwałe 
utwardzenie zatoczki autobusowej 
w Janowie Dolnym, wspiranie ini-
cjatyw budowy kościoła w Jaworzni, 
budowa chodnika na odcinku drogi 
w Janowie Górnym, promocja Jano-
wa, organizacja życia kulturalnego i 
sportowego w Janowie oraz niesie-
nie pomocy mieszkańcom.

JAWORZNIA
Sołtys: ZDZISŁAW BUDZIWOJSKI
Ma 68 lat. Najpilniej potrzebny 

jest remoont dróg gminnych - poło-
żenie nakładki asfaltowej, zamon-
towanie oświetlenia na wszystkich 
drogach w Jaworzni, zagospoda-
rowanie oczyszczonego z zarośli 
placu przy szkole, wymiana stalo-
wych starych rur wodociągowych 
w Jaworzni-Zagórze, oczyszcze-
nie stawu Gajzlerka oraz zago-
spodarowanie wokół tego terenu.

LASEK
Sołtys: TEODORA KRĄŻEK

Jako sołtys chce zadbać o usunięcie 
wybrzuszeń na drodze w Jeżyno-
wie, które powodują korzenie drzew, 
o dostawienie słupów w Jeżynowie 
i Lasku, wykonanie drogi asfaltowej 
Lesica-Lasek oraz drogi asfaltowej 
w Jeżynowie od nr 1 do 7.

LESICA
Sołtys: IWONA WALAS

Największymi priorytetami są: świe-
tlica wiejska, udrożnienie rowów 
oraz modernizacja placu zabaw.

ŁOSIEŃ
Sołtys: DOROTA KURCZYŃSKA

Jako sołtys postara się o dokończe-
nie termomodernizacji szkoły oraz 
zagospodarowanie terenu wokół niej 
oraz o uzupełnienie brakującego 
oświetlenia ulicznego.

ŁOSIENEK
Sołtys: PIOTR MALARCZYK

Ma 28 lat. W sołectwie brak jest 
lokalu o typowej użyteczności pu-
blicznej tj. remizy strażackiej po-
łączonej z świetlicą wiejską. Ko-
lejną potrzebą jest zwiększenie 
bezpieczeństwa na drogach po-
przez budowę chodnika dla pie-
szych i uzupełnienie oświetlenia 
ulicznego oraz poprawa jakości 
nawierzchni drogowych.

MICIGÓZD
Sołtys: ROBERT ŚLEMP

Ma 56 lat. Do najważniejszych po-
trzeb należą: poprawa komunikacji 
Mieszkańcy-Władze gminy, integra-
cja wsi, naprawa istniejącego placu 
zabaw oraz zabudowa sceny na 
placu szkolnym, utrzymanie czysto-
ści i porządku przed każdą posesją, 
instalacja koszy na śmieci, przebu-
dowa dróg, dobudowa sali gimna-
stycznej przy szkole podstawowej.

ŁUBNO
Sołtys: STANISŁAW KACZ-

MARKIEWICZ
Priorytetem jest budowa i moder-
nizacja dróg oraz bieżące sprawy 
związane z sołectwem.

ŁAZISKA
Sołtys: LESŁAW CZOKÓW

Ma 44 lata. W sołectwie potrzeb-
ny jest remont drogi przez wieś 
wraz z odwodnieniem, połączenie 
komunikacyjne z Piekoszowem po-
przez autobus MPK, budowa świe-
tlicy wiejskiej i doposażenie placu 
zabaw.
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PODZAMCZE
Sołtys: LUCYNA SIDEŁ

Priorytetami w sołectwie jest pod-
niesienie bezpieczeństwa poprzez 
wyznaczenie przejść dla pieszych, 
stworzenie boiska oraz parkingu 
przy placu zabaw, wykonanie braku-
jącego chodnika przy drodze powia-
towej i wojewódzkiej, uzupełnienie 
oświetlenia i bieżace potrzeby.

RYKOSZYN
Sołtys: WALDEMAR KOTWICA

Ma 61 lat. Pilnymi zadaniami do 
wykonania są m.in. chodnik na ul. 
Jana Pawła II (droga powiatowa) 
do końca zabudowań, termomo-
dernizacja szkoły oraz wykona-
nie placu zabaw wraz z siłownią 
napowietrzną, wyłożenie kostką 
placu wokół remizy, poprawa infra-
struktury dróg gminnych - nakład-
ka asfaltowa.

SKAŁKA
Sołtys: ZDZISŁAW KOPACZ

Ma 62 lata. Najważniejszymi po-
trzebami są: stworzenie obiektu 
rekreacyjno-wypoczynkowego z 
naturalnym oczkiem wodnym oraz 
placu zabaw; doprowadzenie do 
budowy chodnika między Skałką 
a Rykoszynem.

SZCZUKOWICE
Sołtys: TERESA KUBUŚ

Priorytetem jest poprawa stanu 
dróg powiatowych oraz budowa 
chodnika. Ważne jest także stwo-
rzenie placu zabaw z zewnętrzną 
minisiłownią, remont świetlicy wiej-
skiej oraz poprawa jakości dróg 
gminnych wraz z ich odwodnieniem.

WESOŁA
Sołtys: MARIUSZ LISOWSKI

Ma 40 lat. W sołectwie istnieje po-
trzeba wykonania gruntownego 
remontu drogi w Wesołej, zamon-
towania lamp oświetleniowych na 
nowo powstałych słupach w Młyn-
kach oraz renowacja tamtejszego 
pomnika pamięci rodziny Gorajów. 
W Wiernej Rzece mieszkańcy li-
czą na modernizację placu zabaw; 
konieczne jest również utwardzenie 
i wyłożenie kostką przyległego do 
placu zabaw miejsca przeznaczo-
nego na montaż stojaków rowero-
wych.

WINCENTÓW
Sołtys: STANISŁAW KOTWICA

Ma 63 lata. Wzorem ubiegłych lat 
sołtys chce współpracować na 
rzecz mieszkańców w celu popra-
wienia ich warunków życia.

ZAJĄCZKÓW
Sołtys: LIDIA SZYMKIEWICZ

Do najważniejszych zadań ja-
kie należy wykonać to budowa 
chodnika przy drodze powiatowej 
na Ostrej Górce, budowa remizy 
OSP oraz placu zabaw dla dzieci.

PIEKOSZÓW
Sołtys: MAREK SORBIAN
Ma 58 lat.

Od lewej stoją: Iwona Walas, Janina Zapała, Stanisław Kaczmarkiewicz, Sławomir Staszewski, Zdzisław Budziwojski, Teresa Kubuś, Jacek Świercz, 
Lesław Czoków, Mariusz Lisowski, Magdalena Kos, Piotr Malarczyk, Zdzisław Kopacz, Robert Ślemp, Marek Sorbian, Waldemar Kotwica i Stanisław 
Kotwica. Od lewej siedzą: Anna Nartowska, Lidia Szymkiewicz, Lucyna Sideł, Teodora Krążek, wójt Zbigniew PIątek, przewodnicząca Barbara Drogosz 
oraz Dorota Kurczyńska. (fot. BCK)

O G Ł O S Z E N I E
Orkiestra Dęta z Piekoszowa 
poszukuje chętnych do gry 
na instrumentach dętych. 
Spotkania odbywają się 

w piątki w Centrum Kultury 
w Piekoszowie 

przy ul. Kolejowej 2 
w godzinach 15:00-17:00. 
Informacje pod numerem 

telefonu 691 673 881.
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Mierniki 
czystości 
powietrza

Samorząd gminy Piekoszów 
już ma system monitoringu jako-
ści powietrza wraz z publicznym 
udostępnianiem informacji na te-
mat tych pomiarów. 

Urządzenia pomiarowe zapewnia-
ją pomiar temperatury, wilgotności 
powietrza, ciśnienia atmosferyczne-
go a także, co ważne pomiar stęże-
nia szkodliwych pyłów czyli smogu.

Czujniki zostały zamontowane na 
budynku przychodni w Piekoszowie, 
gdzie zamontowano także elektro-
niczną tablicę do odczytu oraz na 
budynkach szkół w Brynicy, Jaworz-
ni i Zajączkowie. Mieszkańcy mają 
także zapewniony dostęp do ogól-
nodostępnej platformy informacyjnej, 
gdzie będą przedstawione szcze-
gółowe dane o jakości powietrza w 
czasie rzeczywistym. Mieszkańcy 
mogą także korzystać z darmowej 
aplikacji mobilnej działającej na mi-
nimum dwóch systemach: Android i 
IOS.                       /A.Olech/

Zbigniew Piątek w Alei Sław Kolarstwa
Aleja Sław Kolarstwa w So-

bótce od 7 kwietnia posiada tak-
że akcent piekoszowski. To wła-
śnie w drugą niedzielę kwietnia 
odsłonięta została tablica upa-
miętniająca najważniejsze osią-
gnięcia w kolarstwie wójta gmi-
ny Piekoszów Zbigniewa Piątka.

– To dla mnie wielki zaszczyt 
znaleźć się wśród sław polskiego 
kolarstwa. Dziękuję za to wyróż-
nienie, bardzo wiele ono dla mnie 
znaczy – mówił nie kryjąc wzru-
szenia Zbigniew Piątek. Przypo-
mnijmy, że wójt Piekoszowa ma 

na swoim sportowym koncie wiele 
istotnych osiągnięć takich jak zwy-
cięstwa m.in. w Tour De Pologne 
w 1987 roku, w  Wyścigu Dookoła 
Mazowsza w 1988 roku, w Mało-
polskim Wyścigu Górskim w la-
tach 1989, 1996 i 2001, w Wyścigu 
Pasmem Gór Świętokrzyskich w 
2002 roku czy w Wyścigu Szla-
kiem Grodów Piastowskich w 2005 
roku. Ponadto wielokrotne stawał 
na podium w Mistrzostwach Polski 
Seniorów, dwukrotnie wystartował 
w igrzyskach olimpijskich, Mistrzo-
stwach Świata oraz w Wyścigach 
Pokoju. 

W Alei Sław znajdują się już po-
nad 50 osobistości polskiego ko-
larstwa jak m.in. Czesław Lang, 
Ryszard Szurkowski czy Zbigniew 
Szczepkowski. Odsłonięcie ich ta-
blic nastąpiło w związku z ważny-
mi wyścigami odbywającymi się 
w Sobótce. Tak jest do tej pory. 
– Kapituła przyznała w tym roku 
honorowe miejsce w Alei Sław 
Kolarstwa dla Zbigniewa Piątka, 
ponieważ między innymi wygrał 
Tour De Pologne w 1987 roku czy 
też uczestniczył z sukcesami w 
Mistrzostwach Polski czy Mistrzo-
stwach Świata. Jego osiągnięcia 
spełniają zasady ustalone przez 
Kapitułę i stąd ten wybór  – infor-

muje Przemysław Bednarek Se-
kretarz Kapituły „Alei Gwiazd w 
Sobótce” i prezes KS Ślęża. Jak 
zapowiadają pomysłodawcy pa-
trząc z perspektywy historii oraz 
czasów obecnych, w Alei Sław z 
pewnością będą goszczone kolej-
ne pokolenia znakomitych kolarzy. 
– Warto pamiętać, że jeśli – tak 
jak w przypadku Zbigniewa Piąt-
ka – w taki sposób nagrodzona 
zostaje osoba powszechnie zna-
na, to dodatkowo w młodych kola-
rzach na przykład z terenu gminy 
narasta mobilizacja do osiągania 
sukcesów. Być może kiedyś ktoś 
z współczesnego młodego pokole-
nia będzie miał swoje miejsce tutaj 
w Sobótce – dodaje Przemysław 
Bednarek.                                            

    /kcz/
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FOTOGRAFIA

Barbara Szafulska
663 964 374

www.szafulskafotografuje.pl
www.instagram.com/szafulskafotografuje/
www.facebook.com/szafulskafotografuje/

R E K L A M A

Zbigniew Piątek tuż po odsłonięciu tablicy w Alei 
Sław Kolarstwa. (fot. archiwum prywatne)
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Droga Jaworznia-Łaziska do remontu

Zbierali żywność dla potrzebujących

W ramach zadania droga zo-
stanie przebudowana na odcinku 
jednego kilometra i 140 metrów. 
Powstaną też pobocza po obu 
stronach wyremontowanej na-
wierzchni. 

Mocno podziurawioną i zabłoco-
ną drogą trudno przejechać i to nie 
tylko w czasie deszczu, kiedy w po-
wstałych dziurach tworzą się ogrom-
ne kałuże. 

Wójt gminy Piekoszów podkreśla, 
że gmina od dawna sukcesywnie 
stara się poprawiać infrastrukturę 
drogową na swoim terenie. – Po-
wstają nowe drogi i chodniki, na 
które nieustannie szukamy też do-
finansowań zewnętrznych. Ponad 
kilometrowa droga na odcinku Ja-
worznia-Łaziska będzie kolejną in-
westycją zrealizowaną wspólnie z 
Powiatem Kieleckim. Wpisanie jej 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Kielcach na listę najpilniej koniecz-
nych do realizacji dróg to dobra wia-

domość dla wszystkich mieszkań-
ców tej części gminy – poinformował 
wójt Zbigniew Piątek. Warto dodać, 
że obydwa samorządy będą party-
cypować w pokryciu kosztów reali-
zacji tego zadania.

Zarządca drogi, którym jest Po-

wiatowy Zarząd Dróg w Kielcach 4 
marca ogłosił przetarg na wyłonie-
nie wykonawcy inwestycji. Zgodnie 
ze specyfikacją przetargową na 30 
czerwca zaplanowano zakończenie 
robót budowlanych.                                             

                   /A.Olech/

W czwartek 4 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Kielcach podpisano umowę z firma, która wykona 
remont drogi powiatowej. (fot. Starostwo Powiatowe w Kielcach)

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Piekoszowie w dniach 
5-6  kwietnia po raz kolejny włą-
czył się w akcję Federacji Pol-
skich Banków Żywności organi-
zując we współpracy z Kieleckim 
Bankiem Żywności Wielkanocną  
Zbiórkę  Żywności.  

– W sumie zebrano 288 kg arty-
kułów spożywczych, które zostaną 
przekazane osobom potrzebującym 
z terenu gminy Piekoszów – infor-
muje koordynator zbiórki Anna Ro-
słońska.  

Organizacja Wielkanocnej Zbiór-
ki Żywności ma na celu uwrażli-
wienie społeczeństwa na potrzeby 
osób żyjących w ubóstwie i zachę-
cić do dzielenia się na miarę swojej 
wrażliwości i możliwości. – Chcemy  
na święta dotrzeć z pomocą żyw-
nościową do jak największej liczby 
mieszkańców w gminie Piekoszów, 
którzy z różnych względów zna-
leźli się w trudnej sytuacji tj. osób 
chorych, samotnie wychowujących 

dzieci, seniorów – wymienia peł-
niąca obowiązki kierownika GOPS 
Justyna Malarczyk.                                                   

Serdeczne podziękowania kie-
rujemy do niezawodnych darczyń-
ców – Kierownictwa i Kadry sklepu 
Biedronka w Piekoszowie. Szcze-
gólne podziękowania za współpra-
cę składamy bardzo licznej grupie 
wolontariuszy ze Szkolnego Koła 

Wolontariatu w Piekoszowie, a 
także opiekunom wolontariuszy tj. 
członkom  Klubu Seniora w Pieko-
szowie oraz pracownikom GOPS 
w Piekoszowie. – To kolejna dobra 
inicjatywa pracowników GOPS-u – 
podkreślił wójt Zbigniew Piątek.                     

W  Wielkanocną Zbiórkę  Żywno-
ści zaangażowało się 60 osób.

            /GOPS/

Wolontariusze wraz z opiekunem Moniką Haczkiewicz i koordynatorem akcji Anną Rosłońską mocno 
zaangażowali się w zbiórkę żywności. (fot. GOPS)
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Nowoczesna odsłona edukacji
Ponad 1000 uczniów ze szkół 

w Rykoszynie, Zajączkowie, 
Łosieniu, Micigoździe, Pieko-
szowie i Jaworzni już uczą się 
programowania z wykorzysta-
niem robotów. Mają też dywany 
interaktywne, najwyższej klasy 
oprogramowanie, monitory, ta-
blety, laptopy i interaktywne ta-
blice. 

Wszystko wskazuje na to, że 
nowoczesne lekcje przyszłości na 
terenie gminy Piekoszów właśnie 
stały się już normą. To krok milo-
wy w rozwoju edukacyjnym.

– Każda z sześciu szkół biorą-
cych udział w projekcie zostanie 
też wyposażona w pracownię ter-
minalową – mówi wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek, zdaniem 
którego nowoczesny sprzęt, tabli-
ce i dywany interaktywne, a nawet 
roboty to już nie tylko wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. – My po-
szliśmy zdecydowanie o krok mi-
lowy dalej, dając naszym uczniom 

możliwość zdobycia dodatkowej 
wiedzy oraz szczególnych kompe-
tencji. Według mnie nowoczesne 
technologie to właściwy kierunek 
rozwoju edukacyjnego. Staramy 
się, aby szkoły, do których uczęsz-
czają nasi uczniowie były bardzo 
dobrze wyposażone, a nauka szła 
z postępem – podkreślał.
Nowoczesne lekcje przyszłości

Jedenastu informatyków z sze-
ściu piekoszowskich szkół już 
przeszło szkolenie dotyczące pod-
niesienia ich kompetencji w za-
kresie programowania. Szkolenie 
przeszło także czterdziestu na-
uczycieli poszczególnych przed-
miotów w zakresie wykorzystania 
Technologii Informacyjno Komu-
nikacyjnej, a od początku lutego 
rozpoczęli prowadzenie niezwykle 
ciekawych zajęć z wykorzysta-
niem nowoczesnego sprzętu. 

Uczniowie uczą się między in-
nymi programowania, które przy-
brało formę zabawy w postaci 

komend wydawanych robotom 
przez dzieci. Wszyscy otrzymają 
certyfikaty uczestnictwa w projek-
cie, który zakończy się konkursem 
Mistrz Kompetencji Cyfrowych.

Uczniowie są zachwyceni
Lekcją pokazową, w której 

wzięli udział wójt Zbigniew Pią-
tek i Justyna Robak koordynator 
projektu z ramienia Urzędu Gmi-
ny Piekoszów byli zachwyceni po-
dobnie jak sami uczniowie. Na re-
alizację projektu gmina Piekoszów 
pozyskała nieco ponad 790 tysię-
cy złotych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w ramach 
poddziałania „Rozwój edukacji 
kształcenia ogólnego w zakresie 
stosowania TIK”. Całość zadania 
opiewa na kwotę 893 tysięcy zło-
tych.                           

       /A.Olech/

Aktywności Klubu Seniora
Na początku lutego odbyło 

się spotkanie karnawałowe dla 
osób powyżej 60 roku życia or-
ganizowane przez Klub Senio-
ra w Piekoszowie. 

Kilka dni później seniorzy poje-
chali do kina na film „Kogel Mo-
gel 3”. Natomiast 7 marca Grupa 
Teatralnych Przyjaciół  działająca 
przy Świętokrzyskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku przedstawiła 
w Piekoszowie spektakl pt.: „Być 
kobietą”. Impreza została przygo-
towana wspólnie z podopieczny-
mi Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Piekoszowie. Gośćmi 
wydarzenia byli wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek, radny 
powiatu kieleckiego Sylwester 
Kasprzyk, kierownik ŚDS Iwona 
Kukulska, kierownik GOPS Justy-
na Malarczyk oraz dyrektor BCK 

Andrzej Paździerz.
Pod koniec marca członko-

wie Klubu Seniora wyjechali na 
pierwszą wycieczką krajoznaw-

czą do Jaskini Raj. Kolejne dzia-
łania przed nimi.       

        /Klub Seniora/

W środę 27 marca seniorzy zwiedzili Jaskinię Raj. (fot. Klub Seniora)
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Na wędrówkę czas!

Sukces drugoklasistów z Jaworzni

– Bardzo się cieszę, że ze-
chcieliście wziąć udział w tym 
przeglądzie. Fakt, że chcecie kul-
tywować w ten sposób tę wspa-
niałą dziedzinę kultury jaką jest 
teatr, jest niezwykle istotny – mó-
wił na wstępie dyrektor szkoły w 
Micigoździe Mirosław Kowalski.

Po powitaniu rozpoczęto wystę-
py. Młodzi aktorzy pokazywali nie 
tylko swój aktorski talent oraz opa-
nowanie przedstawianego tekstu, 
ale zachwycali strojami, które świet-
nie komponowały się z wielobarw-
ną i świetnie przygotowaną aranża-

cją sceny.
Komisja w składzie Justyna Ro-

bak kierownik referatu edukacji w 
Urzędzie Gminy w Piekoszowie, 
Pelagia Rusiecka dyrektor Żłob-
ka Gminnego w Piekoszowie oraz 
Anna Perzowicz instruktor BCK 
Piekoszów, obejrzeli kilka insceni-

zacji teatralnych nawiązujących do 
tematu przeglądu „Na wędrówkę 
czas”. Po prezentacji wszystkich 
grup wyłoniono najlepszych.

W kategorii Przedszkole, miejsce 
pierwsze zajęło Integracyjne Przed-
szkole w Micigoździe, które zapre-

zentowało „Księżniczkę na ziarnku 
grochu”. W kolejnej kategorii – klas 
I-III – miejsce trzecie zajęli przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Oblęgor-
ku, którzy zaprezentowali spektakl 
pt.: „Lubimy podróże”. Lokatę wyżej 
zajęła druga grupa uczniów z Ob-
lęgorka, którzy przedstawili „Po-
dróż do dżungli”. Zwycięzcami w tej 
kategorii zostali uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. 100-lecia Odzy-
skania Niepodległości przez Pol-
skę w Micigoździe za spektakl pn. 
„Szewczyk Dratewka”.

Ostatnią grupę prezentujących 
się stanowili uczniowie klas IV-VIII. 
Drugie miejsce w tej grupie przy-
padło młodym aktorom ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Korczynie za niezwykle humory-
styczną prezentację zatytułowaną 
„Czerwony Kapturek szuka księ-
cia”, a miejsce pierwsze – przed-
stawiciele Szkoły Podstawowej im. 
Stefana Żeromskiego w Brynicy za 
spektakl „Dwa światy”.

Laureaci z rąk wójta gminy Pie-
koszów Zbigniewa Piątka otrzymali 
nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

     /kcz/

Przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w XIX Przeglądzie Te-
atralnym organizowanym przez szkołę podstawową w Micigoździe przy współpracy z 
Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie.

Na scenie dominowały wielobarwne stroje. (fot. BCK)

W środę 27 marca w Starostwie Powiatowym w 
Kielcach odbyło się podsumowanie powiatowe-
go konkursu plastycznego „Mały Ekolog to ja”, w 
którym brało udział 26 placówek - szkół podsta-
wowych i przedszkoli.

 Na konkurs wpłynęły 54 prace, z których jury wy-
łoniło zwycięzców w kategorii przedszkoli i klas 1-3. 
Uczniowie klasy 2 ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jaworzni zajęli 2 miejsce. Pod kierunkiem 
wychowawczyni Ewy Martin wykonali pracę konkur-
sową z odpadów. Wykorzystali patyczki po lodach, 
plastikowe i papierowe opakowania po żywności i 
środkach czystości, foliowe etykiety z wody mineral-
nej, tekturę z kartonowych pudełek, plastikowe słomki 
do napojów, papierki po cukierkach, opakowania po 
śmietanie itp. Praca tworzona była podczas zajęć w 

szkole. Każdy z uczniów wykonywał jakiś element ob-
razka, z których później skomponowano całą pracę. 
Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, jak ważne 
jest codzienne dbanie o środowisko, czyli sortowanie 
odpadów, oszczędzanie prądu, wody, korzystanie z 
opakowań i siatek wielokrotnego użytku.

W podsumowaniu konkursu wzięło udział dwoje 
uczniów z klasy 2 oraz wychowawczyni. Za zajęcie 
drugiego miejsca otrzymali nagrody o łącznej warto-
ści 1500 zł. Są to: gry i plansze edukacyjne, pomoce 
dydaktyczne, sprzęt sportowy, zestawy do przeprowa-
dzania eksperymentów edukacyjnych i doświadczeń 
tj. probówki, zlewki, miarki, które wykorzystywane 
będą podczas zajęć.     /SP Jaworznia/
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Przedszkolaki pożegnały zimę

„Teatr z duszą” ze Szczukowskich 
Górek zagrał w Łodzi

W pierwszy dzień wiosny Przedszkole w Pie-
koszowie odwiedzili niecodzienni goście, którzy 
uczestniczyli w hucznych obchodach kalendarzo-
wej zmiany pory roku. Przedszkolaki z wszystkich 
grup powitały z radością dyrekcję placówki w oso-
bach dyrektora Krzysztofa Stępniewskiego, wice-
dyrektorów Barbary Karyś i Marzeny Zbroszczyk 
oraz zespołu ludowego Piekoszowianie.

Zgodnie z dawną, ludową tradycją wraz z dziećmi 
zimę żegnała również Marzanna - zimowa panna - wy-
konana przez dzieci z grupy I i wychowawcę Izabelę 
Suchogórską. 

Uczestnicy wydarzenia mieli okazje przypomnieć 
sobie nazwy zwiastunów wiosny i podziwiać w zorga-
nizowanym na okoliczność imprezy kąciku żywe okazy 
roślin tj. wierzbowe bazie, żółto kwitnące gałązki forsycji 
i drobne listki brzozy, jak również wiosenne kwiaty ta-
kie jak krokusy, hiacynty i tulipany przygotowane przez 
Agnieszkę Kuźbę.

W uroczych dekoracjach wykonanych przez Iwonę 
Dżaman dzieci zaśpiewały dla gości swoje wiosenne 
piosenki. Młodsze grupy wykonały utwór ,,Marzanna 
zimowa panna”, a starsze grupy śpiewały utwór „Ma-
szeruje wiosna”. Grupa VIII – Aniołki - pod kierunkiem 
Haliny Karbownik inscenizowała tę piosenkę w pięknych 
okolicznościowych strojach. 

Grupa II – Słoneczka - pod opieką Agnieszki Kuźby 
zatańczyła taniec ludowy do przyśpiewki „Przyszła już 
wiosenka”.

Członkowie zespołu Piekoszowianie w pięknych, re-
gionalnych strojach również zaśpiewali dla dzieci  skocz-

ne utwory o tematyce wiosennej porywając wszystkich 
do gorącego aplauzu i wspólnego tańca. Pląsy z człon-
kami zespołu oraz dyrektor Marzeną Zbroszczyk ucie-
szyły każdego uczestnika uroczystości.

Dzieci miały też okazję poznać nazwy poszczegól-
nych części ludowego stroju kieleckiego oraz budowę 
instrumentu jakim jest akordeon. Na pamiątkę wspól-
nego świętowania nasi goście otrzymali gorące brawa 
oraz tulipany.

Na koniec wesoły dziecięcy korowód odprowadził 
Marzannę pod las, skąd miała zabrać zimę do morza. 

Wydarzenie stało się okazją do kultywowania lokal-
nych tradycji przedszkola, współpracy z lokalnymi orga-
nizacjami oraz integracji międzypokoleniowej seniorów 
naszej gminy z wychowankami przedszkola. 

      /SP Piekoszów/

Przedszkolaki pożegnały zimę, a powitały wiosnę. (fot. BCK)

W czwartek 21 marca grupa teatralna „Teatr z 
duszą” ze Szkoły Podstawowej im. Adam Mickie-
wicza w Szczukowskich Górkach wzięła udział w 
V Ogólnopolskim Konkursie Inscenizacji Teatral-
nych w Języku Niemieckim „Deutsche Bühne” w 
Łodzi. 

Uczniowie przedstawili bajkę pt. „Kopciuszek”. 
Wszystkie zespoły przedstawiały swoje insceniza-
cje przed zaproszoną publicznością oraz komisją. 
Podczas konkursu komisja oceniała poprawność ję-
zykową i wymowę, grę aktorską oraz scenografię i 
kostiumy. Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w 
Szczukowskich Górkach zajęła 3 miejsce w kategorii 
„Najlepszy zespół teatralny”. Ponadto grupa zosta-
ła nagrodzona za scenografię oraz dwie uczennice 
otrzymały nagrody w kategorii „Najlepsze kreacje ak-
torskie”.

Uczniowie mieli również okazję zwiedzić najbliż-
szą okolicę miejsca, w którym odbywał się konkurs. 
Wraz z opiekunami udali się do Centralnego Muzeum 
Włókiennictwa, gdzie usłyszeli historię powstania Bia-
łej Fabryki stworzonej przez Ludwika Geyera, który 
nazywany był pierwszym łódzkim przedsiębiorcą – 
wizjonerem. Kolejnym punktem w tym muzeum była 
wystawa Moda Polska oraz przybliżenie postaci wy-
bitnego projektanta mody – Jerzego Antkowiaka.

Młodzież wraz z opiekunami udała się również do 
Bazyliki Archikatedralnej. W podziemiach katedry 
znajduje się Centrum Wielokulturowości zlokalizowa-
ne w sali multimedialnej. Dzięki nowoczesnej tech-
nologii mogli w zapoznać się z historią jej powstania 
oraz historią Świętej Faustyny. 

          /SP Szczukowskie Górki/
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Wizyta biskupa w szkołach w Rykoszynie
i Zajączkowie oraz konkurs „Do hymnu!”

Uczniowie z Łosienia
z wizytą na Sołwacji

W poniedziałek 11 marca z wi-
zytą do Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Piłsudskiego w Rykoszy-
nie przybył biskup pomocniczy 
diecezji kieleckiej Marian Flor-
czyk wraz z ks. Tadeuszem La-
lewiczem proboszczem parafii 
Rykoszyn.

W krótkim programie artystycz-
nym uczniowie przedstawili szkołę 
oraz ostatnie ważne wydarzenia. 
Ksiądz biskup rozmawiał z dziećmi 
o nauce i ich przyszłości, a także o 
miłości i szacunku m.in. do rodzi-
ców. Następnie spotkał się z pra-
cownikami szkoły.  

Kilkanaście dni później ksiądz 
biskup odwiedził także Szkołę 
Podstawową im. Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Zajączko-
wie, gdzie również został przyjęty 
bardzo serdecznie.

Projekt NCK-u „Do hymnu!”
Jednakże wizyta biskupa to nie 

jedyne ważne wydarzenie zwłasz-
cza w życiu społeczności szkolnej 
z Rykoszyna, która bierze udział 
w II edycji Ogólnopolskiego Kon-

kursu dla szkół podstawowych w 
rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Polskę, którego organi-
zatorem jest Narodowe Centrum 
Kultury. Przedstawiciele z ramienia 
NCK-u podróżują po Polsce w celu 
przesłuchania uczniów z 300 szkół 
uczestniczących w konkursie, dla-

tego też 2 kwietnia odwiedzili m.in. 
Rykoszyn. Uczniowie zaprezen-
towali – oprócz hymnu – również 
„Boże coś Polskę” oraz „Odę do 
radości”. Wyniki konkursu pozna-
my w czerwcu.   
                /kcz/,/SP Rykoszyn/

Wizyta biskupa Mariana Florczyka w szkole podstawowej w Rykoszynie. (fot. BCK)

W dniach 18 – 23 marca 
kolejna grupa nauczycieli i 
uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej im. Henryka Sienkiewicza 
w Łosieniu uczestniczyła w 
realizacji projektu „Empowe-
ring Mathematics Acquisition 
Through Handy Softwares” w 
ramach programu Erasmus+, 
akcja KA229. 

Następnym przystankiem dla 
przedstawicieli z Łosienia wśród 
krajów partnerskich była Słowa-
cja, która gościła nauczycieli i 
uczniów w pięknym mieście Trna-
va. Wszyscy uczestnicy projektu 
brali udział w lekcji pokazowej z 

matematyki oraz prezentacji za-
tytułowanej ,,Programowanie w 
języku SWIFT”. Mieli oni również 
okazję do bliższego poznania się 
w trakcie mieszkania u rodzin ich 
goszczących, wymiany doświad-
czeń i zawarcia nowych przyjaź-
ni. 

Podczas wycieczek edukacyj-
nych do Bratysławy i Nitry oraz 
wspólnej zabawy przy ognisku 
uczestnicy projektu poznawali 
kulturę, zwyczaje, historię regio-
nu i kraju oraz rozwijali zdolności 
w porozumiewaniu się językiem 
angielskim.

   /SP Łosień/
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Tydzień Kultury Języka w Brynicy
Tematem przewodnim działań 

XXVII Tygodnia Kultury Języka 
Szkoły Podstawowej w Bryni-
cy było hasło „Zakochaj się od 
pierwszej strofy”. 

W pierwszy dzień uczniowie klas 
IV-VII wzięli udział w „Ortograficz-
nym zawrocie głowy” i walczyli o 
tytuł Mistrza Ortografii. Łatwo nie 
było, a miłośników języka polskiego 
czekały językowe pułapki. Uczniowie 
musieli zmierzyć się z tekstem „Roz-
terki Eugeniusza”. 

W kolejnym dniu czekała na nich 
„Randka w ciemno z książką”. Chętni 
uczniowie mogli wypożyczyć książ-
kę zapakowaną w piękny czerwony 
papier. Zabawa polegała na tym, że 

nikt nie wiedział, jaka książka kryła 
się w środku, bo jak wiadomo nie 
ocenia się książki po okładce. Wszy-
scy chętni decydując się na taką 
„randkę” dostali jedynie dość zdaw-

kowe wskazówki. Obowiązywała je-
dynie zasada – trafi się coś fajnego 
– super, nie trafi – żadna strata.

Atrakcyjne spotkania kulturalne 
dla klas V-VIII zapewniła wspania-
ła  para znana z desek kieleckiego 
teatru - Beata Pszeniczna i Dawid 
Żłobiński. Zaproszeni goście opo-
wiedzieli o tajnikach pracy aktorskiej, 
a także przeprowadzili warsztaty, 
podczas których uczniowie mogli 
zobaczyć ile pracy trzeba wykonać, 
aby móc dobrze odegrać rolę. Dla 

dzieci z zerówki również czekała nie-
spodzianka - uczniowie ze starszych 
klas czytali im bajki.

Kolejnym punktem programu był 
Szkolny Konkurs Recytatorski „Za-
kochane strofy”. Do współpracy za-
proszony został lokalny pisarz Sta-
nisław Rogala, który pełnił funkcję 
przewodniczącego jury. Uczniowie 
klas I – VIII popisywali się umiejętno-
ściami recytatorskimi, piękną dykcją 
i doskonałą pamięcią.  Po konkursie 
zaproszony gość opowiedział o so-
bie, swojej twórczości oraz wręczył 
specjalną nagrodę dla uczestnika 
konkursu recytatorskiego. 

W środę również odbyło się spo-
tkanie z ciekawą osobowością – 
Agnieszką Kuźbą – autorką oraz 
prezesem pilotażowego programu 
Bezpieczne Gniazdo Ruch w Na-
turze z inicjatywy Zielonej Grządki.  
Podczas swojego spotkania przed-
stawiła swoją książkę „Bezpieczne 
Gniazdo” i przeprowadziła ćwiczenia 
relaksacyjne oraz warsztaty. 

Podsumowując, idea projektu po-
legała przede wszystkim na stwo-
rzeniu uczniom ciekawych spotkań z 
językiem ojczystym.

             /SP Brynica/

Uczniowie spotkali się z aktorami z kieleckiego teatru. (fot. SP Brynica)

R E K L A M A
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Dobre samopoczucie 
nie gwarantuje zdrowia
O tym, dlaczego kobiety w wieku dojrzałym nie powinny zaniedbywać badania cytolo-
gicznego mówi dr Leszek Smorąg – ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilaktyki 
Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

*Często kobiety mówią: po co 
mam się badać, skoro dobrze się 
czuję, nie mam żadnych niepoko-
jących objawów, więc po co mi ta 
cytologia?

Właśnie na tym polega sens bada-
nia profilaktycznego, że wykonujemy 
je u osób zdrowych. Badania profi-
laktyczne są przeznaczone dla osób, 
które nie mają objawów choroby. W 
momencie gdy pacjentka ma już ob-
jawy toczącego się procesu nowotwo-
rowego, kwestia jej wyleczenia może 
być problematyczna. Natomiast jeśli 
pacjentka trafi do nas w początko-
wym stadium choroby, które możemy 
wychwycić właśnie dzięki profilaktycz-
nemu badaniu cytologicznemu, le-
czenie będzie polegało na trwającym 
kilkanaście minut zabiegu wycięcia 
chorego fragmentu szyjki macicy. Na-
stępnego dnia pacjentka wychodzi do 
domu i podlega tylko kontroli onkolo-
gicznej. Natomiast gdy choroba jest 
już bardziej rozprzestrzeniona, chora 
wymaga wielogodzinnego zabiegu 
operacyjnego a często także radio-
-chemioterapii. 

*Czy kobiety dojrzałe, które mają 
już dorosłe dzieci, są po menopau-
zie i nic im nie dolega, są zwolnio-

ne z tej profilaktyki?
Wracamy do punktu wyjścia: cyto-

logiczne badania profilaktyczne są dla 
kobiet, które nie mają objawów choro-
by. Dobre samopoczucie nie zastępu-
je badań profilaktycznych, a badania 
profilaktyczne nie zastępują chodze-
nia do ginekologa. Badanie cytologicz-
ne to jedno, ale kobiety w późniejszym 
wieku też powinny odwiedzać gineko-
loga, żeby wykluczyć zmiany w jajni-
kach, czy błonie śluzowej macicy. 

*Dlaczego badanie cytologiczne 
ratuje życie?

Dlatego, że wykonana w odpowied-
nim momencie cytologia może zaosz-
czędzić kobiecie bardzo obciążające-
go i uciążliwego leczenia. Cytologia 
wykonana na czas, gdy możemy pa-
cjentce zagwarantować pełne wyle-
czenie, faktycznie ratuje jej życie. 

*Czy wystarczy raz zrobić cyto-
logię, czy trzeba badać się regular-
nie?

W Polsce przyjęto schemat wyko-
nywania badań cytologicznych co trzy 
lata. Naszym problemem nie jest czę-
stotliwość wykonywania badania, ale 
niska zgłaszalność kobiet na cytolo-
gię. 

*Czy to prawda, że kobieta, która 
regularnie wykonuje cytologię, nie 
umrze na raka szyjki macicy?

Z prawdopodobieństwem graniczą-
cym z pewnością można powiedzieć, 
że taka kobieta nie umrze na raka 
szyjki macicy. Rak szyjki macicy roz-
wija się średnio powyżej 10 lat, więc 
jeśli w tym czasie kobieta będzie re-
gularnie co trzy lata wykonywała cy-
tologię, mamy przynajmniej trzykrot-
nie szansę na wykrycie tego raka we 
wczesnej postaci. Od każdej reguły 
są wyjątki, są również bardzo złośliwe 
postaci raka, o charakterze neuroen-
dokrynnym, jasnokomórkowym i zda-
rzają się pojedyncze pacjentki, które 
pomimo regularnego wykonywania 
cytologii, jednak na tego raka mogą 

zachorować i umrzeć. Ale proszę pa-
miętać, że co roku w Polsce umiera 
na raka szyjki macicy aż 1600 kobiet. 
Gdyby każda Polka regularnie co trzy 
lata wykonywała cytologię, te, które 
miały pecha i jednak zachorowały i 
umarły, można by policzyć na palcach 
dwóch rąk. Dlatego regularnie, co 
trzy lata powinny badać się kobiety w 
okresie największego ryzyka zachoro-
wania, czyli w wieku 25-59 lat.

Dziękuję za rozmowę 
Izabela OPALIŃSKA

Zbadaj się – nagrody 
i udogodnienia czekają 

ŚCO zaprasza mieszkanki woje-
wództwa świętokrzyskiego w wieku 
25 – 59 lat na bezpłatne badania cy-
tologiczne. W ramach jednej wizyty 
wykonywane są dwa badania: cyto-
logia konwencjonalna i na podłożu 
płynnym, co pozwala wykryć więcej 
nieprawidłowych komórek. 

Panie, które wykonają bezpłatną 
cytologię w cytobusie, cytomam-
mobusie lub w poradni ginekolo-
gicznej ŚCO, otrzymują upominki. 
Na pacjentki, które ułożą najcie-
kawsze hasło zachęcające do pro-
filaktyki, czeka w nagrodę sprzęt 
AGD. 

Zadzwoń i zarejestruj się na bez-
płatne badanie cytologiczne: 609 
99 00 33. Zamów bezpłatny trans-
port na badanie do Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii i z powrotem 
(także dla osób z niepełnospraw-
nościami) - 609 99 00 33.  Zamów 
bezpłatny przyjazd cytobusa – mo-
bilnego gabinetu położnej ŚCO do 
Twojej miejscowości: 609 99 00 33.

Projekt „Być świadomą kobietą – wspar-
cie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez 
działania zachęcające kobiety z Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego do badań profi-
laktycznych” jest dofinansowany z Europej-
skiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 
2020.                   /ŚCO/

Dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik 
Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w ŚCO przy-
pomina, że kobiety po 50 roku życia nadal powin-
ny korzystać z bezpłatnego badania cytologicz-
nego, bo dobre samopoczucie i brak objawów 
choroby nie oznacza, że nie potrzebują profilak-
tyki. (fot. ŚCO)
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Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Kwieciste prezenty
dla Pań

– Nie ma takiej specjalnej szkoły, która uczy 
jak zostać pisarzem. Ja sam zostałem nim tak na-
prawdę przez przypadek – mówił Wiesław Drabik 
autor ponad 200 książek dla dzieci, który gościł w 
murach biblioteki w Piekoszowie 3 kwietnia.

Zatem, jak to się stało, że został pisarzem? - Otóż 
ponad 20 lat miała miejsce sytuacja, w której to moja 
córka w niedzielę wieczorem przypomniała sobie o 
nauce wierszyka do szkoły. Poprosiła mnie o wymy-

ślenie jakiegoś utworu, który mogłaby wyrecytować. 
Tak też zrobiłem – wymyśliłem jej wiersz, który tak 
się spodobał, że w kolejnych dniach ktoś skontakto-
wał się ze mną i zaproponował żebym jeszcze coś 
napisał. I tak się to wszystko zaczęło – opowiadał 
Wiesław Drabik. Książki autora znane są z tego, że 
zawierają mnóstwo rymów i świetnego humoru, w 
związku z czym podobają się nie tylko dzieciom, ale 
i dorosłym.

Podczas spotkania z kilkoma grupami uczniów z 
Piekoszowa, autor opowiadał o swoich początkach, 
o tym jak powstaje książka, jakie są rodzaje książek 
– przedstawił nawet książki wodoodporne, które do-
skonale nadają się do czytania w kąpieli! W między-
czasie zadawał uczniom pytania – za prawidłowe od-
powiedzi otrzymywali nagrody w postaci naklejek lub 
zakładek. Dzieci były bardzo zaangażowane zarówno 
w odpowiadanie na pytania, jak i późniejsze odgady-
wanie zagadek.

Na zakończenie Wiesław Drabik rozdawał auto-
grafy, oznaczając je specjalną pieczątką. Co więcej, 
dzieci mogły zakupić wybraną przez siebie publikację 
– kolejka do zakupu zdawała się nie mieć końca! 

             /kcz/

Pisarz w zabawny sposób opowiadał o swojej pisarskiej drodze, a także an-
gażował do aktywności dzieci. (fot. BCK)

Prawie wszystkie kobiety kochają kwiaty, 
zwłąszcza jeśli mogą je otrzymać z okazji swoje-
go święta, które przypada na dzień 8 marca.

Z tej okazji w świetlicy w Szczukowicach pod czuj-
nym okiem Pauliny Kleszcz powstały przepiękne flo-
wer boxy z żywych kwiatów. Aktywne Kobietki - bo 
tak nazywa się grupa Pań, która kreatywnie spędza 
czas - dołożyły wszelkich starań, aby ich flower boxy 
cieszyły oczy.                                                   /tk/

Kwieciste pudełka to świetny prezent nie tylko na Dzień Kobiet. (fot. BCK)

„Chochliczki” w akcji
W kwietniu w Centrum Kultury w Piekoszowie ru-

szył Kreatywny Klub Malucha „Chochliczek”.
Podczas pierwszego spotkania obchodziliśmy „Dzień 

Marchewki”. Na początku zorganizowano zabawy inte-
gracyjne, aby dzieci lepiej się poznały, a później układały 
puzzle marchewkowe, kolorowały ale i jadły marchewkę 
oraz piły z niej sok. Na koniec zajęć dzieci otrzymały 
słodki poczęstunek oraz baloniki w kształcie kwiatuszka. 
Na kolejnych zajęciach, będziemy robić prace plastyczne 
dotyczące zbliżających się Świąt Wielkanocnych.     /km/

Tematem pierwszych zajęć była... marchewka. (fot. BCK)
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Wspólnie przeciw hejtowi
W bibliotece w Zajączkowie 

28 marca gościliśmy klasę III 
gimnazjum z opiekunem Dorotą 
Kozieł, a w bibliotece w Ryko-
szynie klasę VII z nauczycielem 
Jackiem Zajkowskim.

Tematem naszych spotkań była 
kampania społeczna Fundacji 
Orange pod hasłem #jestnaswie-
cej, która zaprosiła młodzież do 
udziału w zajęciach. Rozmawiali-
śmy o hejcie, ustaliliśmy czym jest, 
jak na niego reagować w sieci i na 
czym polega konstruktywna kryty-
ka.

Młodzież na potrzeby ćwiczenia 
na karteczkach wypisała swoje po-
mysły, reakcje jakie może podjąć, 
gdy ich znajomy doświadcza hej-
tu w sieci. Wypisanych sposobów 
było wiele i dlatego ważne jest, by 
będąc świadkiem hejtu dać opór 
trzeba zareagować, pokazać swo-
ją siłę, nie być obojętnym.

Hasło #jestnaswiecej kojarzy się 
właśnie z siłą grupy, mocą, głosem 
większości. Kampania społeczna 
pokazuje, że kulturalni internau-
ci stanowią większość i że war-
to uczyć młodych reagowania na 
hejt, by powstrzymać to zjawisko. 
Aby hejterzy dostrzegli, że tak na-
prawdę stanowią mniejszość, nie 
stoi za nimi taka siła, jak za oso-

bami, które chcą sieci wolnej od 
obraźliwych i krzywdzących treści. 
Jej symbolem jest jedna pomarań-
czowa sznurówka wpleciona w but 
w geście sprzeciwu wobec hejtu 
oraz solidarności z ofiarami nega-
tywnych zjawisk w Internecie. Do 

akcji dołączyli również muzycy z 
zespołu Afromental - Tomson i Ba-
ron, którzy zachęcają do udziału w 
kampanii na swoich kanałach.

Aby zamanifestować swój sprze-
ciw wobec hejtu reagujcie na nie-
go, możecie korzystać z hashtagu 
#jestnaswiecej, który powstał na 

potrzeby kampanii. Kiedy widzicie 
hejt, wpiszcie w komentarzu pod 
nim #jestnaswiecej. Pamiętajcie 
- jest Was więcej i razem może-
cie więcej! Pokażcie, że jesteście 
przeciw hejtowi w sieci!

A nasze zdjęcia butów z poma-

rańczową sznurówką w sieciach 
społecznościowych już się pojawi-
ły.                                        

      /as/

W każdej placówce rozmawiano o reagowaniu na hejt. (fot. BCK)

Niezwykłe 
podarunki

Pracownia Ceramiczna pęka w 
szwach goszcząc kolejne klasy, 
które podjęły temat wykonania 
prezentów dla swoich kochanych 
rodziców z okazji ich zbliżające-
go się święta.

Cztery klasy ze szkoły podstawo-
wej z Piekoszowa oraz tamtejsze 
pięciolatki jako pierwsi wykonywali 
serduszka, kompozycje kwiatowe i 
szkatułki na drobiazgi. Teraz ich ar-
cydzieła zostaną wypalone i będą 
czekać na pomalowanie, które na-
stąpi w maju. Po świętach wielka-
nocnych będziemy gościć kolejne 5 
klas, które stworzą dla swoich rodzi-
ców coś oryginalnego i to własno-
ręcznie.                                                          

                                         /kcz/

PAWLOCAR
AUTO GAZ SERWIS

MONTAŻ I SERWIS 
SAMOCHODOWYCH 
INSTALACJI LPG

AUTO GAZ SERWIS

Kowala 7
26-052 Nowiny 665 478 123

KLIMATYZACJA WULKANIZACJA

R E K L A M A



Wójt Gminy Piekoszów zaprasza na

MAJOWE WYDARZENIA:

3 maja
Święto Konstytucji 3 Maja

4 maja
III Bieg z “Flagą w ręku”

i Rodzinny Rajd Rowerowy

15 maja
Spotkanie z Anną Seniuk

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

12:00 - Msza Św. w kościele pw. NNMP 
w Piekoszowie

13:00 - Przemarsz na Plac Niepodległości
w Piekoszowie

13:30 - Uroczyste podniesienie flagi państwowej

START/META:
Plac Niepodległości w Piekoszowie
GODZINY STARTU:
Biegi - 11:00  /  Rajd - 14:00
ZGŁOSZENIA I TRASA:
Zapisy w dniu zawodów. Udział jest bezpłatny.
Trasa dostępna będzie na stronie internetowej
www.bckpiekoszow.pl

MIEJSCE I GODZINA SPOTKANIA:
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66.
Początek spotkania o godz. 17:30.
Wstęp wolny!


