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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia, życzymy wszystkim 
Mieszkańcom Gminy Piekoszów, 

wspaniałych chwil w rodzinnym gronie, 
spokoju, zdrowia, miłej atmosfery, 

życzliwości, uśmiechu i radości, 
by nowonarodzony Chrystus wlał 

w Wasze serca wiarę, nadzieję i miłość. 
W Nowym 2022 Roku życzymy również 

spełnienia marzeń w różnych sferach życia 
prywatnego i zawodowego, osiągnięcia 

wyznaczonych celów, słonecznych chwil 
oraz sił w pokonywaniu trudności, aby nic 

nie stawało na przeszkodzie 
w realizacji zamierzeń.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów
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Rok 2021 był pełen inwestycji. Czas na podsumowanie

Budowa kanalizacji i drogi w Janowie. (fot. BCK)

Mijający 2021 rok pod względem inwestycyjnym był 
w gminie Piekoszów rekordowy. Tu stawia się na zrównowa-
żony rozwój!

– Wytyczony przed laty kierunek zrównoważonego rozwoju 
gminy Piekoszów, konsekwencja i spójność działań dziś przyno-
szą efekty, jakie zakładałem w tych najbardziej optymistycznych 
wersjach. W dużej mierze to skutek ustabilizowania finansów 
gminy, ale też ich wysoki wzrost dzięki pozyskanym milionowym 
dofinansowaniom, głównie rządowym. To był intensywny rok pod 
względem tempa pracy, który z drugiej strony przyniósł ze sobą 
rekordowe inwestycje. Pandemia nie pokrzyżowała żadnych na-
szych planów – wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek podsumo-
wuje dobiegający końca 2021 rok.

*W roku 2021 świat nadal musiał mierzyć się z pandemią, 
wymuszającą często zmianę planów w wielu obszarach. 
Jaki to był rok dla gminy Piekoszów?

Wójt Zbigniew Piątek: Pomimo pandemii muszę przyznać, że 
dla naszej gminy był to bardzo dobry rok pod względem inwesty-
cyjnym. Poprzeczkę postawiłem wysoko i udało się ją przesko-
czyć. Zrealizowaliśmy prawdziwie rekordowy inwestycyjnie budżet 
na kwotę około 20 milionów złotych. Całe szczęście pandemia 
w niczym nam specjalnie nie przeszkodziła, choć często przecież 
zdarzają się opóźnienia w związku z nią, chociażby przy wydawa-
niu pozwoleń. U nas ten problem się nie pojawił i wszystko szło 
zgodnie z planem.

*Co widać chyba najbardziej w rozwoju infrastruktury dro-
gowej?

Zgadza się. Postawiłem przede wszystkim na remonty i roz-
budowę dróg oraz chodników, a także na budowę kolejnych nitek 
oświetleniowych, bo tego oczekują mieszkańcy. Chcą mieszkać 
komfortowo i żyć w bezpiecznej gminie, a my jako samorządowcy 
staramy się im to zapewniać. Oprócz tego, co widać już gołym 
okiem, same za siebie mogą mówić także dane statystyczne. 
Tylko w 2021 roku wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy łącznie 
ponad 3,5 kilometra dróg za kwotę około 9,5 miliona złotych, z 
czego większość pokryło pozyskane wysokie rządowe dofinan-
sowanie. Wybudowaliśmy też ponad 60 nowych energooszczęd-
nych lamp oświetleniowych za kwotę blisko pół miliona złotych. To 
twarde dane.

*Czy można powiedzieć, że kolejnym obszarem, na które-
go rozwój stawia gmina jest rozbudowa infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej?

To zdecydowanie mój kolejny priorytet. W tym roku już ruszy-
ły prace związane z budową kanalizacji i drogi w Janowie. To 
inwestycja, na którą mieszkańcy tej miejscowości czekali od lat 
dziewięćdziesiątych. Całość zadania będzie kosztować 3,5 milio-
na złotych. Koszty w stu procentach zostaną pokryte w ramach 
rządowego dofinansowania pozyskanego z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Na tym jednak nie koniec. Blisko dwa miliony złotych 

unijnego dofinansowania pozyskaliśmy na budowę nowego ujęcia 
wody w zachodniej części gminy. Inwestycja ma  zabezpieczyć 
mieszkańców w wodę pitną na kolejne lata. Wybudowany zosta-
nie także wodociąg w miejscowości Gałęzice. Niebawem podpi-
szemy umowę z wykonawcą tej inwestycji. Poza tym, w trakcie 
całego roku prowadzone były prace związane z modernizacją 
sieci w miejscach, gdzie gmina budowała drogi. W przyszłym 
roku ruszymy z projektowaniem kolejnych sieci kanalizacji sani-
tarnej, bo przecież rozbudowa sieci uzbrojenia terenu determinuje 
rozwój gminy nie tylko w sferze budownictwa mieszkaniowego ale 
również w sferze gospodarczej.

*Jak to się dzieje, że w gminie Piekoszów sukcesywnie 
wzrasta tempo inwestycyjne? Gmina przecież jeszcze kilka 
lat temu była mocno zadłużona, a o jakichkolwiek zadaniach 
można było zapomnieć.

Faktycznie tak było. Jak sobie przypominam, to obejmując 
w 2013 r. fotel wójta, gmina miała ponad 38 milionów zadłuże-
nia, a na koniec bieżącego roku pozostanie do spłacenia z tej 
kwoty nieco ponad 11 milionów złotych, co daje naszej gminie 
stabilizację finansową i zapewnia możliwości działania szcze-
gólnie inwestycyjnego. A tego działania nie byłoby przecież bez 
środków zewnętrznych, jakie udaje się pozyskiwać. Tylko w 2021 
roku do naszego budżetu wpłynęło około 19 milionów rządowe-
go wsparcia. Kolejne ponad 3 miliony złotych to dodatkowe środki 
pozyskane w ramach unijnych programów. Skuteczne rozmowy 
z parlamentarzystami, z władzami szczebla powiatowego i wo-
jewódzkiego, sprawne pisanie wniosków o pozyskanie środków 
zewnętrznych, a w szczególności bardzo dobra merytoryczna 
współpraca z Radą Gminy Piekoszów, często też podejmowanie 
błyskawicznych decyzji o konieczności przesunięcia środków na 
zadanie, na które udało się pozyskać dofinansowanie i sumien-
na praca wielu ludzi, a w szczególności ogromne merytoryczne 
wsparcie moich współpracowników, przynosi znakomite efekty. 
Stawiam sobie cel i dążę do niego.

*Trochę to chyba tak jak w sporcie?
To dokładnie tak jak w sporcie. Przede wszystkim trzeba umieć 

dobrać sobie kadrę dobrych pracowników w kluczowych dziedzi-
nach, bo przecież żaden wójt ani burmistrz nie zna się idealnie 
na wszystkim. To po pierwsze, a po drugie sportowcy są naucze-
ni pracy na najwyższych obrotach, ale też wiedzą kiedy należy 
odpuścić, zregenerować siły i powrócić z ich zdwojoną mocą. 
W samorządzie trzeba też znać granice, trzeba wiedzieć kiedy 
odpuścić pewne rozmowy i kiedy do nich powrócić, bo bez dobrej 
współpracy i umiejętności negocjacyjnych z licznymi parlamen-
tarzystami i samorządowcami wyższego szczebla, którzy nas 
mocno wspierają i widzą potrzeby naszej gminy, nie mielibyśmy 
w budżecie dodatkowych kilkunastu milionów złotych tylko w tym 
roku i nie mielibyśmy tylu zrealizowanych inwestycji.
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Rok 2021 był pełen inwestycji. Czas na podsumowanie

Gmina polepszy swoje usługi dzięki wsparciu „Cyfrowej gminy”. (fot. BCK)

*Można powiedzieć, że kluczem do sukcesu jest słucha-
nie potrzeb mieszkańców?

Zdecydowanie tak. Oprócz bezpośrednich rozmów z miesz-
kańcami trzeba też dobrze współpracować z radnymi i sołtysami, 
którzy są naszymi łącznikami. Zbieram wszystkie potrzeby, skru-
pulatnie analizuję i w pierwszej kolejności realizowane są te najpil-
niejsze. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego w jednym roku. 
Plan zawsze musi być dobrze określony w dłuższej perspekty-
wie. W mijającym roku wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu 
mieszkańców otwarto w Urzędzie Punkt informacyjny Programu 
„Czyste powietrze”, gdzie można wspólnie z pracownikiem wypeł-
nić wniosek o dotację z WFOŚiGW w Kielcach np. na wymianę 
pieca.

*Oprócz wielu zmian, jakie zaszły w infrastrukturze dro-
gowej i wodno-kanalizacyjnej, gmina w tym roku po raz ko-
lejny postawiła także na wsparcie oświatowe i społeczne?

Wspieramy rozwój oświaty i edukacji, bo to przyszłość naszych 
najmłodszych mieszkańców. Dziś możemy pochwalić się, że na-
sze szkoły są doposażone w sprzęt o najwyższej jakości techno-
logicznej, a uczniowie jako nieliczni w województwie uczą się cho-
ciażby programowania z robotami. Zajęcia odbywają się w coraz 
lepszych warunkach, mam tu na myśli nie tylko nowoczesne sale 
informatyczne czy językowe, ale też wygląd szkół. W tym roku ko-
lejne z nich przeszły kompleksową termomodernizację w ramach 
dużego milionowego projektu, na który pozyskaliśmy ponad 80 
procent dofinansowania unijnego. Jego realizacja rozłożona jest 
na trzy lata, a w tym roku zakończyliśmy termomodernizację nie 
tylko szkoły w Jaworzni i w Micigoździe, ale też budynku GOPS 
w Piekoszowie i budynku, w którym mieści się dom kultury, straż 
i Klub Seniora. Wszyscy mają komfortowe warunki do działania 
i pracy. GOPS działa coraz prężniej, realizując wiele pomoco-
wych projektów, w tym również program „Czyste powietrze”, do 
którego przystąpiliśmy. Podobnie jest z ośrodkiem zdrowia, który 
oferuje coraz szerszy wachlarz usług, prowadzi różnego rodza-
ju akcje profilaktyczne i akcje szczepień, w tym również przeciw 
COVID-19. O dużym sukcesie możemy też mówić w przypad-
ku likwidacji białych plam komunikacyjnych. Udało się pozyskać 
w tym roku ponad 700 tysięcy złotych rządowego dofinansowania 
na dodatkowe przewozy autobusowe o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Wspieram też seniorów, którzy w bardzo krótkim 
czasie zostali okrzyknięci w tym roku najlepszym Klubem Seniora 
w kraju. Ludziom wystarczy dać przestrzeń do działania i możli-
wości finansowe. Mocno się o to staram i dziś widać tego efekty 
niemalże na każdym polu.

*To samo można powiedzieć o obszarze kultury?
Tu szerokie pole do działania ma BCK w Piekoszowie, które re-

alizuje wiele konkursów i ciekawych projektów dla mieszkańców. 
Mamy chociażby jako jedna z nielicznych gmin w województwie 
granty dla młodzieży, dzięki którym młodzi ludzie mogą działać 
na rzecz rozwoju swoich miejscowości i robią to świetnie. W tym 
roku przeznaczyliśmy na te granty rekordowe wsparcie. Mamy też 
fantastyczne zespoły ludowe, jak Piekoszowianie, Wierna Rzeka, 
Wincentowianie i Kapela z Rykoszyna, dla których 2021 rok był 
pasmem sukcesów na szeroką skalę. Wspieram też ochotnicze 
straże pożarne. W październiku OSP w Rykoszynie wzbogaciła 
się o nowoczesny wóz strażacki za blisko 800 tysięcy złotych, 
z czego blisko 400 tysięcy pokryły środki pozyskane z zewnątrz. 
Chciałbym, aby w kolejnych latach następne jednostki otrzyma-
ły podobne samochody bojowe, co zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców. W tym roku rozpoczął się także proces inwestycyj-
ny budowy Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie. Na 
to zadanie, którego projektowanie już ruszyło, gmina Piekoszów 

pozyskała 2,5 miliona złotych dofinansowania w ramach rządo-
wego programu „Fundusz Inwestycji Lokalnych”.

*Można powiedzieć, że gmina Piekoszów sukcesywnie 
staje się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia?

Realizujemy inwestycje przyjazne mieszkańcom. W maju 
otwarta została filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa 
Powiatowego w Kielcach, dzięki czemu pojazdy można rejestro-
wać na miejscu. Niebawem mieszkańcy będą mogli też na miej-
scu korzystać nawet z kina, które powstanie w rozbudowywanym 
właśnie budynku Centrum Kultury w Piekoszowie. Na inwestycję 
gmina pozyskała 518 tysięcy złotych z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a kolejne 300 tysięcy złotych dofinansowa-
nia z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na doposażenie kina na 
około sto miejsc. W tym roku zakończyliśmy też budowę ścieżek 
dydaktycznych w Rezerwatach Chelosiowa Jama i Moczydło, któ-
re stanęły otworem dla turystów. Ich budowa wraz ze stanowiska-
mi edukacyjnymi, a nawet tarasem widokowym, z niezbędnymi 
elementami małej architektury i zadaszeniem do prelekcji kosz-
towała nieco ponad 1,8 miliona złotych, z czego aż 85 procent 
pokryło unijne dofinansowanie w ramach ZIT KOF. Obydwa re-
zerwaty zostały wpisane na światową listę UNESCO. To oznacza, 
że są one niepowtarzalne na światową skalę. Mamy się czym po-
chwalić i warto je zobaczyć.

*O takich inwestycjach jak kino czy unikatowe ścieżki dy-
daktyczne docenione przez ekspertów UNESCO jeszcze do 
niedawna można było tylko pomarzyć?

To prawda. Trzeba było najpierw sporo nadrobić w obszarach, 
które powinny być zrealizowane już dawno. Udaje się jednak nad-
ganiać stracone lata. 

Czy jest coś, o czym wójt gminy Piekoszów marzy szcze-
gólnie?

Bardzo chciałbym, aby w Piekoszowie powstał kompleks spor-
towy. Wcześniej nie było możliwości chociażby tylko pomyśleć 
o takich inwestycjach. Kulało wszystko, dróg nie było, dziura na 
dziurze, brakowało chodników, a my w Urzędzie często ścigaliśmy 
się z czasem walcząc o każdą złotówkę zewnętrzną. Całe szczę-
ście ten etap mamy już za sobą. Już niebawem ruszy projekto-
wanie obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia, na jaki za-
sługują nasi mieszkańcy. Kiedyś byłaby to zbędna fanaberia, dziś 
niedoścignione marzenia powoli stają się rzeczywistością. Gmina 
Piekoszów rozwija się w zrównoważony sposób na wszystkich 
płaszczyznach, a rok 2021 pod tym względem oceniam bardzo 
dobrze. Dołożę wszelkich starań, aby utrzymać dynamikę i tempo 
tego rozwoju w kolejnych latach.

Dziękuję za rozmowę
Agnieszka Olech
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W Łaziskach wyremontują drogę
Trwa projektowanie drogi gminnej w Łaziskach. 
Droga znalazła się na liście dróg dofinansowanych 

w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Gmina Piekoszów pozyskała na jej realiza-
cję 1 milion 460 tysięcy złotych rządowego wsparcia. Po 
przetargu okazało się, że inwestycja będzie kosztować 
nieco ponad 3,1 miliona złotych. Dodatkowo gmina po-
niesie koszty w kwocie 100 tysięcy złotych nadzoru inwe-
storskiego. Wykonawcą generalnym zadania jest Przed-
siębiorstwo Handlowo – Usługowe „KAMI” z Kurzelowa. 

Inwestycja, zgodnie z zapisami umowy, wykonana zo-
stanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. – Przed przy-
stąpieniem do prac, postanowiliśmy spotkać się na tej 
drodze wspólnie z merytorycznymi pracownikami urzę-
du, radnym Jackiem Zegadło i sołtysem miejscowości 
Łaziska Lesławem Czoków oraz z projektantem i przed-
stawicielami wykonawcy, aby omówić szczegółowe roz-
wiązania projektowe. Rozmawialiśmy w szczególności 
o rozwiązaniach związanych z zaprojektowaną niweletą 
drogi oraz sposobem wykonania zaplanowanego chodni-
ka i zjazdów na posesje. Z uwagi na występujące różnice 
wysokości poszczególnych posesji względem projekto-
wanej drogi, konieczne jest przyjęcie w wielu przypad-
kach indywidualnych rozwiązań związanych z wykona-
niem zjazdów – mówi wójt Zbigniew Piątek.

Warto przypomnieć, że w ramach realizacji zadania 
położona zostanie tu nowa nawierzchnia asfaltowa na 
długości kilometra. Wybudowany będzie także chodnik. 
Zrobione będzie też odwodnienie, zapewniające miesz-
kańcom bezpieczeństwo podczas ulewnych deszczy.

Nową drogą mieszkańcy tej części gminy pojadą do 
końca czerwca 2022 roku.                             /A. Olech/

Z wizytą na drodze w Łaziskach. (fot. BCK)

ZDANIEM RADNEGO
Mieszkańcy Łazisk mają powody 

do radości, bo na przebudowę tej 
drogi czekali bardzo długo. Zazwy-
czaj kończyło się na obietnicach. 
Teraz jednak, to co zostało zapo-
wiedziane przez wójta Zbigniewa 
Piątka, zostanie zrealizowane. Stan 
tej drogi pozostawia wiele do ży-
czenia, ubytki są w niej bardzo głę-

bokie, każdy większy deszcz pogłębia je jeszcze bardziej. 
Co więcej, niektóre podwórka, ze względu na brak od-
wodnienia, zostają notorycznie zalewane. Również brak 
chodnika staje się uciążliwy i stwarza niebezpieczeństwo 
dla pieszych. Prace, które zostaną wykonane na tej dro-
dze poprawią warunki życia mieszkańców Łazisk.

Jacek Zegadło
Radny Rady Gminy Piekoszów

Pożegnaliśmy Zdzisława Kopacza
sołtysa Skałki

Pełen energii, pomysłów, potrafiący integro-
wać, zmobilizować do działania – takiego zapa-
miętamy Zdzisława Kopacza, który od 2018 roku 
pełnił funkcję sołtysa miejscowości Skałka. 

– Dzięki jego staraniom w Skałce powstało zaple-
cze rekreacyjne przy zbiorniku wodnym z piękną al-
tanką, boiskiem do piłki siatkowej. Dzięki jego pracy 
miejsce to stało się już punktem corocznych spotkań 
z mieszkańcami, zarówno seniorami jak i najmłod-
szymi i wydawało się, że będzie to udziałem Pana 
Zdzisława przez wiele kolejnych lat. Niestety teraz po-
zostanie już w naszych wyłącznie dobrych wspomnie-
niach – mówi wójt Zbigniew Piątek.

Zdzisław Kopacz zmarł 3 grudnia w wieku 65 lat.
/UG/
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Szkoła w Jaworzni w nowej odsłonie

Gałęzice z odnowioną drogą gminną
Końca dobiegła przebudowa drogi gminnej 

w Gałęzicach (Borki).
W ramach prac wykonawca, którą było Przedsię-

biorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”, na długości 
690 metrów i szerokości 4 metrów położył nakładkę 
asfaltową składającą się z dwóch warstw: wiążącej 
o grubości 4 cm i ścieralnej 4 cm. Ponadto, po dwóch 
stronach drogi zostały utwardzone pobocza, o szero-
kości 75 cm. – Cieszę się, że ta inwestycja doszła do 
skutku, bo mieszkańcy tej części Gałęzic jej potrzebo-
wali. Oczywiście, w tej miejscowości jest jeszcze spo-
ro do zrobienia, jednak nie da się wykonać wszyst-
kiego od razu. Krok po kroku będziemy sprawiać, że 
każda miejscowość w naszej gminie będzie mogła po-
chwalić się dobrą infrastrukturą drogową – mówi wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Swojego zadowo-
lenia nie kryje także sołtys Gałęzic. – Latami czeka-
liśmy na taką inwestycję. Droga w tej części miejsco-
wości asfaltowa była tylko we fragmencie. Przez ten 

czas przybyło nam mieszkańców, a sytuacja drogowa 
się nie zmieniała. Dziś wyglada to zupełnie inaczej, 
za co serdecznie dziękuję – mówi Anna Nartowska.

                                                                      /kcz/

Wójt gminy Zbigniew Piątek wraz z sołtys Gałęzic Anną Nartowską i radnym 
Zdzisławem Grosickim. (fot. BCK)

Termomodernizacja szkoły w Jaworzni dobie-
gła końca. Uroczyste otwarcie placówki po kom-
pleksowym remoncie połączono ze ślubowaniem 
pierwszoklasistów.

W związku z termomodernizacją, szkoła zosta-
ła docieplona i zyskała nową elewację. Oprócz tego 
wymieniony został system grzewczy i piec centralne-
go ogrzewania, a na dachu umieszczono panele foto-
woltaiczne. Wewnątrz szkoły wymieniono oświetlenie 
na energooszczędne ledowe. – Szkoła w Jaworzni to 
kolejna placówka, która przeszła termomodernizację. 
Sukcesywnie, w ostatnim czasie, przeprowadzaliśmy 
tego typu prace, nie tylko w szkołach. Jestem bardzo 
zadowolony, że udało nam się wykonać termomoder-
nizację, która potrzebna była już od dawna. Jestem 
pewien, że teraz uczniowie, nauczyciele i pozostali pra-
cownicy szkoły mają lepsze warunki do nauki i pracy – 
mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – Szkoła 
wygląda teraz przepięknie, a przede wszystkim jest w 
niej ciepło. Śmiało mogę powiedzieć, że jest ona ko-
lejną wizytówką miejscowości – dodaje z kolei Ewelina 
Malinowska z Rady Rodziców, pełniąca jednocześnie 
funkcję radnej gminy Piekoszów. 

Również wewnątrz budynku przeprowadzono re-
mont. – Wszystkie sale lekcyjne i korytarze zostały od-
nowione, zyskały nowy wygląd. W historii naszej szko-
ły po raz pierwszy zostały wykonane tak liczne prace. 
Remonty były potrzebne, czego dowodem jest zado-
wolenie nie tylko uczniów, ale i ich rodziców. Oprócz 
tego poszerzony został parking, wykonana droga do-
jazdowa do szkoły, za co serdecznie dziękujemy wójto-
wi gminy Zbigniewowi Piątkowi  – mówi dyrektor szko-

ły Małgorzata Czekaj. 
Oprócz wystąpień uczniów, zaproszonych gości 

i przecięcia wstęgi, w tym dniu odbyła się również 
ślubowanie klas pierwszych.                              /kcz/    

Uroczyste otwarcie szkoły po remontach i termomodernizacji. (fot. CKinfo)
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Ciąg dalszy - odbiór odpadów
Od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe staw-

ki za odbiór odpadów komunalnych. Zmienia się również 
wzór deklaracji.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy Piekoszów uchwałą 
z 25 listopada bieżącego roku, od 1 stycznia 2022 roku zmie-
niają się stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Według nowych stawek, jeśli w danym gospodarstwie nie ma 
przydomowego kompostownika, opłata za odbiór śmieci wyno-
si 15,90 zł od osoby, natomiast jeśli jest – 14,90 zł od osoby. 

Właściciele nieruchomości od nowego roku mają obowią-
zek wyłącznie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Jeśli 
właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania od-
padów w sposób selektywny, opłata za odbiór śmieci zwiększy 
się do 47,70 zł od osoby.

Worki do segregowania śmieci dostarczane przez wyko-
nawcę usługi będą oznaczone kolorystycznie oraz napisami: 
niebieski - „Papier”, zielony - „Szkło”, żółty - „Metale i tworzy-
wa sztuczne”, brązowy -„Bio” i szary - „Popiół”, a pojemnik 
lub worek na śmieci zmieszane pozostające z sortowania, 
we własnym zakresie zapewnia sobie każdy właściciel nieru-
chomości.

Firma odbierająca odpady komunalne będzie także odbierać 
odpady wielkogabarytowe tj. meble, zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny, a także opony raz w roku.

Nowy wzór deklaracji - od stycznia obowiązywać będzie 
również nowy wzór deklaracji, w którym wskazujemy m.in. 
obecność kompostownika na naszej działce lub jego brak. For-
mularze złożone przed wejściem w życie uchwały z 25 listopa-
da 2021, nie tracą swojej ważności. 

W przypadku zmiany danych, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 
miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę 
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym 
nastąpiła zmiana. Pierwszą deklarację – o wysokości opłat 
składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego 
mieszkańca na danej nieruchomości. Wysokość zobowiązania 
określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do 
czasu korekty deklaracji (zmiany).

Terminy wnoszenia opłat pozostają bez zmian: 
za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 31 stycznia, za II kwar-
tał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 30 kwietnia, za III kwartał 
(lipiec, sierpień, wrzesień)  – do 31 lipca, za IV kwartał  (paź-
dziernik, listopad, grudzień) – do 31 października.
Rachunek bankowy - 39 8499 0008 0400 0534 2000 0055.

Warto wspomnieć, że mieszkańcy mogą bezpłatnie odda-
wać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych. Przyjmowane będą przeterminowane leki, chemikalia, 
sprzęty elektryczne, odpady wielkogabarytowe, budowlane 
(z bieżących prac remontowych), tekstylia, odzież czy odpady 
medyczne zużyte w gospodarstwie domowym. 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW
STYCZEŃ 2022

JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE
* zmieszane odpady komunalne - 4 stycznia
* popiół - 18 stycznia * bio - 31 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
13 stycznia

GAŁĘZICE, ŁAZISKA, RYKOSZYN, PIEKOSZÓW 
(ul. Kryształowa, ul. Kolejowa - pod lasem)

* zmieszane odpady komunalne - 5 stycznia
* popiół - 19 stycznia * bio - 25 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
7 stycznia
PIEKOSZÓW (Osiedla: Inwestprojekt, Ogrodnik, 40-lecia, 

ul. Stara Wola, ul. Brzoskwiniowa, ul. Jagodowa, 
ul. Poziomkowa, ul. Agrestowa)

* zmieszane odpady komunalne - 13 stycznia
* popiół - 27 stycznia * bio - 24 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
20 stycznia
PIEKOSZÓW (ul. Akacjowa, ul. Brzozowa, ul. Chabrowa, 

ul. Jaśminowa, ul. Lawendowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiosen-
na, ul. Pogodna, ul. Lipowa, ul. Chęcińska, ul. Wolności, 
ul. Wspólna, ul. Częstochowska, ul. Szkolna, ul. Leśna, 

ul. Słoneczna, ul. Kolejowa, ul. Widokowa)
* zmieszane odpady komunalne - 7 stycznia
* popiół - 21 stycznia * bio - 31 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
14 stycznia
SZCZUKOWICE, SZCZUKOWSKIE GÓRKI, PIEKOSZÓW 

(ul. Czarnowska, ul. Zgody)
* zmieszane odpady komunalne - 11 stycznia
* popiół - 25 stycznia * bio - 25 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
27 stycznia

BRYNICA, JULIANÓW, PODZAMCZE
* zmieszane odpady komunalne - 12 stycznia
* popiół - 26 stycznia * bio - 24 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
28 stycznia
ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, WINCENTÓW-ZRĘBY, 

ŁUBNO
* zmieszane odpady komunalne - 20 stycznia
* popiół - 31 stycznia * bio - 25 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
26 stycznia

SKAŁKA, BŁAWATKÓW, ZAJĄCZKÓW, WESOŁA, 
MŁYNKI, WIERNA RZEKA

* zmieszane odpady komunalne - 14 stycznia
* popiół - 28 stycznia * bio - 25 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
21 stycznia

MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, LASEK, LESICA
* zmieszane odpady komunalne - 5 stycznia
* popiół - 19 stycznia * bio - 25 stycznia
* odpady segregowane (worek żółty, zielony, niebieski) - 
12 stycznia

Harmonogram na kolejny miesiąc podamy w styczniowym 
numerze „Głosu Piekoszowa”.                                               /UG/

Butelki po napojach, opakowa-
nia po chemii gospodarczej, 

kosmetykach itp., opakowania 
po produktach spożywczych, 
plastikowe zakrętki, torebki, 

reklamówki i inne folie, puszki, 
metalowe kapsle i zakrętki, 
folię aluminiową i opakowa-
niową, kartoniki po mleku i 

napojach, koperty z folią bą-
belkową, aluminiowe wieczka, 

koszyki po owocach.

TWORZYWA 
SZTUCZNE
I METALE

Co wrzucamy?
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Będzie nowe ujęcie wody
Blisko dwa miliony złotych unijnego dofinansowa-

nia Gmina Piekoszów pozyskała na budowę nowego 
ujęcia wody w zachodniej części gminy. Inwestycja 
ma zabezpieczyć mieszkańców w wodę pitną na ko-
lejne lata.  

– Perspektywa zagrożenia suszą staje się globalnym 
problemem, który zapewne dotknie w przyszłości nas 
wszystkich. Dokonaliśmy analizy i wiemy, że po budowie 
oddanego w 2018 roku do użytku ujęcia wody w Lesicy, 
konieczna jest budowa jeszcze jednego ujęcia wody. Pla-
nujemy wybudować takie, które będzie miało za zadanie 
odciążyć już istniejące. Natomiast wybudowana sieć wo-
dociągowa połączy je z już istniejącą siecią, co zabezpie-
czy mieszkańców na kolejne lata i pozwoli w dalszym cią-
gu rozwijać się poszczególnym miejscowościom – mówi 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Nowe ujęcie wody w zachodniej części gminy będzie 
szóstym i ostatnim wybudowanym na terenie gminy 
Piekoszów. – W ramach inwestycji w pierwszym etapie 
wykonawca opracuje projekt robót geologicznych, a na-
stępnie będzie wnioskował o uzyskanie od stosownych 
organów państwowych pozwolenia na wykonanie od-
wiertów. Po ich wykonaniu zostaną przeprowadzone 
badania wody ustalające zakres projektu technologicz-
nego. W zależności od wyników analiz będzie wiadomo 
czy dodatkowo należy zaprojektować stację uzdatniania 
wody czy też nie. Dopiero potem będzie można wykonać 
projekt nowego ujęcia wody wraz z obiektami budowlany-

mi i technologicznymi oraz projekt nowej sieci wodocią-
gowej o długości ponad 3 kilometrów. Ostatnim etapem 
będzie opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie 
wszystkich niezbędnych decyzji oraz pozwoleń – poinfor-
mował prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszo-
wie Andrzej Paździerz.

Całkowity koszt wykonania dokumentacji projektowej 
wynosi 630 tysięcy złotych z czego 63% pokryją środki 
pochodzące z UE. Zgodnie z umową dokumentacja ma 
być gotowa do końca czerwca 2022 roku. Dopiero po tym 
terminie będzie można ogłosić postępowanie przetargo-
we. W ramach projektu dodatkowo zaplanowano również 
budowę wodociągu w miejscowości Gałęzice, uniezależ-
niającego Spółkę ZUK w Piekoszowie od infrastruktury 
zakładu Nordkalk w Miedziance.

Na realizację całej tej kosztownej inwestycji Gmina Pie-
koszów poprzez swoją Spółkę pozyskała w 2020 roku 
blisko dwa miliony złotych unijnego dofinansowania. Pro-
jekt pod nazwą „Rozbudowa systemu wodociągowego 
na terenie Gminy Piekoszów” został złożony dla opera-
cji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach pod-
działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020”.                                                           /A. Olech/

Szkoła w Piekoszowie ponownie otrzymała wyso-
kie dofinansowanie na stworzenie nowoczesnej sali 
komputerowej i aktywnej pracowni edukacyjnej. 
Tym razem środki w wysokości 350 tysięcy pozy-
skano w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego.

Uroczyste podpisanie umów odbyło się w obecności 
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja 
Bętkowskiego i Wicemarszałek Renaty Janik. – Dzisiej-
szy dzień jest ważny dla piekoszowskiej szkoły. Pozy-
skane dofinansowanie w ramach projektu „Aktywna 
edukacja w Szkole Podstawowej w Piekoszowie” pozwo-
li nam na zrobienie kolejnego kroku w technologicznym 
rozwoju uczniów i nauczycieli. Do mającej powstać pra-
cowni aktywnej edukacji trafi 70 zestawów Lego Edu-
cation, z których skorzystają wszyscy uczniowie klas 
podstawowych. Ponadto w sali komputerowej będzie 
27 stanowisk wraz z ekranem interaktywnym dla klas I-
-III. Odbywać się będą także zajęcia pozalekcyjne dla 
wszystkich uczniów, a z kolei nauczyciele skorzystają ze 
szkoleń związanych z wykorzystaniem zestawów Lego 
Education – mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek, który od marszałka Andrzeja Bętkowskiego przyjął 

gratulacje. – Trzeba przyznać, że gmina Piekoszów bar-
dzo aktywnie sięga po środki unijne. Wójt Zbigniew Pią-
tek dba o rozwój edukacji na terenie gminy Piekoszów – 
podsumował marszałek województwa świętokrzyskiego.

Projekt „Aktywna Edukacja w Szkole Podstawowej 
w Piekoszowie” będzie realizowany przez rok począw-
szy od czerwca 2022 roku.                                       /kcz/

350 tysięcy dla szkoły w Piekoszowie

Umowa na stworzenie pracowni wraz z wyposażeniem podpisana. (fot. CKinfo)
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Nowy Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP wybrany

Po pięcioletniej kadencji wybrano nowy Zarząd Od-
działu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu gminy. Na jego czele ponownie stanął 
druh Dariusz Śliwa z OSP w Brynicy.

– Na terenie Gminy Piekoszów działa sześć jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych, świetnie przeszkolonych 
i zawsze gotowych nieść pomoc ratowniczo-gaśniczą. Dwie 
z tych jednostek w Piekoszowie i Rykoszynie należą do Kra-
jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe jed-
nostki to OSP Brynica, OSP Szczukowice i OSP Zajączków. 
Jednostką nieaktywną jest OSP Łosienek – poinformował 
prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Piekoszów Dariusz Śliwa. – Nasi druhowie zabez-
pieczają teren gminy Piekoszów pod względem działań ra-
towniczo-gaśniczych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych, 
wypadków drogowych i innych działań wymagających po-
mocy strażaków, jak choćby pomoc w pandemii. Wspólnie 
z władzami gminy Piekoszów dokładamy wszelkich starań, 
aby sukcesywnie doposażać nasze jednostki – mówił druh 
Dariusz Śliwa, składając na ręce delegatów podziękowania. 

Po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Gminnego 
OSP zaproszeni goście pospieszyli z gratulacjami. – Wspól-
nie z nowymi władzami gminnymi Zarządu OSP nadal będę 
robić wszystko co w mojej mocy, aby jednostki z terenu na-
szej gminy były jak najlepiej wyposażone i przeszkolone. 
W tym roku udało nam się zakupić, dzięki wysokiemu dofi-
nansowaniu, nowoczesny wóz strażacki dla OSP Rykoszyn. 
Czynię starania, aby w kolejnych latach do innych jedno-
stek również trafiły nowe samochody strażackie. W imieniu 

Na czele zarządu ponownie stanął dh Dariusz Śliwa. (fot. BCK)

Remont kościoła 
w Piekoszowie trwa

Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w Pieko-
szowie przechodzi właśnie wewnętrzny remont. 

– Dzięki przychylności gminy Piekoszów pozyskali-
śmy 125 tysięcy złotych na kolejne prace konserwator-
skie. Jak pamiętamy odnowiliśmy kościół z zewnątrz, 
potem mieliśmy rok przerwy, a następnie wymieniliśmy 
nagłośnienie i oświetlenie na zewnątrz oraz wykonali-
śmy odwodnienie. Teraz przyszedł czas na kolejne pra-
ce jak wymiana sześciu okien, siedmiu drzwi i odnowie-
nie podłogi chóru wraz z nowymi schodami – wymienia 
ks. Zygmunt Kwieciński proboszcz parafii Piekoszów 
i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia dodając, 
że wszystkie te prace służą również bezpieczeństwu 
wiernych. – Doszczętnie spróchniałe deski pokazują jak 
bardzo remont był potrzebny – dodaje. 

Zakończenie prac planowane jest do końca bieżące-
go roku.                                                             /kcz/

mieszkańców gratuluję nowemu Zarządowi, a wszystkim 
druhom dziękuję za ofiarną służbę – dziękował podczas ze-
brania wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. Do życzeń 
i gratulacji przyłączyła się także przewodnicząca Rady Gmi-
ny Piekoszów. – Nowemu prezydium życzę jedności i wy-
trwałości w działaniach, aby pokierowało pracą jednostek 
na terenie gminy Piekoszów jak najlepiej – życzyła Barbara 

AKTUALIZACJA NAZW MIEJSCOWOŚCI
Uprzejmie informujemy, że w miesiącu styczniu 2022 roku 

konieczne będzie przeprowadzenie procedury mającej na 
celu weryfikację obowiązujących nazw miejscowości Gmi-
ny Piekoszów, w związku z planowanym przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów przenoszeniem danych meldunko-
wych do Centralnego Rejestru Wyborców, czyli sprawdzenie 
poprawności adresów meldunkowych mieszkańców i porów-
nanie ich z nazwami urzędowymi miejscowości wynikający-
mi z obowiązującego rozporządzenia Ministra Administracji 
i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie urzędowych 
nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360).  

Aktualizacji podlegają adresy zameldowania w następu-
jących miejscowościach: Jaworznia Gniewce na właściwą 
„GNIEWCE”, Jaworznia Zagórze na „ZAGÓRZE”, Osie-
dle Bławatków na „BŁAWATKÓW” i Osiedle Skałka na 
„SKAŁKA”. Dotychczasowa numeracja porządkowa 
nieruchomości pozostaje bez zmian. 

Osoby, których dotyczy ta procedurą otrzymają stosowną 
informację z Urzędu Gminy w Piekoszowie.

Wykaz miejscowości objętych weryfikacją dostępny bę-
dzie na stronie Urzędu w zakładce „Weryfikacja adresów 
– CENTRALNY REJESTR WYBORCÓW.”

Informacje dodatkowe można będzie uzyskać pod nr tele-
fonu 41 300 44 03.                                                     /UG/

Drogosz. Pod wrażeniem działalności piekoszowskich jed-
nostek był również obecny podczas zebrania druh Irene-
usz Żak Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP, 
który podziękował strażakom za pracę i władzom gminy za 
wspieranie gminnych OSP.                                  /A. Olech/
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Świąteczna Zbiórka Żywności
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Piekoszowie w dniach 
26-27 listopada po raz kolejny 
włączył się w akcję Federacji Pol-
skich Banków Żywności organi-
zując we współpracy z Kieleckim 
Bankiem Żywności Świąteczną 
Zbiórkę  Żywności, przy zacho-
waniu koniecznych zasad bezpie-
czeństwa w związku z pandemią. 

– W sumie zebrano 260 kg ar-
tykułów spożywczych i higienicz-
nych, które jeszcze przed świętami 
zostaną przekazane osobom po-
trzebującym z terenu gminy Pieko-
szów – informuje koordynator zbiór-
ki Anna Rosłońska. – Organizacja 
Świątecznej Zbiórki Żywności ma na 
celu uwrażliwienie społeczeństwa 
na potrzeby osób żyjących w ubó-
stwie i zachęcić do dzielenia się na 
miarę swoich możliwości. Chcemy  
na święta dotrzeć z pomocą żyw-
nościową do jak największej liczby 
mieszkańców w gminie Piekoszów, 
którzy z różnych względów znaleźli 
się w trudnej sytuacji tj. osób cho-
rych, samotnie wychowujących dzie-
ci, seniorów – wymienia p.o. kierow-
nika GOPS Justyna Malarczyk. 

W Świąteczną Zbiórkę Żywno-
ści zaangażowało się w tym roku 
36 osób. Organizatorzy dziękują 
Annie Mazur z Kieleckiego Banku 
Żywności za koordynację działań 
i współpracę, kierownictwu i kadrze 
sklepu Biedronka w Piekoszowie 
za serdeczne przyjęcie wolontariu-
szy i umożliwienie przeprowadzenia 

zbiórki. 
Szczególne podziękowania na-

leżą się dyrekcji Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie za 
wyrażenie zgody na współpracę 
z wolontariuszami ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu. – Dziękujemy 22 
wolontariuszom wraz z opiekunami 
Moniką Haczkiewicz i Małgorzatą 
Osińską-Wijas, którzy przyłączyli się 
do akcji, a swoją energiczną posta-
wą przyczynili się do fantastycznej 
atmosfery w czasie zbiórki. Zdarzały 
się miłe gesty, że darczyńcy dzięko-
wali wolontariuszom słodkościami. 
Serdeczne podziękowania kierujemy 
zatem do rodziców, którzy wyrazi-
li zgodę na udział dzieci w zbiórce. 
Jesteśmy wdzięczni za opiekę nad 
wolontariuszami w czasie pełnienia 
dyżurów m.in. przedstawicielkom  
Klubu Seniora w Piekoszowie Ka-
tarzynie Nawrockiej, Ewie Strojek 
i Teresie Pióro – mówi koordyna-
tor zbiórki Anna Rosłońska, która 
podkreśla, że nieoceniony wkład 
w realizację zadań związanych 
z przeprowadzeniem zbiórki i rozdy-
sponowaniem zebranych artykułów 
mają pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej, którym 
dziękuje za ochocze włączenie się 
do opieki nad wolontariuszami. – 
Dziękuję Justynie Malarczyk, Annie 
Danisz, Katarzynie Kuc, Barbarze 
Kędziora, Teresie Sieradzan, Elżbie-
cie Sztuka, Annie Czech i Alicji Du-
dek oraz Katarzynie Sosnowskiej za 
pomoc w inwentaryzacji, Karolinie 

Paździerz za obsługę multimediów, 
Grzegorzowi Grabowskiemu i Pio-
trowi Kuc za pomoc w pakowaniu 
towaru i transporcie, a wolontariu-
szowi Kacprowi Grabowskiemu za 
ponadprzeciętne zaangażowanie, 
bo oprócz wielogodzinnego dyżuru 
w zbiórce, pomógł także  w segre-
gowaniu i pakowaniu zebranych pro-
duktów - mówiła Anna Rosłońska.                                                                                                                 

Organizatorzy serdeczne podzię-
kowania kierują z wdzięcznością do 
niezawodnych darczyńców, którzy 
nie pozostali obojętni wobec osób 
potrzebujących pomocy i przyłączyli 
się do akcji.                           /GOPS/

Wolontariusze z koordynatorem akcji Anną Ro-
słońską i p.o. kierownika GOPS Justyną Malarczyk. 
(fot. BCK)

Świąteczne działania seniorów
Od połowy listopada w Klubie 

Seniora w Piekoszowie trwa-
ły różne warsztaty o tematyce 
świątecznej. 

Seniorzy wykonywali choinki 
z papierowej wikliny, wieńce, szy-
dełkowe robótki czy choćby za-
wieszki. 

Te ostatnie tworzyli w pracow-
ni ceramicznej należącej do BCK. 
Większa część zawieszek wykona-
na została dla Gminnego Żłobka w 

Piekoszowie, gdzie w ramach dzia-
łań międzypokoleniowych uczest-
nicy Klubu malowali ozdoby wraz 
z dziećmi uczęszczającymi do 
placówki. – Spotkania naszych se-
niorów z dziećmi są dla nich bar-
dzo ważne. Motywują ich do dzia-
łań, dają energię do dalszej pracy. 
Współpraca dziecka z seniorem ma 
obopólne korzyści – podkreśla opie-
kun klubu Katarzyna Nawrocka.                          

         /Klub Seniora/ Seniorzy podczas działań. (fot. Klub Seniora)
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Każdego roku na terenie gminy Piekoszów w Dniu 
Świętego Mikołaja organizowany jest wielki bal miko-
łajkowy. Niestety, ze względu na pandemię już po raz 
drugi musiał zostać odwołany. 

– Wspólnie z wójtem Zbigniewem Piątkiem postanowi-
liśmy nie zostawić nikogo z naszych podopiecznych bez 
świątecznych prezentów. Zaprosiliśmy Świętego Mikołaja, 
który zgodził się ponownie przyjechać i dostarczyć dzie-
ciom prezenty osobiście. Wszyscy pomogliśmy prezen-
ty spakować, a do nowoczesnych „sań” z pomocą wójta 
szybko je przetransportowaliśmy i ruszyliśmy w drogę 
– mówi Justyna Malarczyk, p.o. kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie, która pod-
kreśla, że zarówno pracownicy GOPS, jak i władze gmi-
ny nie wyobrażali sobie, aby w tym roku najmłodsi zostali 
bez paczek. 

Adresów, pod które paczki miały trafić skrupulatnie pil-
nował wójt gminy Zbigniew Piątek.  – Trzeba pomagać, je-
śli tylko mamy taką możliwość. Przekazaliśmy je wraz ze 
Świętym Mikołajem, reniferami, śnieżynkami i wszystkimi 
pomocnikami z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie. Nie ma nic wspanialszego niż radość 
dzieci. Widać, że czekały na Świętego Mikołaja z niecier-
pliwością i bardzo przeżywały spotkanie z nim. Dla nas 
wszystkich były to bardzo wzruszające chwile – przyznaje 
wójt Zbigniew Piątek. 

Święty Mikołaj odwiedził także uczestników Świetlicy 
Środowiskowej w Piekoszowie. – Wszystkie uczęszcza-
jące do nas dzieci otrzymały wspaniałe prezenty, a to 
wszystko dlatego, że przez cały rok były bardzo grzeczne 
– zapewniała Małgorzata Pietrzykowska. Wizyta niezwy-
kłego gościa wywołała uśmiech u wszystkich obecnych.              

                /A. Olech/

Wizyta Świętego
Mikołaja

Prezenty trafiły do wyczekujących Mikołaja dzieci. (fot. CKinfo)

Kongres organizacji
pozarządowych

Debata, propozycja szkoleń dla organizacji po-
zarządowych oraz kwestia pozyskiwania fundu-
szy na realizacje celów były głównymi tematami 
Kongresu Organizacji Pozarządowych, która mia-
ła miejsce 26 listopada w Bibliotece Centrum Kul-
tury w Piekoszowie. 

Organizatorem kongresu oprócz BCK, była Funda-
cja im. S. Artwińskiego, a partnerem strategicznym 
Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. Pierwszą część kongre-
su stanowiła debata na temat organizacji pozarządo-
wych działających na terenie gminy Piekoszów. Jak 
podkreślał wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, to 
właśnie w takich organizacjach powstają ważne inicja-
tywy. – Wspieramy stowarzyszenia i organizacje za-
bezpieczając dla nich w budżecie gminy środki finan-
sowe na ich działania. Możemy pochwalić się prężnie 
działającym Klubem Seniora, a za kilka miesięcy roz-
poczną się prace nad Centrum Kultury i Bezpieczeń-
stwa w Zajączkowie. Właśnie w tych miejscach oraz 
w świetlicach czy bibliotekach, powstają oddolne ini-
cjatywy, które stanowią ważny element funkcjonowa-
nia każdego samorządu – mówił wójt Zbigniew Piątek, 
który przyznał, że tego typu spotkania są bardzo in-
spirujące. 

O ważnej roli organizacji pozarządowych mówił tak-
że prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie 
Andrzej Paździerz. – W naszej gminie działa Gminny 
Program Grantowy pn. „Przestrzeń dla młodych”, któ-
rego realizatorami są Fundacja Kulturalna Przestrzeń 
wraz z Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie przy 
wsparciu Gminy Piekoszów. Młode osoby zgłaszają 
swoje pomysły, otrzymują granty i co najważniejsze, 
sami realizują swoje pomysły. Muszą się zorganizo-
wać, wszystkiego dopilnować. Trzeba stawiać właśnie 
na młodych liderów lokalnych, choć zaczyna nam ich 
brakować. Młodzi ludzie często rozpoczynając naukę 
w kieleckich szkołach, odcinają się od wydarzeń spo-
łecznych albo, już studiując, przeprowadzają do miast 
– podsumowuje prezes ZUK. O wsparciu inicjatyw 
mówił także prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój S.A. – 
Wspieramy osoby zaangażowane społecznie, bo wie-
my jak ważną rolę spełniają. Trzeba zauważyć, że w 
naszym województwie mamy rozwinięte kluby sporto-
we, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich. Chętnie 
pomożemy w realizacji inicjatyw, nie tylko materialnie 
– mówił prezes Michał Płatek. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. 
gminnych kół gospodyń, stowarzyszeń, straży pożar-
nych, rady gminy, sołtysów czy zespołów ludowych 
i klubu seniora.                                                                

             /kcz/
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Dodatek specjalny projektu

Nr 3 (3) listopad-grudzień2021

Uczniowie ze szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych 
z Łopuszna, Kielc, Marzysza, 
Gowarczowa, Piekoszowa, Bry-
nicy, Jaworzni i Rykoszyna ry-
walizowali ze sobą podczas II 
Wojewódzkiego Konkursu Wie-
dzy Historycznej, który miał 
miejsce 18 listopada w Biblio-
tece Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

– Uczestnicy przygotowywa-
li się do konkursu już od maja, 
ponieważ materiał, z którym 
musieli się zapoznać był bar-
dzo obszerny. Tematyka jaką 
poruszyliśmy w tym konkursie 
dotyczyła przede wszystkim 
działań Żołnierzy Wyklętych 
oraz działalności partyzanckiej 
na terenie województwa świę-
tokrzyskiego – mówi Joanna 
Makuch koordynator projektu 
„Ocalić od zapomnienia – edy-
cja II”, w ramach którego zorga-
nizowany został konkurs.

Historyczna rywalizacja po-
dzielona była na kilka etapów. 
W pierwszym z nich, uczniowie 
odpowiadali na pytania podzie-
lone na 7 modułów. Każdy z 
nich składał się z 15 pytań, któ-
re wyświetlane były na ekranie, 
uczniowie mieli ograniczony 
czas na udzielenie odpowiedzi. 

Do drugiego etapu przecho-
dziły 4 pary z najlepszymi wy-
nikami. W tej części konkursu 
losowane były zestawy pytań, 
dla każdego uczestnika inne, 
na które udzielane były odpo-
wiedzi ustne. Podobnie sprawa 
wyglądała w trzecim etapie i w 
dogrywce.

Po podliczeniu wszystkich 
punktów, przedstawiono naj-
lepszych znawców historii. Na 
miejscu trzecim znalazł się 
Paweł Pękala z Powiatowego 
Zespołu Szkół w Łopusznie, a 
na drugim Damian Klusek z V 
Liceum Ogólnokształcącego 
im. ks. Piotra Ściegiennego w 
Kielcach. Zwyciężczynią II Wo-
jewódzkiego Konkursu Wiedzy 

Historycznej została uczennica 
Szkoły Podstawowej w Brynicy 
Klaudia Zarychta (na zdjęciu).

Laureaci otrzymali nagrody, 
gry planszowe i książki oraz 
statuetki i dyplomy, które wrę-
czała Grażyna Tatar sekretarz 
gminy Piekoszów. – Dziękuje-
my za udział w konkursie, który 
nie należał do łatwych. Pokaza-
liście jednak, że historia Polski 
nie jest wam obojętna, chętnie 
rywalizujecie w takich tema-
tycznych konkursach i – co naj-
ważniejsze – wykazujecie się 
ogromną wiedzą, czego dziś 
byliśmy świadkami – podsumo-
wała Anna Wilk p.o. dyrektora 
Biblioteka Centrum Kultury w 
Piekoszowie.

Konkurs Wiedzy Historycznej za nami



Kolejna rocznica odzyskania niepodległości

Projekt „Ocalić od zapomnienia - edycja II” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA 
na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

WÓJT GMINY
PIEKOSZÓW

Obchody z okazji Narodowe-
go Święta Niepodległości tra-
dycyjnie już rozpoczęły się od 
Mszy Świętej w intencji Ojczy-
zny. Eucharystii przewodniczył 
ksiądz kanonik Zygmunt Kwie-
ciński, proboszcz parafii i ku-
stosz Sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Piekoszowie. 

W uroczystościach udział 
wzięli przedstawiciele władz sa-
morządowych na czele z wój-
tem gminy Piekoszów Zbignie-
wem Piątkiem, przewodniczącą 
Rady Gminy Piekoszów Barba-
rą Drogosz, członkiem Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Cezarym 
Majchrem oraz radnymi gmin-
nymi i powiatowymi. Obecni 
byli także harcerze oraz poczty 
sztandarowe gminy, przedsta-
wicieli Ochotniczych Straży Po-
żarnych i szkół z terenu gminy 
Piekoszów, a także mieszkańcy. 
Podczas homilii ksiądz Zygmunt 
Kwieciński rozważał istotę Naro-
dowego Święta Niepodległości. 
Jak podkreślał, Ojczyzna, obok 
Boga i honoru, to jedno z naj-
świętszych pojęć dla Polaków. – 
O sile Polaków stanowi kościół 
naród i państwo – mówił ksiądz 
Zygmunt Kwieciński.

Po zakończonej Euchary-
stii delegacje złożyły wiązanki 
kwiatów pod znajdującymi się 
tuż obok Sanktuarium pomni-
kami św. Jana Pawła II oraz bł. 
Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go. – Dziś mamy to szczęście, 
że możemy wspólnie cieszyć 
się i świętować 103. jubileusz 
odzyskania przez nasz kraj nie-

podległości. Uczczenie święta 
11 listopada to nasz zbiorowy 
obowiązek. Podobnie jak pa-
mięć o wydarzeniach sprzed 
sprzed 103 lat. Gdy naród pa-
mięta o ważnych rocznicach, 
mimo trudności, pokazuje mi-
łość do Ojczyzny i szacunek dla 
historii. Powinniśmy być dumni, 
że po 123 latach niewoli może-
my mówić ojczystym językiem 
i być wolnym narodem – mówił 
wójt Zbigniew Piątek. Jak zazna-
czył, powinniśmy pamiętać, że 
wolność nie została nam dana 
raz na zawsze. – O wolność mu-
simy dbać, pielęgnując przy tym 
pamięć o tragicznej przeszło-
ści naszego kraju – podkreślał 
gospodarz gminy, jednocze-
śnie składając podziękowania 
na ręce wszystkich obecnych 
podczas uroczystości patrio-
tycznych za krzewienie tradycji 
i żywą lekcję historii.

Następnie delegacje udały się 

na Plac Niepodległości w Pieko-
szowie, gdzie złożono wiązan-
ki kwiatów i zapalono symbo-
liczne znicze przed pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
– Dziś, jak co roku składamy 
w imieniu mieszkańców kwiaty 
pod pomnikiem Józefa Piłsud-
skiego, nisko kłaniając się tym, 
którzy przelali swoją krew na oł-
tarzu historii, abyśmy mogli żyć 
w wolnym kraju – mówiła prze-
wodnicząca Rady Gminy Pieko-
szów Barbara Drogosz.

Wartę honorową podczas 
uroczystych obchodów odzy-
skania przez nasz kraj niepodle-
głości sprawowali harcerze oraz 
delegacje z pocztami sztanda-
rowymi, oddając tym samym 
cześć rodakom, którzy zginęli, 
walcząc o wolną Ojczyznę.

Agnieszka Olech
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Wycieczki pełne przygód i historii
Kraków – miasto królów, histo-

ryczne serce Polski, ostoja kultury 
i sztuki oraz Kopalnia Soli w Wie-
liczce dzięki Ministerialnemu Pro-
gramowi „Poznaj Polskę” stały się 
celem wycieczek uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczukowskich 
Górkach. 

Królewskie miasto przywitało 
chłodną pogodą, ale też mnogością 
zabytków i atrakcji. Wawelski Smok 
ziejący ogniem ogrzał nasze serca. 
Niezwykły klimat poczuliśmy zwie-
dzając Katedrę, Dzwon Zygmunta 
i Groby Królewskie. Po tych atrak-
cjach udaliśmy się w dalszą podróż 
do Wieliczki. Tam pod okiem prze-
wodnika zwiedzaliśmy Kopalnię Soli. 
Najbardziej zachwycił nas wystrój 
wydrążonej w XIX wieku kaplicy św. 
Kingi. 

Z kolei starsze klasy zwiedzanie 
królewskiego miasta rozpoczęli od 
Katedry Wawelskiej. Podziwiając 

wspaniałe wnętrza świątyni prze-
żyliśmy prawdziwą lekcję historii. 
Zwieńczeniem wizyty było wejście 
na Wieżę Zygmuntowską. Kolej-
nym punktem wycieczki był spacer 
po Starym Mieście oraz zwiedzenie 

Kościoła Mariackiego. Po wyjściu z 
kościoła mieliśmy okazję usłyszeć 
hejnał z wieży Mariackiej. Na koniec 
zobaczyliśmy Bramę Floriańską oraz 
pozostałości murów obronnych. 

/SP w Szczukowskich Górkach/

Z wizytą w Krakowie. (fot. SP Szczukowskie Górki)

Turniej szachowy w Łosieniu
W poniedziałek 22 listopada w 

Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Łosieniu odbył się  
III Międzyszkolny Turniej Szacho-
wy. 

Do konkursu zgłosiło się prawie 
pięćdziesięciu zawodników ze szkół 
reprezentujących gminę Piekoszów i 
gminę Strawczyn. 

Zmagania odbywały się w syste-
mie szwajcarskim, V-rundowym, z 
czasem 15 minut dla zawodnika na 
partię i z dopuszczeniem dwóch błę-
dów. 

W klasyfikacji końcowej, gdy kilku 
uczestników zdobyło tę samą punk-
tację, wyższe miejsce zajmował 
zawodnik, który miał trudniejszych 
przeciwników. Nad prawidłowym 
przebiegiem rywalizacji czuwał do-
świadczony szachista, prezes Ka-
tolickiego Międzyszkolnego Klubu 
Szachowego Viktoria – Komplexbud 
Leszek Jarosz, który poza obiektyw-
nym sędziowaniem wspierał graczy 
radą, wyjaśniał niejasności i dbał o 
miłą, sportową atmosferę. 

W kategorii wiekowej klasy III - V 
szkoły podstawowej zwyciężył Se-
bastian Chaba ze szkoły w Brynicy, 
na drugim miejscu znalazł się Robert 
Drogosz z Brynicy, a na trzecim Filip 
Iwan ze Szczukowskich Górek.

W kategorii wiekowej klasy VI - VIII 
wygrał Kacper Giemza z Rykoszyna, 
drugie miejsce zajął Dominik Pacak z 
Piekoszowa, a trzecie Antoni Zarych-
ta z Rykoszyna.

Nikt z turnieju nie wyszedł jednak 
przegrany, laureaci zawodów otrzy-

mali okazałe puchary, a wszystkim 
uczestnikom zmagań sportowych 
wręczono pamiątkowe medale.  

Organizatorzy dziękują za współ-
pracę Wójtowi Gminy Piekoszów 
Zbigniewowi Piątkowi, który objął to 
wydarzenie honorowym patronatem, 
Świętokrzyskiemu Związkowi Sza-
chowemu za udostępnienie profesjo-
nalnego sprzętu, a także Prezesowi 
KMKS Leszkowi Jaroszowi za profe-
sjonalizm w trakcie sędziowania.             

          /SP w Łosieniu/

W turnieju szachowym wzięło udział kilkudziesięciu zawodników. (fot. SP Łosień)
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Już najmłodsze przedszkolaki w Przedszkolu 
w Piekoszowie znają godło, flagę i hymn naszego 
kraju. Dzieci w ramach zajęć i zabaw edukacyjnych 
zapoznawały się z mapą Polski, historią czy zabyt-
kami. 

W tym roku po raz kolejny przedszkole włączyło się w 
ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szko-
ła do hymnu”. 10 listopada dzieci ze wszystkich grup 
uroczyście zaśpiewały hymn państwowy. 

Wychowankowie z grup 6-latków pod okiem nauczy-
cielek Izabeli Sucho-
górskiej, Bożeny Detki 
i  Agnieszki Kuźby, przy-
gotowali montaż słow-
no-muzyczny zawiera-
jący treści patriotyczne 
i tańce ludowe. Piękną 
dekorację do wydarze-
nia wykonały Iwona 
Dżaman, Izabela Sucho-
górska, Marlena Stoch-
mal i Nina Spadło. Na 
przedszkolnym korytarzu 
pojawiła się galeria prac 
o wspólnej tematyce – 
symbole narodowe. Na 

koniec obchodów Święta Niepodległości dzieci z grupy 
6-latków z nauczycielką Agnieszką Kuźbą złożyły sym-
boliczną wiązankę przy pomniku Józefa Piłsudskiego  
upamiętniającym odzyskanie przez nasz kraj niepodle-
głości. 

Laureaci Konkursu Literackiego
To nie koniec ważnych informacji z placówki w Pie-

koszowie. Magdalena Madej, Wiktor Gawor, Martyna 
Cierpikowska i Karolina Zaród ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie znaleźli się 
w gronie laureatów konkursu XXV Ogólnopolskiego 
i XXXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2021”, którego 
patronatem jest Prezydent Miasta Bielska-Białej. 

Dzięki uprzejmości wójta gminy Piekoszów Zbigniewa 
Piątka i staraniom dyrektora SP w Piekoszowie Krzysz-
tofa Stępniewskiego laureaci konkursu wraz z opieku-
nami pojechali na podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród. W piątek 22 października w sali Spółdzielczego 
Centrum Kultury Best w Bielsku-Białej odbyła się ofi-
cjalna uroczystość. Teksty laureatów konkursu znalazły 
swe miejsce w specjalnie wydanej antologii z najlepszy-
mi utworami.

Jeden z jurorów konkursu stwierdził, że Piekoszów 
to „zagłębie” młodych utalentowanych twórców poezji 
i prozy.                                             /SP w Piekoszowie/

Święto Niepodległości oraz laureaci
konkursu literackiego z Piekoszowia

Przedszkolaki już znają polskie symbole 
narodowe. (fot. Przedszkole Piekoszów)

Poniedziałkowe przedpołudnie 6 grudnia było dla 
społeczności Szkoły Podstawowej w Rykoszynie 
pełne miłych niespodzianek. 

Dyrektor szkoły Agata Skalska obdarowała wszystkich 
uczniów i pracowników słodką mikołajkową niespodzian-
ką. Uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego odwiedził 
dodatkowo Święty Mikołaj. Wszyscy uczniowie zostali ob-
darowani prezentami. Był to wyjątkowy dzień.                   

Mikołaj w Rykoszynie i Micigoździe

Mikołaj w szkole w Rykoszynie. (fot. SP Rykoszyn)

Mikołajki nie ominęły także uczniów Zespołu Oświa-
towych Placówek Integracyjnych w Micigoździe, którzy 
otrzymali mikołajkowe paczki ufundowane przez sąsiadu-
jącą ze szkołą firmę Hochtrans Beton Sp. z o. o. 

Tego dnia szkolne mury odwiedził św. Mikołaj w to-
warzystwie Pawła Zwierzchowskiego Prezesa Zarządu 
Hochtrans Beton. Wizyta św. Mikołaja i rozdawane przez 
niego paczki wywołały wiele uśmiechu na twarzach dzie-
ci. Uczniowie chętnie gawędzili z gościem i występowali 
dla niego. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej, świątecz-
nej atmosferze. – Serdecznie dziękujemy Prezesowi Za-
rządu Pawłowi Zwierzchowskiemu i Pracownikom firmy 
Hochtrans Beton Sp. z o. o. za zorganizowanie mikołajko-
wych paczek dla dzieci – dziękuje dyrekcja, grono peda-
gogiczne i uczniowie. 

/SP w Rykoszynie/, /ZOPI w Micigoździe/

Wizyta Świętego Mikołaja w Micigoździe. (fot. ZOPI Micigózd)
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W obronie munduru
Uczniowie klasy VII ze Szkoły Podstawowej w Bry-

nicy wraz z wychowawcą Michałem Wcisło przyłączy-
li się do akcji „Murem za polskim mundurem” wspie-
rając służby mundurowe broniące granic Polski. 

W podziękowaniu za to wykonali własnoręcznie laurki 
i prace plastyczne, które zostaną dostarczone do Jed-
nostki Wojskowej w Kielcach. – Chodziło nam o to, żeby 
okazać z naszej strony wsparcie moralne, aby żołnierze 
wiedzieli, że nie są w tym wszystkim sami, że mają nasze 
poparcie – mówi dyrektor szkoły Tomasz Gruszczyński.                                      

        /SP w Brynicy/

Uczniowie wykonali prace plastyczne. (fot. SP Brynica)

Uczniowie klasy II i IV ze Szkoły Podstawowej w 
Zajączkowie z okazji Mikołajek wybrali się do kina 
na film „Mikołaj jest w każdym z nas”.

Po seansie udali się do fabryki bombek w Miecho-
wie, gdzie mogli zobaczyć jak powstają te wspaniałe 
ozdoby. Każdy uczestnik wykonał własną bombkę pod 
czujnym okiem pracowników fabryki. Powstały napraw-
dę piękne ozdoby. Wykonane dzieła dzieci zabrały do 
domów, by zawisły na świątecznych drzewkach.

/SP w Zajączkowie/

Uczniowie tworzyli
własne bombki

W rękach uczniów powstały piękne świąteczne bombki. (fot. SP Zajączków)W Sandomierzu...
We wtorek 23 listopada uczniowie klas I-III Szkoły 

Podstawowej w Jaworzni odwiedzili Sandomierz. 
Dzieci poznały legendy i krótką historię miasta. Widziały 

zabytkowy Ratusz, studnię, lewitującą kotwicę. Uczniowie 
wspięli się na taras widokowy Bramy Opatowskiej, skąd 
oglądali panoramę miasta i widzieli Wisłę. Podczas wę-
drówki Podziemną Trasą Turystyczną dowiedzieli się, do 
czego mieszkańcom Sandomierza służyły piwnice lub 
czym zasłużyła się dla miasta Halina Krępianka. Kolejnym 
punktem zwiedzania było Muzeum Ojca Mateusza, gdzie 
dzieci zobaczyły woskowe postaci aktorów grających 
w serialu. W Muzeum Diecezjalnym uczniowie oglądali 
m.in. przedmioty codziennego użytku z dawnych czasów. 
Ostatnią atrakcją była wizyta w zbrojowni.

Wycieczkę zorganizowano w ramach projektu „Poznaj 
Polskę” ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, na 
mocy porozumienia z Gminą Piekoszów. /SP w Jaworzni/

Z wizytą w Sandomierzu. (fot. SP Jaworznia)
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Warsztaty „EtnoFit na talerzu”, czyli projekt na skalę ogólnopolską trwa
Pierwsze warsztaty „EtnoFit na 

talerzu” w województwie świę-
tokrzyskim za nami. W świetlicy 
w Wincentowie gościliśmy ponad 
30 osób z różnych stron naszego 
województwa, które chciały na-
uczyć się gotować tradycyjnie, acz-
kolwiek z akcentem fit.

Warsztaty kulinarne, odbywające 
się w ramach projektu „Moda na Et-
noFit”, zgromadziły wielu uczestników, 
wśród których znaleźli się przedsta-
wiciele KGW Aktywna Brynica, KGW 
Kierzanki, KGW Rykoszyn, KGW 
Promnik, KGW Strzałkowianki, KGW 
Dumne Lesiczanki z Lesicy, Koło 
Aktywnych Gospodyń i Gospodarzy 
Wiejskich w Radomicach, Powiatowa 
Rada KGW Końskie, Kreatywne Ko-
bietki ze Szczukowic oraz Klub Senio-
ra z Piekoszowa. – Uczestnicy warsz-
tatów wykonali w dniu dzisiejszym 
zupę-krem paprykowo-pomidorowy 
z mozzarellą, kurczak a’la przepiórka, 
czyli nadziewane udka mięsem mie-
lonym, boczkiem i cebulą na sałatce 
z boczniaków z sosem kremowym 
z sera topionego, a na deser tiramisu 
w bardziej polskim wydaniu, bez żółt-
ka, ale za to z ziarnami chia, na kru-
szonych ciastkach – wymienia Miro-
sław Ciołak mistrz kuchni prowadzący 
warsztaty.

Uczestnicy byli podzieleni na 3 gru-
py i każda z nich wykonywała inne 
danie. – Takie spotkania to nie tylko 
nauka, ale i świetna integracja. Gra-

tuluję pomysłu Fundacji Kulturalna 
Przestrzeń, która wraz z Biblioteką 
Centrum Kultury w Piekoszowie re-
alizuje ten ogólnopolski projekt. Takie 
warsztaty, jak i cały zamysł projektu, 
to coś wyjątkowego. Uczestnicząc 
w tego typu przedsięwzięciach po-
znajemy bogatą ofertę kulinarną po-
szczególnych regionów Polski. Dzięki 
temu projektowi możemy naszą staro-
polską kuchnię urozmaicić akcentem 
fit – podsumował obecny na warsz-
tatach senator RP Krzysztof Słoń. 
– Cieszę się, że fundacja wraz z bi-
blioteką realizują taki projekt. Jest on 
oryginalny i angażuje koła gospodyń 
wiejskich, kluby seniora, uniwersytety 
trzeciego wieku z całej Polski. Pomysł 
połączenia kuchni staropolskiej z ele-
mentami fit jest niezwykle ciekawy i z 
pewnością wzbogaci w wiedzę i nowe 
umiejętności uczestników warsztatów 
– mówi z kolei wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Warsztaty kulinarne to tylko jeden 
z elementów projektu. – W jego ra-
mach powstanie dodatkowo książka 
kucharska oraz kulinarna gra plan-
szowa. Zorganizowane zostaną tak-
że Rynki Smaków, a na zakończenie 
projektu Festiwal Smaków – wymienia 
Joanna Makuch Prezes Fundacji Kul-
turalna Przestrzeń.

Warsztaty w innych 
regionach Polski

Czy da się połączyć tradycyjne po-
trawy lub składniki ze zdrowym odży-

wianiem? Okazuje się, że jak najbar-
dziej.

Świadkiem tego byli uczestnicy 
pierwszych warsztatów kulinarnych 
pn. „EtnoFit na talerzu”, które odby-
ły się w Gminnym Ośrodku Kultury, 
Sportu i Turystyki w Łukowicy (woj. 
małopolskie). Warsztaty dla 45 osób, 
z różnych stron województwa, popro-
wadził mistrz kuchni Adam Ruszkow-
ski. – Na przystawkę podaliśmy tatar 
z matiasa z jogurtem naturalnym orze-
chami włoskimi i chrupką ziemniacza-
ną. Daniem głównym było kaszotto 
buraczane z borowikami prażoną 
dynią i świeżymi ziołami oraz gulasz 
z dzika z knedlami ziemniaczanymi 
i marmoladą z dzikiej róży. Natomiast 
deser stanowiły racuchy z białym se-
rem i glazurowanymi jabłkami – wy-
mienia Adam Ruszkowski.

Jak podkreślali uczestnicy warsz-
tatów, potrawy były pyszne, a same 
warsztaty niezwykle ciekawe zwłasz-
cza, że brali w nich aktywny udział, 
ucząc się przy okazji nowych rzeczy. 
Śmiało można stwierdzić, że powie-
dzenie „połączyć przyjemne z poży-
tecznym” w tym przypadku jest jak 
najbardziej prawdziwe.

Kolejne warsztaty miały miejsce w 
Ośrodku Kultury i Sportu w Bobrowi-
cach, w województwie lubuskim.

Początkiem spotkania był wykład 
na temat kuchni staropolskiej i daw-
nych obyczajów kulinarnych. Oprócz 
tego omówiona została piramida ży-
wieniowa na podstawie staropolskie-
go menu. – Kultura i przepisy kuchni 
staropolskiej będą nam zawsze bli-
skie, jednak by były także zdrowe, na 
bazie starych przepisów przyrządzi-
liśmy potrawy w nowej odsłonie. Bę-
dziemy propagować Retro Warzywa 
i ryby – mówili uczestnicy warsztatów 
dodając, że do łask powracają takie 
składniki jak jarmuż, salsefia, skorzo-
nera, rzepa czy topinambur.

Podczas warsztatów przygotowali 
karpia w szarym sosie po staropolsku 
– sos był na bazie mąki gryczanej. 
Oprócz tego był jarmuż duszony na 
maśle, z jogurtem i jajkiem na twar-
do oraz gotowana i pieczona rzepa z 
pietruszką i koprem. Stworzona zosta-
ła także surówka z rzepy z jogurtem, Warsztaty w Wincentowie zgromadziły osoby z różnych stron województwa świętokrzyskiego. (fot. BCK)
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kaszotto z mieszanki kasz z soczewi-
cą, dynią i jarmużem, a z topinamburu 
przyrządzono purre, a także pyszną 
sałatkę z kiszonych bulw.

Również w Samorządowym Ośrod-

ku Kultury w Jarczowie w wojewódz-
twie lubelskim nie brakowało smako-
witych zapachów. Pod okiem dietetyk 
Anny Dolanowskiej-Budy oraz kucha-
rza Adama Dziury członkinie kół go-

spodyń wiejskich wykonywały pyszne 
potrawy z takich składników jak szpi-
nak, brokuły, mięso mielone czy kiełki.

„EtnoFit na talerzu”, czyli warsztaty 
kulinarne w ramach projektu „Moda 
na EtnoFit” dotarły również do woje-
wództw opolskiego i kujawsko-pomor-
skiego.

W gminie Izbicko, w świetlicy wiej-
skiej w Suchodańcu na Opolszczyź-
nie, uczestniczki warsztatów pod 
okiem dietetyk Sandry Malek przygo-
towywały potrawy na bazie ryb, grzy-
bów czy kapusty. Dowiedziały się tak-
że jakie zamienniki stosować np. do 
osłodzenia deseru, zamiast zwykłego 
cukru.

Równie smakowicie było w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim, gdzie 
w Ośrodku Turystycznym „Jarzębina” 
w gminie Cekcyn także tworzono po-
trawy z akcentem fit. Tu rolę główną 
odgrywała kasza gryczana, ryba oraz 
mix sałat. Kolejne warsztaty jeszcze 
przed nami.                     /kcz/

Pierwsze warsztaty w ramach projektu odbyły się w województwie małopolskim. (fot. K. Wnekowicz)

R E K L A M A
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Aktorska rywalizacja w Piekoszowie

Wizyta Mikołaja w bibliotece

Miniatury sceniczne to nie tylko 
przegląd, ale przede wszystkim 
możliwość pokazania swoich ak-
torskich umiejętności. W kolejnej 
odsłonie konkursu brali udział 
przedstawiciele szkół podstawo-
wych z klas VII – VIII oraz ze szkół 
ponadpodstawowych z terenu wo-
jewództwa świętokrzyskiego.

Uczniowie rywalizujący na pieko-
szowskiej scenie prezentowali mo-
nologi, monodramy i teatr jednego 
aktora. Wielu z nich po raz kolejny 
brało udział w Miniaturach, inni gości-
li u nas pierwszy raz. Każdy z wystę-
pów oceniała komisja, w skład której 
weszły Alicja Trukszyn z Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Kielcach, Emi-
lia Marszałek nauczyciel w szkole 
podstawowej w Korczynie oraz Anna 
Perzowicz instruktor Biblioteki Cen-
trum Kultury w Piekoszowie. 

W kategorii klas VII-VIII szkół 
podstawowych laureatką trzeciego 
miejsca została Samanta Przygodz-
ka z ZPO w Korytnicy, która zapre-
zentowała monolog cierpiącej matki 
z „Balladyny”. Na drugim miejscu 
znalazła się Natalia Wodecka ze 
szkoły w Piekoszowie, która przed-
stawiła utwór własny. Zwyciężczynią 
tej kategorii została Martyna Stępień 
ze szkoły podstawowej w Korczynie, 
za prezentację fragmentu utworu 
„Oskar i Pani Róża”. – Nie spodzie-
wałam się wygranej zwłaszcza, że 

rywalizowałam z wieloma osobami, 
które świetnie się zaprezentowały. 
Jest to dla mnie miła niespodzianka, 
zwłaszcza, że na chwilę obecną wią-
żę z teatrem, aktorstwem swoją przy-
szłość – mówiła Martyna Stępień, 
tuż po odebraniu nagród.

W kategorii szkół ponadpodstawo-
wych pierwsze i jedyne miejsce na 
podium zajął Tomasz Świt z Powia-
towego Zespołu Szkół w Chęcinach, 
który zaprezentował utwór „Chrystus 
miasta”. – Myślę, że nie ma się cze-
go bać wychodząc na scenę. Trzeba 
sobie przetłumaczyć, że z tymi oso-
bami być może nie spotkamy się w 
prawdziwym życiu, w którym mogliby 
nas w jakiś sposób osądzić, ocenić – 
mówił Tomasz Świt. 

Komisja oceniająca przyznała 
także tytuł Osobowości aktorskiej, 
który otrzymała Maria Deneka ze 
Szkoły Podstawowej w Polichnie. – 
Sądzę, że prawdziwy aktor nie powi-
nien mieć problemów z odegraniem 
żadnej roli. Jeśli ma talent to jest w 
stanie wcielić się w każdą postać – 
mówiła laureatka tytułu Osobowości 
Aktorskiej przeglądu. Z jej zdaniem 
zgodziła się także jej szkolna kole-
żanka Zuzanna Maj, która przyznała, 
że aktorstwo jest dla niej bardzo istot-
ne. – Teatr jest ważnym elementem 
w moim życiu, dlatego obecnie wraz 
z koleżanką ćwiczymy swoje umie-
jętności w Teatrze Grodzkim „Pod 
Basztami” w Chęcinach – mówiła 
Zuzia Maj.                                    /kcz/

Laureatka I miejsca Martyna Stępień ze szkoły w Korczynie. (fot. BCK)

Zerówczaki z Brynicy 6 grud-
nia z niecierpliwością czekały 
na wizytę Świętego Mikołaja.

Goszcząc w murach biblioteki 
w Piekoszowie, zajadając popcorn, 
miały okazję obejrzeć świąteczną 
bajkę „Renifer Niko ratuje święta”. 
Tuż po projekcji nadeszła dla nich 
ważna chwila – spotkanie ze Świę-
tym Mikołajem, który dla każdego 
przyniósł prezenty.  

Na zakończenie miłego spotka-
nia dzieci obiecały być grzeczne 
przez cały rok.                     /kcz/

Każde z dzieci z rąk Świętego Mikołaja otrzymało prezent. (fot. BCK)
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Sylwia Kazimierska z brązowym
medalem Mistrzostw Europy w karate

4Eco Astra Piekoszów nagrodzona

Bez wątpienia można mówić o kolejnym ogrom-
nym sukcesie karateków z Klubu Karate Morawi-
ca i Piekoszów. Z Mistrzostw Europy przywieźli 
dwa brązowe medale. 

Tegoroczne Mistrzostwa Europy kadetów, junio-
rów i młodzieżowców Karate Shinkyokushinkai Eu-
ropejskiej Organizacji Karate EKO odbyły się 13 i 14 
listopada w Rumunii w miejscowości Oradea. Wystar-
towało w nich 444 zawodników z 22 krajów. Polskę 
reprezentowało 67 najlepszych karateków z całego 
kraju, którzy otrzymali powołanie do Kadry Narodo-
wej.

Na podium stanęła Kinga Rabiej z Morawicy i Syl-
wia Kazimierska z Piekoszowa, dla której to już dru-
gi w historii brąz przywieziony z Mistrzostw Europy. 
Polska drużynowo zajęła drugie miejsce, zdobywając 
łącznie 26 medali.

– Sylwia powtórzyła sukces z Mistrzostw Europy 
w Budapeszcie, wtedy walczyła w kadetach, a tym 
razem stanęła do walki w kategorii młodzieżowców 
i ponownie sięgnęła po brąz. Dla nas wszystkich to 
bardzo wyjątkowe przeżycia. Zawodnicy dali z siebie 

wszystko, zwłaszcza Sylwia, która pomimo wcześniej-
szych problemów zdrowotnych, na macie pokazała 
sto procent siebie – mówi trener Andrzej Horna, który 
nie kryje dumy ze swoich podopiecznych. – Serdecz-
nie gratulujemy wszystkim zawodnikom. Przyczynili 
się oni do historycznego sukcesu polskiej ekipy, która 
łącznie zajęła II miejsce drużynowo – podkreśla tre-
ner Andrzej Horna.                                   /A. Olech/

Sylwia Kazimierska (w środku) zdobyła brąz podczas ME w karate. (fot.KKM)

Wiele powodów do dumy mają zawodnicy klubu 
4Eco Astra Piekoszów.

– To był nasz najlepszy sezon, w który włożyliśmy 
mnóstwo pracy. Zajęliśmy III miejsce w Świętokrzyskiej 
Lidze Trampkarza Starszego. Jest to dla nas ogromny 
sukces mimo, że cały okres przygotowawczy był trudny 
– podkreśla Piotr Pietrzykowski kapitan drużyny roczni-
ka 2007. 

Właśnie za ten sukces, w środę 8 grudnia wręczono 
zawodnikom oraz trenerowi drużyny nagrody, które na 
ich ręce składał wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek 
wraz z przewodniczącą rady gminy Barbarą Drogosz. 
– Osiągnięcie sukcesu i wejście na podium jest dla 
sportowca ogromną motywacją. Myślę, że dla naszych 
młodych piłkarzy również. Ważne jest, by nie spoczę-
li na laurach, ale ćwiczyli swoje umiejętności, z pokorą 
przyjmowali porażki i wyciągali z nich lekcje. Jeśli opa-
nują te zasady, mogą być z nich w przyszłości świetni 
zawodnicy na skalę Polski, a nawet poza jej granica-
mi – mówił wójt gminy Zbigniew Piątek. Wielkie brawa 
otrzymał także trener drużyny Tomasz Sadko. – Z każ-
dym rokiem i każdą rundą następuje wśród zawodników 
wielki progres, widać ten rozwój, co bardzo mnie cieszy. 
Nie jest to jeszcze wszystko na co ich stać, bo potencjał 
mają wielki, ale krok po kroku zbliżają się do wysokiej 
poprzeczki swoich umiejętności – podkreśla trener.

Wyjątkowe słowa podziękowań w stronę obecnych 
radnych, a zwłaszcza radnej Małgorzaty Pietrzykow-
skiej, popłynęły z ust wiceprezesa Astry Marcina Wi-
śniewskiego, który podkreślił, że radna jest bardzo moc-
no zaangażowania w działalność klubu. – Towarzyszę 
tej drużynie od samego początku, odkąd skończyli 5 
rok życia i wraz z ich rodzicami braliśmy udział w wielu 
wyjazdach. Cały czas ich wspieram, trzymam kciuki za 
dalsze sukcesy i rozwój – podkreśliła radna Małgorzata 
Pietrzykowska.

Zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki 
i nagrody.                                                             /kcz/

Drużyna 4Eco Astra Piekoszów rocznik 2007. (fot.BCK)
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 Numer zamknięto 11 grudnia 2021 roku

Lp. Miejscowość Styczeń Luty Marzec Kwiecień 

1. Szczukowskie Górki 03.01.2022 
05.01.2022 ---  --- --- 

2. Szczukowice 07.01.2022 
12.01.2022 ---  --- --- 

3. Wierna Rzeka, Wesoła. Młynki 13.01.2022 
16.01.2022 ---  --- --- 

4. Zajączków 17.01,2022 
20.01.2022 ---  --- --- 

5 Bławatków, Osiedle Bławatków 21.01.2022 
25.01.2022 ---  --- --- 

6. Micigózd 26.01.2022 
31.01.2022 

01.02.2022 
02.02.2022 --- --- 

7. Brynica --- 03.02.2022 
09.02.2022 --- --- 

8. Rykoszyn ---  10.02.2022 
16.02.2022 --- --- 

9. Skałka  --- 17.02.2022 --- --- 

10 Gałęzice   --- 18.02.2022 --- --- 

11. Lesica --- 21.02.2022 --- --- 

12. Łubno, Łosienek, Łosień --- 22.02.2022 
27.02.2022 --- --- 

13. Jeżynów, Lasek  --- --- 01.03.2022 --- 

14. Podzamcze --- --- 02.03.2022 
07.03.2022 --- 

15. Jaworznia, Zagórze, Gniewce --- --- 08.03.2022 
15.03.2022 --- 

16. Łaziska, Julianów, Piekoszów: ul. Kryształowa, 
ul. Stara Wola --- --- 16.03.2022 

20.03.2022 --- 

17. Wincentów, Wincentów-Zręby --- --- 21.03.2022 
23.03.2022 --- 

18. Piekoszów: ul. Częstochowska, ul. Wspólna, ul. 
Leśna, ul. Szkolna, ul. Chęcińska --- --- 24.03.2022 

28.03.2022 --- 

19. Piekoszów: ul. Ogrodowa, ul. Wiosenna, ul. 
Lipowa, ul. Pogodna, ul. Widokowa --- --- --- 01.04.2022 

03.04.2022 

20. 
Piekoszów: ul. Czarnowska, ul. Zgody, ul. 

Poziomkowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Jagodowa, 
ul. Agrestowa, ul. Przemysłowa, ul. Diamentowa 

--- --- --- 04.04.2022 
06.04.2022 

21. Piekoszów: ul. Kolejowa, ul. Słoneczna, ul. 
Wolności, ul. Strażacka --- --- --- 07.04.2022 

11.04.2022 

22. Janów --- --- --- 12.04.2022 
13.04.2022 

23. 
Piekoszów: ul. Żeromskiego, ul. Sikorskiego, ul. 

Sienkiewicza, ul. Witosa, ul. Reja, ul. 
Kochanowskiego 

--- --- --- 14.04.2022 
15.04.2022 

24. Piekoszów: ul. Jarzębinowa, ul. Klonowa, ul. 
Kasztanowa, ul. Sikorskiego --- --- --- 19.04.2022 

24.04.2022 

25. 
Piekoszów: ul. Lawendowa, ul. Jaśminowa, ul. 

Akacjowa, ul. Sosnowa, ul. Chabrowa, ul. 
Brzozowa 

--- --- --- 25.04.2022 
26.04.2022 

Zakład Usług Komunalnych w Pieko-
szowie Sp. z o.o. powyżej przedstawia 
harmonogram pierwszego odczytu wo-
domierzy w 2022 roku. 

Będzie on trwał od stycznia do kwietnia 
2022 roku. Jeśli klienci chcą rozliczać się 
z zakładem z większą częstotliwością będą 
mogli zastosować dwa rozwiązania. Pierw-
szym z nich jest dotychczasowo stosowane 

zgłaszanie telefoniczne bądź poprzez e-mail 
lub stronę internetową zakładu. Drugim jest 
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (EBOK). 
Aby rozpocząć korzystanie z usługi należy 
na stronie internetowej Zakładu Usług Ko-
munalnych w Piekoszowie w menu kliknąć 
na zakładkę EBOK zarejestrować się i ko-
rzystać z możliwości aplikacji tj. sprawdzić 
dane użytkownika, które posiada zakład 

(czy są aktualne); saldo rozliczeń z zakła-
dem; datę ostatniego odczytu stanu wodo-
mierza, przeanalizować historię płatności, 
zaznaczyć zgody na powiadomienia, czy 
przesyłanie faktur drogą elektroniczną. Jed-
nak przede wszystkim poprzez EBOK klien-
ci zakładu w prosty sposób mogą podawać 
stan wodomierza i generować faktury.

/ZUK/

Harmonogram odczytów wodomierzy - styczeń-kwiecień 2022 roku

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, możliwe odstępstwa od harmonogramu!


