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W Zajączkowie powstanie
Centrum Kultury i Bezpieczeństwa
Czytaj na str. 4

Czytaj na str. 2

Czy Piekoszów stanie się 
miastem?
Na przełomie kwietnia i maja za-
planowano konsultacje w sprawie 
nadania statusu miasta miejscowo-
ści Piekoszów. Jak podkreśla wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, 
nowy status to nowe możliwości 
rozwoju.

Czytaj na str. 7

Piekoszów - tu się opłaca!
Od 19 kwietnia do specjalnie przy-
gotowanych urn, znajdujących się 
przy szkołach podstawowych i 
przedszkolach na terenie gminy Pie-
koszów, można wrzucać kupony w 
loterii „Piekoszów - tu się opłaca”.

Czytaj na str. 15

Nowe projekty BCK i Fundacji
Kulturalna Przestrzeń
„Publikacja laureatów konkursu 
Magiczne pióro” oraz druga edycja 
projektu „Ocalić od zapomnienia” to 
jedne z projektów jakie realizowane 
będą na terenie gminy Piekoszów.
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Czy Piekoszów będzie miastem?

Szanowni Mieszkańcy!
Piekoszów może stać się miastem. 

Na przełomie kwietnia i maja w na-
szej gminie w tym temacie odbywać 
się będą konsultacje społeczne. To 
Wy, Mieszkańcy, wyrazicie swoje 
zdanie na temat tego, czy chcecie, by 
Piekoszów nabył prawa miejskie.

Zmiana statusu z gminy wiejskiej 
na miejską w mojej ocenie wiąże 
się z rozwojem. Obecnie pozysku-
jemy wiele środków finansowych 
z różnych źródeł, również z tych, 
które skierowane są wyłącznie do 
gmin wiejskich. Poprawiają się dro-
gi, oświetlenie, budynki użyteczności 

publicznej, jak choćby szkoły. Zmia-
na statusu nie wykluczy nas jednak z 
pozyskiwania funduszy z programów 
przeznaczonych dla wsi. Wręcz prze-
ciwnie – w ten sposób zwiększy się 
możliwość pozyskania pieniędzy na 
różne inwestycje dodatkowo z fundu-
szy przeznaczonych dla miast. 

Mieszkańcy nie muszą się oba-
wiać, że nabycie statusu miasta au-
tomatycznie spowoduje wzrost np. 
podatków. Podatki – bez względu na 
status gminy – i tak ustala powołana 
rada gminy. 

W nadaniu miejscowości Pieko-
szów praw miejskich widzę same 

pozytywy, zwłaszcza te dotyczące 
infrastruktury drogowej, wodnej, ka-
nalizacyjnej, jak i innych obszarów 
działalności jednostek gminnych. 

Szanowni Państwo zachęcam do 
wyrażenia swojej opinii na ten temat 
podczas konsultacji społecznych. Za-
pewniam, że warto powiedzieć „TAK” 
i być za tym, by Piekoszów stał się 
miastem dla korzyści wszystkich 
mieszkańców gminy

Przypominam również o loterii 
„Piekoszów - tu się opłaca”, która 
trwa do 17 maja. W Punktach Obsłu-
gi Loterii znajdujących się w placów-
kach oświatowych i przedszkolach 
na terenie gminy należy wypełnić 
kupon konkursowy i wrzucić go do 
urny. Czekają atrakcyjne nagrody w 
postaci voucheru na rodzinny wy-
jazd wypoczynkowy, voucherów tu-
rystycznych, laptopów czy rowerów. 
Jeśli loteria, organizowana po raz 
pierwszy, spotka się z dużym zainte-
resowaniem, sądzę, że kolejne edy-
cje będziemy mogli kierować już do 
wszystkich mieszkańców gminy bez 
wyjątku.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

O prawach miejskich dla Piekoszowa

Szanowni Państwo!
W ubiegłym roku Rada Gminy 

podjęła uchwałę w sprawie prze-
prowadzenia z mieszkańcami gminy 
Piekoszów konsultacji dotyczących 
nadania statusu miasta miejscowo-
ści Piekoszów. Uchwałę tę poprze-

dziła wcześniejsza decyzja rady 
dotycząca podjęcia działań w celu 
uzyskania przez Piekoszów praw 
miejskich. Konsultacje te zaplanowa-
ne są na przełomie kwietnia i maja, 
przy zachowaniu reżimu sanitarnego 
mającego na celu przeciwdziałanie 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS 
– CoV-2. W każdym sołectwie zbie-
rane będą bezpośrednio podpisy na 
listy konsultacyjne. Czynności zbiera-
nia podpisów wykonywać będą wy-
znaczeni pełnomocnicy, których lista 
umieszczona będzie na stronie inter-
netowej urzędu w zakładce „Prawa 
miejskie dla Piekoszowa”.

Jedną z zalet zmiany statusu miej-
scowości i uzyskania praw miejskich 
jest prestiż i większe możliwości roz-
wojowe. Trzeba wskazać, że miejsco-
wości do 5 tysięcy mieszkańców, a 

taką miejscowością jest Piekoszów, 
mają prawa przysługujące zarów-
no gminom wiejskim, jak i miejskim. 
Dzięki temu będzie dodatkowa możli-
wość ubiegania się o środki ze źródeł 
pomocowych unijnych skierowanych 
zarówno do miast jak i do wsi. Jesz-
cze raz powtórzę, że w nadaniu praw 
miejskich widzę nowe możliwości 
rozwojowe, upatruję również szansę 
zwiększenia liczby nowych mieszkań-
ców oraz inwestorów.  

Dlatego bardzo serdecznie zachę-
cam mieszkańców gminy Piekoszów 
do wzięcia udziału w konsultacjach 
oraz do oddania swojego głosu na 
TAK.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

Gminy Piekoszów
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ZDANIEM RADNEGO

Termomodernizacje takich bu-
dynków jak choćby szkoły są nie-
zbędne do ich prawidłowego funk-
cjonowania. Szkoła w Micigoździe 
zrzesza dodatkowo dzieci z niepeł-
nosprawnościami, więc wszelkie 
remonty, które mogą zapewnić im 
jeszcze większy komfort naucza-
nia, są wskazane. Cieszy mnie to, 
że w tym roku uda się przepro-
wadzić termomodernizację m.in. 
szkoły w Micigoździe. System cen-
tralnego ogrzewania czy fotowolta-
ika i nowa ocieplona elewacja oraz 
docieplony dach spowodują, że bu-
dynek będzie generował mniejsze 
koszty utrzymania, a dodatkowo 
będzie atrakcyjniej wyglądał pod 
względem wizualnym. Ponadto w 
szkole działał będzie internet naj-
nowszej generacji oraz monitoring.

Jestem pewien, że uczniowie i 
nauczyciele po zakończeniu prac 
będą zadowoleni z ich końcowego 
efektu.

Paweł Zaleski
Radny Rady Gminy Piekoszów

Kolejne trzy budynki przejdą 
termomodernizację

Kolejne trzy budynki w gminie 
Piekoszów staną się obiektami 
energooszczędnymi. Zmieni się 
również ich wygląd. Wszystko to 
dzięki trzeciemu etapowi projektu 
dotyczącego termomodernizacji 
budynków użyteczności publicz-
nej.

Założeniem inwestycji jest popra-
wa efektywności energetycznej w 
budynkach użyteczności publicznej, 
zmniejszenie emisji CO2 i innych za-
nieczyszczeń powietrza oraz wyge-
nerowanie oszczędności w zakresie 
zużycia energii cieplnej i elektrycz-
nej. 

Kolejnymi trzema budynkami, 
które przejdą metamorfozę to bu-
dynek Centrum Kultury w Piekoszo-
wie przy ul. Częstochowskiej 85a, 
Zespół Oświatowych Placówek In-
tegracyjnych w Micigoździe oraz 
Zespół Placówek Oświatowych w 
Jaworzni. – Są to ważne inwestycje, 
które po pierwsze dadzą efekt wizu-
alny, a po drugie zyskają na bieżą-
cym utrzymaniu z racji tego, że będą 
ocieplone z zewnątrz, otrzymają 
nową elewację, wymieniony zosta-
nie system centralnego ogrzewania, 
będą nowe, nowoczesne piece oraz 

Jednym z budynków, które przejdą termomodernizację jest szkoła w Micigoździe. (fot. CKinfo)

fotowoltaika. Dzięki tym pracom z tej 
inwestycji będą wynikały oszczęd-
ności – mówi Zbigniew Piątek wójt 
gminy Piekoszów. – Cieszę się, że 
możemy jako samorząd gminy Pie-
koszów kolejny etap tych inwestycji 
wykonywać – podsumowuje.

Podobnie jak podczas pierwsze-
go i drugiego etapu projektu w bu-
dynkach zostaną docieplone ściany, 
częściowo wymienione okna, drzwi 
zewnętrzne, przebudowane zostaną 
systemy grzewcze wraz z wymianą 
i podłączeniem do źródła ciepła. 
Docieplone zostaną dachy i wypo-
sażone w instalację fotowoltaiczną 
zgodnie z wynikami audytów ener-
getycznych. Dodatkowo we wszyst-
kich obiektach zostanie wymienione 
oświetlenie wewnętrzne na energo-
oszczędne typu LED.

– Prace trwają nie tylko na ze-
wnątrz budynku, ale i wewnątrz. 
Trwa wymiana instalacji elektrycz-
nej, będą pomalowane sale lekcyjne 
i wymienione posadzki na szkolnych 
korytarzach. Tym co ucieszy chyba 
najbardziej rodziców klas młodszych 
będzie poszerzony i odnowiony par-
king – mówi Małgorzata Czekaj dy-
rektor ZPO w Jaworzni.

Całkowita wartość prac na tych 
trzech budynkach to ponad 2 miliony 
300 tysięcy złotych, z czego 1 milion 
700 tysięcy to unijne dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 
6.1 ,,Efektywność energetyczna w 
sektorze publicznym – ZIT KOF” 
Osi 6. ,,Rozwój miast” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.                                        /kcz/
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Ponad 2,5 miliona złotych na
Centrum Kultury i Bezpieczeństwa

Mieszkańcy Zajączkowa oraz 
okolic mogą mieć prawdziwy po-
wód do radości. Z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
gmina Piekoszów pozyskała 2,5 
miliona złotych dofinansowania 
na stworzenie Centrum Kultury i 
Bezpieczeństwa w Zajączkowie. 

Remiza strażacka w Zajączkowie 
wkrótce zmieni swój wygląd oraz 
funkcjonalność. Inwestycja, na któ-
rą pozyskano 2,5 miliona złotych 
rządowego dofinansowania będzie 
polegała na budowie i wyposażeniu 
obiektu Centrum Kultury i Bezpie-
czeństwa. Promesę z rąk wicemini-
ster Anny Krupki i senatora Krzysz-
tofa Słonia osobiście odebrał wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

W planach jest budowa budynku 
o powierzchni użytkowej 300-400 
m2, gdzie część tej powierzchni 
wykorzystywana będzie na cele 
kulturalne takie jak biblioteka i dzia-
łalność sprzyjającą integracji spo-
łeczności lokalnej jak świetlica wiej-
ska czy klub seniora. Pozostała 
powierzchnia przeznaczona będzie 
na potrzeby Ochotniczej Straży Po-
żarnej, dla której znajdzie się oczy-
wiście pomieszczenie garażowe na 
wóz strażacki. 

–  Strażacy z Zajączkowa niejed-
nokrotnie służą pomocą mieszkań-
com gminy Piekoszów i sąsiednich 
gmin, w przypadku pożarów, pod-
topień, wypadków samochodowych 
i innych zdarzeń. Stworzenie odpo-
wiednich warunków członkom OSP 
z Zajączkowa, będzie przekładało 
się na zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa wśród mieszkańców 
gminy – podkreśla Zbigniew Piątek 

wójt gminy Piekoszów. – Oprócz 
tego mieszkańcy zyskają miejsce 
na spotkania, działania społeczne i 
różne inicjatywy lokalne. To dla nich 
dobra wiadomość – podsumowuje 
wójt Zbigniew Piątek. Ponadto przy 
obiekcie planuje się budowę parkin-
gu oraz elementów małej architektu-
ry, a na dachu zamontowana zosta-
nie instalacja fotowoltaiczna.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lo-
kalnych to program, w ramach które-
go rządowe środki trafiają do gmin, 
powiatów i miast w całej Polsce na 
inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie 
jest bezzwrotne i pochodzi z Fun-
duszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Środki przekazane przez rząd moż-
na wykorzystać na bliskie ludziom 
inwestycje, m.in. budowę żłobków, 
przedszkoli czy drogi – a także inne 
niezbędne lokalnie działania. – To 
wsparcie samorządów w tym trud-
nym czasie kryzysu spowodowa-
nego przez epidemię koronawirusa 

– podkreśla poseł Anna Krupka wi-
ceminister kultury, dziedzictwa naro-
dowego i sportu. – Gdy byłem tu kil-
ka lat temu słyszałem bardzo dużo o 
tym, że przydałoby się tu takie miej-
sce. Strażacy ochotnicy chcieliby 
pełnić swoją służbę w odpowiednich 
warunkach, aby móc reagować na 
każde zagrożenie i niebezpieczeń-
stwo. Przecież o Zajączkowie mało 
kto w naszym województwie słyszał. 
A tu niespodzianka. O Zajączkowie 
dowiedział się polski rząd i prze-
znaczył duże pieniądze na to, aby 
zaspokoić potrzebę mieszkańców – 
mówił z kolei senator Krzysztof Słoń.

Wstępna szacowana wartość ca-
łego zadania to 3 mln zł. Realizację 
inwestycji rozpocznie ogłoszenie 
przetargu na stworzenie dokumen-
tacji projektowej. Rozpoczęcie prac 
budowlanych przewiduje się w 2022 
roku.                                        /kcz/

Na budowę Centrum Kultury i Bezpieczeństwa w Zajączkowie pozyskano 2,5 mln złotych. (fot. CKinfo)
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W Podzamczu Piekoszowskim
powstanie chodnik dla pieszych

Gmina Piekoszów zobowiązała się do wykonania 
dokumentacji projektowej budowy chodnika przy 
drodze powiatowej w Podzamczu Piekoszowskim. 
Dzięki temu wspólnie z Powiatem Kieleckim będą 
mogli zgłosić inwestycję do Funduszu Dróg Samo-
rządowych i tym samym starać się o jej rządowe do-
finansowanie.

– Zależy nam na jak najszybszym wybudowaniu tego 
chodnika. Stąd też podjęliśmy zobowiązanie wzięcia na 
siebie wykonania dokumentacji projektowej, co pozwo-
li przyspieszyć realizację inwestycji – mówi wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, który 13 kwietnia w siedzi-
bie Starostwa Powiatowego w Kielcach podpisał umowę 
z Powiatem Kieleckim, reprezentowanym przez członka 
Zarządu Powiatu Cezarego Majchra.

Projekt ma być gotowy do końca marca przyszłego 
roku. Po jego wykonaniu gmina Piekoszów zobowiąza-
ła się przekazać nieodpłatnie kompletną dokumentację 
wraz z uzgodnieniami i poniesionymi nakładami na rzecz 
Powiatu Kieleckiego. Koszt wykonania dokumentacji pro-
jektowej będzie opiewał na kwotę ok. 100 tysięcy złotych. 
– Kwota ta będzie wkładem własnym gminy Piekoszów, 
a kieleckie starostwo zobowiązuje się do zgłoszenia in-
westycji do Funduszu Dróg Samorządowych. Złożenie 
wniosku o rządowe dofinansowanie będzie możliwe do-
piero po zakończeniu etapu projektowego – poinformo-
wał członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezary Maj-
cher, który jest odpowiedzialny za infrastrukturę drogową 

na terenie powiatu.
Podczas podpisania umowy dotyczącej porozumienia 

pomiędzy obydwoma samorządami obecni byli także rad-
ni powiatowi Tomasz Gruszczyński i Sylwester Kasprzyk. 
– Dzięki realizacji tej inwestycji zdecydowanie poprawi się 
komfort życia mieszkańców Podzamcza. Jestem przeko-
nany, że nowy chodnik w znacznym stopniu podniesie 
wskaźniki bezpieczeństwa w tym miejscu – podkreślał 
podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kielcach 
radny Tomasz Gruszczyński. – Dobra współpraca pomię-
dzy samorządami różnego szczebla przynosi konkretne 
efekty i korzyści dla mieszkańców – dodał radny Sylwe-
ster Kasprzyk. Warto zaznaczyć, że w budowę chodni-
ka mocno zaangażowany jest także Krzysztof Trzebiński 
radny gminy Piekoszów okręgu Podzamcze.   /A. Olech/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w 
Kielcach uruchomił właśnie nabór wniosków do 
Ogólnopolskiego programu finansowania służb ra-
towniczych. Druhowie mogą ubiegać się o dofinan-
sowanie do 10 tysięcy złotych na zakup sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych.

– Tym razem, dzięki wsparciu w kwocie miliona zło-
tych z NFOŚiGW w Warszawie, udało nam się ponownie 
uruchomić Ogólnopolski program finansowania służb ra-
towniczych. Część 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu i 
wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, 
tzw. „Mały Strażak”. Zachęcam Ochotnicze Straże Po-
żarne do składania wniosków na zakup sprzętu i dopo-
sażenie jednostek. W sumie do rozdysponowania mamy 
1,7 miliona złotych – poinformował prezes WFOSiGW 
w Kielcach Ryszard Gliwiński, który podczas konferen-
cji prasowej mówił o szczegółach programu wraz z za-

proszonymi gośćmi – senatorem Krzysztofem Słoniem, 
posłami Agatą Wojtyszek i Bartłomiejem Dorywalskim 
oraz wicewojewodą świętokrzyskim Rafałem Nowakiem. 
– Kiedy rozmawiam z druhami w mniejszych miejscowo-
ściach, zawsze podkreślają, że projekty takie jak ten, dają 
im możliwość wymiany zużytego sprzętu, czy zakupu 
specjalistycznego umundurowania, które jest niezbędne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Bardzo się cieszę, że 
WFOŚiGW ponownie uruchomił program wsparcia dla 
jednostek OSP. Zachęcam do składania wniosków – mó-
wił wicewojewoda Rafał Nowak. – Każda jednostka może 
pozyskać w ramach właśnie uruchomionego programu 
dofinansowanie w kwocie do 10 tysięcy złotych. Zachę-
cam jednostki z terenu gminy Piekoszów do sięgnięcia 
po te środki. Potrzeby zawsze są duże, dlatego warto 
skorzystać z dofinansowania – przekonuje wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.                              /A. Olech/

Jednostki OSP mogą otrzymać
dofinansowanie na sprzęt

Gmina Piekoszów zawarła umowę ze Starostwem Powiatowym w Kielcach w 
sprawie budowy chodnika w Podzamczu Piekoszowskim. (fot. CKinfo)
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Zmiana w Zarządzie Zakładu Usług 
Komunalnych w Piekoszowie

Z końcem marca zakończyła się 
umowa o świadczenie usług zarzą-
dzania z dotychczasowym Prezesem 
Zarządu Zakładu Usług Komunalnych 
w Piekoszowie Sp. z o.o. Marcinem 
Helioszem. W związku z tym, Rada 
Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o 
oddelegowaniu Andrzeja Paździerza 
do pełnienia czynności Zarządu do 
czasu wyboru nowego Prezesa Za-
rządu. Ma to nastąpić w przeciągu 
dwóch miesięcy.

Od 2007 roku Andrzej Paździerz za-
rządza instytucjami kultury w naszej 
gminie, skąd został urlopowany na czas 
pełnienia czynności Zarządu Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. 
z o.o. Od sierpnia ubiegłego roku zasia-
da w Radzie Nadzorczej Spółki, pełniąc 
funkcję jej przewodniczącego. – Sprawy 
związane z Zakładem Usług Komunal-
nych w Piekoszowie nie są obce Andrze-
jowi Paździerzowi. Stąd też po złożeniu 
rezygnacji przez poprzedniego prezesa, 
w ostatnim dniu umowy Rada Nadzor-
cza zdecydowała o oddelegowaniu go 
od kwietnia bieżącego roku do tymcza-
sowego pełnienia czynności zarządu 
Spółki – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Zdaniem pełniącego czynności Za-
rządu ZUK w Piekoszowie Andrzeja 
Paździerza, przed spółką stoi wiele wy-
zwań. Jednym z najważniejszych bez 
wątpienia jest modernizacja oczyszczal-
ni. Warto przypomnieć, że ogłoszony 
nie tak dawno konkurs na opracowanie 
i zaprezentowanie koncepcji architekto-
niczno-technologiczno-urbanistycznej 
inwestycji pn. „Zabezpieczenie przed 
przenikaniem do środowiska ścieków 
z istniejących reaktorów biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie 
poprzez budowę nowoczesnych reakto-
rów spełniających normy dla parametrów 
ścieków oczyszczonych wraz z niezbęd-
nymi obiektami budowlano-technologicz-
nymi“ został unieważniony przez Sąd 
Konkursowy, którego zadaniem była 
ocena nadesłanych koncepcji rozbudo-
wy oczyszczalni ścieków w Piekoszo-
wie w zakresie zgodności tych prac z 
wymaganiami określonymi w Regulami-
nie Konkursu i z kryteriami oceny prac. 
W skład Sądu Konkursowego weszli: 
Adam Nosek – Przewodniczący (tech-

nolog ZUK), Marta Domagała – Członek 
(projektantka ZUK), Marek Szczerba – 
Członek (przedstawiciel Urzędu Gminy 
w Piekoszowie), dr hab. inż. Jarosław 
Gawdzik – Członek (Profesor Politech-
niki Świętokrzyskiej, Kierownik Katedry 
Technologii Wody i Ścieków, Politechnika 
Świętokrzyska) oraz dr hab. inż. Bartosz 
Szeląg – Członek (Profesor Politechniki 
Świętokrzyskiej, Katedra Geotechniki 
i Gospodarki Odpadami, Politechnika 
Świętokrzyska). – Sąd Konkursowy unie-
ważnił prace, ponieważ nie były zgodne 
z regulaminem – mówi pełniący czynno-
ści Zarządu ZUK w Piekoszowie Andrzej 
Paździerz, który wyjaśnia, że zarów-
no kontrola Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska, jak i wewnętrz-
ne statystyki związane z pracą prze-
pompowni i oczyszczalni pokazują, że 
oczyszczalnia pracuje stabilnie. – Jeste-
śmy w tej chwili na etapie zlecania profe-
sjonalnej ekspertyzy technicznej wraz z 
proponowanymi zmianami dotyczącymi 
modernizacji oczyszczalni oraz rozwiąza-
nia problemu gospodarki osadem. Prace 
projektowe ruszą zaraz po uzyskaniu 
ekspertyzy, która wskaże ich kierunek – 
zapowiada Andrzej Paździerz.

Kolejnym stojącym przed spółką waż-
nym wyzwaniem jest budowa dodatko-
wego ujęcia wody dla mieszkańców za-
chodniej części gminy Piekoszów. Pod 
koniec kwietnia ubiegłego roku spółka 
podpisała z samorządem Województwa 
Świętokrzyskiego umowę na dofinanso-
wanie projektu pn. „Rozbudowa systemu 
wodociągowego na terenie gminy Pie-
koszów“ na kwotę 1 miliona 917 tysię-
cy złotych, co stanowi dofinansowanie 
inwestycji na poziomie 63,63%. Środki 
pozyskano w ramach Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. – Działanie za-
kłada realizację dwóch działań. Pierw-
szym z nich jest znalezienie i budowa 
ujęcia wody wraz z połączeniem sieci 
wodociągowej i niezbędną infrastruktu-
rą techniczną. Drugie zadanie zakłada 
zaprojektowanie i budowę nowej sieci 
wodociągowej wraz z obiektami towarzy-
szącymi w Gałęzicach i Skałce – mówi 
Andrzej Paździerz. Przetarg na prace 
poszukiwawcze nowego ujęcia zostanie 
rozpisany w maju. Zakończenie inwesty-
cji zaplanowano na 2023 rok.

W najbliższym czasie czeka też sporo 
zmian w bieżącym funkcjonowaniu ZUK 
w Piekoszowie, zmierzających nie tylko 
do usprawnienia pracy spółki, ale też 
do usprawnienia komunikacji z miesz-
kańcami. – W najbliższych tygodniach 
będą spisywane stany wodomierzy, któ-
re zgodnie z umowami z mieszkańcami 
muszą być weryfikowane co najmniej 
dwa razy w roku. Działanie to połączy-
my z aktualizacją danych w umowach. 
Planujemy też wprowadzić komunikację 
z mieszkańcami w XXI wiek, między in-
nymi za pomocą e-faktur, czy aplikacji 
eBOK, dzięki której każdy będzie mógł 
sam rozliczać się z zakładem wchodząc 
na swoje konto i na bieżąco sprawdzać 
stan relacji finansowej z Zakładem. 
Usprawnienia wymagają również tak 
oczywiste rzeczy, jak sprawna centrala 
telefoniczna, czy na bieżąco aktualizowa-
na strona interenetowa z wszelkimi inte-
resującymi mieszkańców informacjami. 
Ponadto od pierwszego dnia delegowa-
nia analizuję wniosek taryfowy złożony 
przez byłego Prezesa Zarządu w kontek-
ście przedstawionych w nim kosztów w 
kolejnych latach. Działanie to wykonuje 
w pełnej korelacji z RZGW w Krakowie, 
instytucją która zatwierdza taryfy na ko-
lejne 3 lata. Staramy się doprowadzić do 
sytuacji, w której podwyżka cen za do-
starczanie wody i odprowadzanie ście-
ków nie będzie zbyt duża a adekwatna 
do rosnących na rynku cen towarów i 
usług. Poza tym, w najbliższym czasie 
chcemy też poruszyć kwestię przejmo-
wania sieci wodociągowych i kanalizacyj-
nych wykonanych przez osoby prywatne, 
aby zasady były jasne i oczywiste dla 
wszystkich planujących inwestycje na 
terenie gminy. Widzimy również problem 
lawinowo rosnących cen za gospodarkę 
odpadami w gminach, gdzie ceny rosną 
nawet do 30 zł od osoby za odbiór odpa-
dów segregowanych, stąd też sądujemy 
możliwości organizacyjne i finansowe, w 
których to ZUK mógłby stanąć do prze-
targu i ewentualnie realizować to zadania 
na terenie gminy. Są dobre przykłady 
tego typu działań w Polsce, m.in w Po-
łańcu, Miastku, Opocznie, gdzie zakłady 
wykonują tego rodzaju usługi i co naj-
ważniejsze bez tak gigantycznych pod-
wyżek dla mieszkańców – mówi Andrzej 
Paździerz.                                /A.Olech/
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Piekoszów - tu się opłaca!
Od 19 kwietnia do 14 maja potrwa akcja konkur-

sowa „Piekoszów – tu się opłaca!”. Udział w niej 
mogą wziąć osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, 
zamieszkują na terenie Gminy Piekoszów, są rodzi-
cami lub prawnymi opiekunami ucznia lub wycho-
wanka uczęszczającego do przedszkoli publicz-
nych oraz niepublicznych, a także szkół i placówek 
oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy 
Piekoszów. Warunkiem jest złożenie deklaracji po-
datkowej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 
kwietnia 2021 roku, w której wskazały gminę Pieko-
szów jako ich miejsce zamieszkania.

Aby wziąć udział w loterii należy do 14 maja wrzu-
cić do jednej z urn znajdujących się Punktach Obsługi 
Loterii kompletnie wypełniony formularz (kupon), w któ-
rym należy wpisać: imię i nazwisko ucznia/wychowan-
ka, imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna, numer 
telefonu komórkowego rodzica/opiekuna do kontaktu, 
adres zamieszkania, numer PESEL lub datę urodzenia 
i obywatelstwo w przypadku nieposiadania numeru PE-
SEL, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych poprzez zaznaczenie oświadczenia i złożyć wła-
snoręczny podpis.

Jak przebiega losowanie? 
Każdemu kuponowi nadany zostanie numer iden-

tyfikacyjny. Jeden uczestnik może wygrać jedną na-
grodę w loterii. Kupony zdublowane lub nieoryginalne 
będą odrzucane. Losowanie nagród w obecności ko-
misji nadzoru odbędzie się 26 maja. Po wylosowaniu 
laureatów, organizator loterii będzie kontaktował się ze 
zwycięzcami i poprosi o potwierdzenie rozliczonego 
PIT-a z wpisaną gminą Piekoszów jako miejscem za-
mieszkania. W połowie czerwca nagrody zostaną roz-
dane. Wśród nagród znajdą się nagroda główna, czyli 
voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy, laptopy, 
rowery miejskie, vouchery turystyczne, hulajnogi elek-
tryczne i czytniki e-booków. Organizatorem loterii jest 
firma Gratifica z Łodzi. 

Punkty Obsługi Loterii (POL)
POL 1: zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. Ste-

fana Żeromskiego w Brynicy nr 144a, czynny od ponie-
działku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,

POL 2: zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Łosieniu nr 1, czynny od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,

POL 3: zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Rykoszynie przy ul. Świętokrzy-
skiej 112, czynny od poniedziałku do piątku w godzi-
nach  8:00 – 14:30,

POL 4: zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. 
Adama Mickiewicza w Szczukowskich Górkach nr 35a, 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 
14:00,

POL 5: zlokalizowany w Szkole Podstawowej im. Bo-
haterów Powstania Styczniowego w Zajączkowie nr 86, 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 
14:00,

POL 6: zlokalizowany w Zespole Oświatowych Pla-
cówek Integracyjnych w Micigoździe przy ul. Często-

chowskiej 21, czynny od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7:30 – 15:30,

POL 7: zlokalizowany w Zespole Placówek Oświa-
towych w Jaworzni nr 93, czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8:00 – 15:00,

POL 8: zlokalizowany w Zespole Placówek Oświa-
towych w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 110, 
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 
15:00,

POL 9: zlokalizowany w Niepublicznym Przedszkolu 
Mini College w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 
2a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 
– 17:00,

POL 10: zlokalizowany w Niepublicznym Przedszkolu 
Mini College w Piekoszowie przy ul. Kochanowskiego 
18, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 
– 17:00,

POL 11: zlokalizowany w Punkcie Przedszkolnym 
Fundacji Rozwój dla Przyszłości w Brynicy, Gałęzice 
23A, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
07:00 – 17:00,

POL 12: zlokalizowany w Punkcie Przedszkolnym 
Fundacji Rozwój dla Przyszłości w Brynicy, Brynica 
144a, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
06:30 – 16:30. 

Pozostałe informacje oraz regulamin loterii dostępne 
na stronie www.piekoszow.pl w zakładce „Piekoszów - 
tu się opłaca”.                                                       /UG/

Piekoszów - tu się opłaca!

Konkurs trwa od 1 marca do 30 kwietnia i kierowany jest
do rodziców lub opiekunów prawnych dzieci

uczęszczających do szkół i placówek oświatowych oraz
niepublicznych przedszkoli z terenu Gminy Piekoszów.

Złóż PIT za 2020 rok i wskaż swoje miejsce zamieszkania
na terenie Gminy Piekoszów. Wypełnij formularz ZAP-3

i wyślij go razem z PIT-em na adres: II Urząd Skarbowy
w Kielcach ul. Częstochowska 20, 25-647 Kielce.

Weź udział w konkursie! 
Do wygrania voucher na rodzinny wyjazd wypoczynkowy, 

rodzinne weekendowe zwiedzanie Warszawy i Krakowa,
laptopy, czytniki e-book, hulajnogi elektryczne, rowery 

i wiele innych ciekawych nagród.

Korzystaj ze swoich pieniędzy tu 
gdzie mieszkasz rozwijając naszą Gminę!

Więcej informacji na temat konkursu „Piekoszów - tu się opłaca!” 
na stronie internetowej www.piekoszow.pl

GMINA
PIEKOSZÓW
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Ku końcowi zaczynają zbliżać 
się prace związane z budową 
ścieżek dydaktycznych na tere-
nie Rezerwatu Moczydło i Rezer-
watu Chelosiowa Jama. 

To będą miejsca prawdziwie 
przyjazne turystom. – Inwestycja 
zakłada budowę ścieżek dydak-
tycznych wraz ze stanowiskami 
edukacyjnymi, stanowiskami obser-
wacyjnymi oraz elementami małej 
architektury na terenie Rezerwatu 
Moczydło i Rezerwatu Chelosiowa 
Jama. W ramach prowadzonych 
prac ustawiono już większość sta-
nowisk edukacyjnych, powstał taras 
widokowy, wiaty drewniane, mała 
architektura, jest już zarys większo-
ści ścieżek dydaktycznych, a obiekt 
do prelekcji jest w surowym stanie 
– poinformował wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. – W marcu 
2017 roku wspólnie z gminą Chę-
ciny, Morawica, Sitkówka-Nowiny 
oraz Kielce powołaliśmy Stowarzy-
szenie Gmin „Geoland Świętokrzy-
ski”, którego głównym celem są 
wspólne działania na rzecz rozwoju 
geoturystyki oraz powołania i utrzy-
mania geoparku, funkcjonującego 
w sieci europejskich i globalnych 
geoparków UNESCO. Trzeba przy-
znać, że mamy się wspólnie czym 
pochwalić, a geolodzy od lat mają 
tu prawdziwy raj. Dlatego tym bar-
dziej cieszę się, że 21 kwietnia do-
tarła do nas informacja o wpisaniu 
Geolandu Świętokrzyskiego na listę 
geoparków UNESCO – zaznacza 
wójt gminy Piekoszów. – Bardzo się 
cieszę, że w trakcie trwania skom-
plikowanej procedury wpisania na 
tę listę, udało nam się pozyskać 
bardzo wysokie unijne dofinanso-

wanie na realizację ścieżek dy-
daktycznych, które znajdują się na 
terenie dwóch rezerwatów: Rezer-
watu Moczydło i Rezerwatu Che-
losiowa Jama. Dobiegająca końca 
inwestycja pozwoli na udostępnie-
nie dla mieszkańców gminy oraz 
wszystkich przybyłych turystów i 
miłośników geologii możliwości 
podziwiania uroków i walorów tych 
niezwykłych rezerwatów – dodaje. 
W rezerwatach odnajdziemy Chelo-
siową Jamę, Jaskinię Pajęczą, Ja-
skinię Jaworznicką, górę, pod którą 
biegną chodniki staropolskiej kopal-
ni czy też kamieniołom w Jaworzni 
będący pozostałością po Zakładzie 
Wapienniczym „Jaworznia”. – Po 
zagospodarowaniu obydwa rezer-
waty staną się idealne do aktywne-
go spędzania wolnego czasu obcu-
jąc z pięknem niezwykłej przyrody. 
Teraz gdy znaleźliśmy się na presti-
żowej liście geoparków UNESCO 
śmiało mogę stwierdzić, że posia-
damy unikatowe na światową skalę 
atrakcje – zaznacza wójt Zbigniew 
Piątek.

Koszt budowy ścieżek dydaktycz-
nych na terenie Rezerwatu Moczy-
dło i Rezerwatu Chelosiowa Jama 
opiewa na kwotę 1 miliona 843 ty-
sięcy złotych, z czego 1 milion 436 
tysięcy złotych pokryje unijne dofi-
nansowanie pozyskane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 
6.3.”Ochrona i wykorzystanie ob-
szarów cennych przyrodniczo – ZIT 
KOF”. Osi 6. Rozwój miast Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020. Wszystko wskazu-
je na to, że już niebawem turyści 

będą mogli odwiedzać te niezwy-
kłe miejsca na łonie natury i odkry-
wać ich uroki. – Dlatego apeluję do 
wszystkich mieszkańców oraz przy-
jezdnych o poszanowanie pracy, 
która jest wykonywana choćby na 
ścieżkach dydaktycznych. Mają one 
służyć nam wszystkim i być atrak-
cją dla turystów, gości z innych re-
gionów. Nie możemy dopuścić do 
tego, by cenne dla naszej gminy 
obiekty były demolowane, dewa-
stowane i zaśmiecane. Oznacza 
to brak szacunku dla czyjejś pracy 
i dla własnej małej ojczyzny jaką 
jest gmina czy miejscowość. To od 
nas wszystkich zależy jak długo bę-
dziemy mogli podziwiać i korzystać 
z tych obiektów. Nie pozwólmy, by 
to co ma walory edukacyjne i tury-
styczne zostało zniszczone – ape-
luje wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek.       

       /A. Olech/

Nasze rezerwaty na liście UNESCO.
Niebawem koniec prac na
ścieżkach dydaktycznych

Jeden z elementów ścieżki dydaktycznej w Jaworz-
ni. (fot. CKinfo)
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Pomóżmy przeżyć Piotrowi Turkowi.
Trwa zbiórka pieniędzy

Piotr Turek uczeń klasy 6b w Szkole Podstawowej 
Integracyjnej w Micigoździe ma nawrót choroby no-
wotworowej. 

Kłopoty ze zdrowiem Piotrka zaczęły się już w pierw-
szym roku życia. Lekarze stwierdzili u niego zespół Nij-
megen powodujący niedobór odporności. U dzieci, które 
na nią chorują, jest duże ryzyko zachorowania na nowo-
twór.

Piotrek dużą część swojego życia przebywa w szpita-
lach. Pierwszy cios związany z nowotworem padł w grud-
niu 2009 roku kiedy stwierdzono u (wtedy czterolatka) 
ostrą białaczkę limfoblastyczną. Po chemioterapii w 2012 
roku powróciła nadzieja, że Piotr pokonał wroga. Radość 
trwała jednak tylko 8 miesięcy. Rak powrócił, silniejszy. 
Od 2013 roku walka rozpoczęła się na nowo. Chemia za 
chemią. Kolejna iskra nadziei pojawiła się w 2017 roku. 
Spokój trwał również krótko, bo tylko 2 lata. W 2019 roku 
komórki rakowe pojawiły się w całym krwioobiegu. Po-
trzebny był przeszczep, który wykonany został 20 grud-
nia 2019 roku. Piotr zaczął szybko dochodzić do siebie. 

Niestety, rak wrócił po raz trzeci. Po zwykłej kontroli 
w poradni, nadeszła informacja, że znów pojawiły się ko-
mórki rakowe. Tym razem sprawy potoczyły się błyska-
wicznie. Profesor Kałwak z Przylądka Nadziei postano-
wił, że Piotruś przejdzie terapię CAR-T, żeby ostatecznie 
pokonać chorobę.

CAR-T to supernowoczesna terapia, polegająca na 
przeprogramowaniu limfocytów T krwi tak, żeby potrafi-
ły niszczyć komórki nowotworowe i nauczyły tego cały 
układ odpornościowy. Lekarze z Przylądka Nadziei już 
pobrali krew od Piotrusia. Teraz zaczyna się wyścig z 

czasem. Terapia CAR-T jest nierefundowana. W przy-
padku Piotrka jej koszt to ponad 1,3 miliona złotych które 
jak najszybciej trzeba zebrać. 

Już teraz organizowane są zbiórki, liczne licytacje inter-
netowe i wiele innych inicjatyw jak choćby rajd, który miał 
miejsce w Łosieniu w sobotę 17 kwietnia. Rajd odbywał 
się leśnymi ścieżkami. W samym rajdzie wzięło udział 75 
osób. – Nie trzeba było iść w rajdzie, by wesprzeć Piotr-
ka. Wystarczyło przyjść na miejsce zbiórki, zapisać się 
i opłacić wpisowe. W sumie zapisanych mieliśmy ponad 
130 osób, dzięki którym udało się zebrać 16 tysięcy zło-
tych. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję 
oraz uczestnikom rajdu – podsumowuje ks. Stanisław 
Król proboszcz parafii Łosień. Oprócz mieszkańców pa-
rafii Łosień, w rajdzie udział wzięli przedstawiciele Urzędu 
Gminy w Piekoszowie z wójtem Zbigniewem Piątkiem na 
czele, radni gminy Piekoszów oraz powiatu kieleckiego, a 
także mieszkańcy ościennych miejscowości i parafii./kcz/

Pomóżmy Piotrkowi dojść do zdrowia! (Źródło zdjęcia www.siepomaga.pl/
piotr-turek)

Temat ochro-
ny środowiska, 
p o d e j m o w a n y 
jest już wśród 
n a j m ł o d s z y c h 
uczniów. Zaśmie-

canie ma bardzo negatywny 
wpływ na glebę, rośliny czy 
zwierzęta. Niestety – dzikie 
wysypiska śmieci znajdują się 
praktycznie w każdej miejsco-
wości. 

– Butelki, torebki foliowe, plastik, 
szkło, odpady higieniczne, opako-
wania po jedzeniu i wiele innych – 
takie rzeczy coraz częściej można 
spotkać nie tylko w lasach, ale np. 

przy drogach. Sami kierowcy niejed-
nokrotnie wyrzucają butelki po piciu 
czy torebki na pobocze drogi. Są 
również takie osoby, które przywożą 
wytworzone przez siebie śmieci do 
lasu czy wyrzucają je do rowu przy 
ulicy. Takie zachowanie jest skanda-
liczne – tłumaczy wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. – Dlatego też 
apeluję o zaprzestanie praktykowa-
nia tego typu zachowań – wyrządza-
my krzywdę sobie i środowisku. To-
rebka foliowa rozkłada się 500 lat, a 
plastikowej butelce zajmie to nawet 
1000 lat. Wyrzucając śmieci w ten 
sposób, stwarzamy realne zagroże-
nie dla roślin oraz zwierząt. Nie tyl-

ko martwi, ale i dziwi mnie fakt, że 
nadal powstają dzikie wysypiska, bo 
przecież z każdego gospodarstwa 
odbierane są śmieci – czy ktoś je 
segreguje czy nie. To samo dotyczy 
przedmiotów wielkogabarytowych 
czy elektrośmieci – są organizowa-
ne zbiórki takich odpadów i każdy 
może oddać to czego już nie używa. 
Dlatego jeszcze raz apeluję – bądź-
my odpowiedzialni za to co robimy! 
Nie zaśmiecajmy Ziemi, na której 
będą żyć następne pokolenia na-
szych rodzin. Nie krzywdźmy roślin i 
zwierząt i nie twórzmy kolejnych dzi-
kich wysypisk śmieci – apeluje wójt 
Zbigniew Piątek.                     /kcz/

O EKOLOGII
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Refleksje dotyczące zawodów oraz
konkurs z aplikacją E-maths

Kim chciałbyś zostać? – ta-
kie pytanie często dorośli zadają 
dzieciom. Odpowiadają one róż-
nie. Czasem zaskakująco. Jednak, 
czy zawsze wiedzą na czym pole-
ga dany zawód? 

W Szkole Podstawowej im. Henry-
ka Sienkiewicza w Łosieniu realizo-
wany jest Wewnątrzszkolny System 
Doradztwa Zawodowego. W ramach 
orientacji zawodowej dla klas I - IV  
w dniach od 7 do 9 kwietnia 2021 
roku w klasie I na zajęciach gościli  
rodzice. W czasie codziennych spo-
tkań on-line dzieci miały okazję do-
wiedzieć się, na czym polega praca 

pielęgniarki, księgowej oraz pomocy 
nauczyciela w przedszkolu. Panie 
Marzena Skrzypiec, Ewa Hajduk i 
Daria Podgórska w ciekawy sposób 
opowiedziały o swoich doświadcze-
niach zawodowych, a także udzieliły 
odpowiedzi na wszystkie nurtujące 
uczniów pytania. 

Konkurs
Szkoła Podstawowa w Łosieniu 

zaprasza wszystkich chętnych w wie-
ku 10 - 99 lat  do wzięcia udziału w 
konkursie pod hasłem: „Aplikacja E-
-Maths nie jest dla mnie tajemnicą”. 
Na laureatów czeka 50 atrakcyjnych 
nagród książkowych.

Aby otrzymać jedną z nich, wy-
starczy pobrać darmową aplikację 
E-Maths ze sklepu Google Play lub 
App Store, rozwiązać zadania z co 
najmniej 2 poziomów (z dowolne-
go z czterech działów) matematyki i 
przesłać zrzut ekranu, potwierdza-
jący przejście poziomów, na adres 
szkoły: splosiensplosien@gmail.com. 
W e-mailu należy podać swoje imię i 
nazwisko, adres oraz numer telefonu. 
Regulamin konkursu znajduje się na 
stronie internetowej placówki: www.
sp-losien.cba.pl oraz na stronie Face-
booka szkoły.           /SP w Łosieniu/

Tydzień Kultury Języka
w Szczukowskich Górkach

W dniach 15-20 marca ob-
chodzony był w całym naszym 
regionie XXIX Tydzień Kultury 
Języka. 

Szkoła Podstawowa im. Adama 
Mickiewicza w Szczukowskich 
Górkach mimo utrudnień zwią-
zanych z epidemią koronawirusa 
i nauczaniem zdalnym nie zapo-
mniała o tej akcji. Nauczyciele 
przygotowali szereg ciekawych 
przedsięwzięć.

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego poznawały „Bajki polskie”, 
rozwiązywały rebusy i zagadki z 
nimi związane, a na koniec wzięły 
udział w konkursie plastycznym.

W klasach I-III zorganizowano 
Konkurs Ortograficzny, konkurs 

na Mistrza Potyczek Językowych, 
a także Konkurs Plastyczny pt.: 
„Bohater Ulubionej Książki”. 

Uczniowie klas IV-VIII wzięły 
udział w przedsięwzięciach takich 
jak: „Jak dbać o piękno mowy oj-
czystej?” - nasza recepta, nasz 
przepis, „O czym oni mówią?!” –  
slang młodzieżowy (analiza i opis 
zjawiska), „Ortografia w rysunku” 
– prace plastyczne oraz „Nasz 
patron - Adam Mickiewicz” - two-
rzymy ilustracje do wybranych 
dzieł. To był niezwykle pracowity 
tydzień.
/SP w Szczukowskich Górkach/

Rodzice opowiadali o swoich zawodach. (fot. SP Łosień)

Podczas Tygodnia Kultury Języka, dzieci wykony-
wały również prace plastyczne. (fot. SP Szczukow-
skie Górki)
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O języku ojczystym mówiono
w Rykoszynie

W ramach Świętokrzyskiego Tygodnia Kultury Ję-
zyka, Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego 
w Rykoszynie włączyła się w działania, które zosta-
ły zgłoszone jako jedna z inicjatyw w województwie 
świętokrzyskim. Zaplanowano szereg akcji w celu 
uczczenia Kultury Języka. 

W piątek 19 marca z zachowaniem reżimu sanitarnego 
odbył się w placówce Konkurs Recytatorski dla uczniów z 
klas IV – VIII, w którym wzięło udział 12 uczniów. Recy-
tatorzy zmierzyli się z twórczością Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, pisarz ten został patronem roku 2021, a 22 
stycznia obchodziliśmy 100. rocznicę jego urodzin. Walka 
była zacięta i bardzo wyrównana, komisja konkursowa 
miała twardy orzech do zgryzienia. Po długiej naradzie 
wytypowano zwycięzców. Miejsce pierwsze zajął Piotr 
Szafulski uczeń klasy VIIb, miejsce drugie Diana Gos 
również z klasy VIIb, a miejsce trzecie Gabriela Pietrzy-
kowska z klasy VIII. Wyróżnienia otrzymali: Marta Adach 
kl. V; Nadia Lesiak kl. VI; Wiktoria Wychowaniec kl. VI 
oraz Marlena Woroch kl. VIIb.

Nagrody dla uczniów ufundowała i wręczyła dyrektor 

szkoły Agata Skalska.
Poza konkursem recytatorskim panie Teresa Piotrow-

ska i Sylwia Giemza prowadziły w ramach Tygodnia 
Kultury Języka zajęcia, podczas których najmłodsi wy-
słuchali legend i podań, rozwiązywali zagadki i rebusy, a 
starsi zmagali się z łamańcami językowymi. Cały tydzień 
od 15 do 19 marca upłynął w szkole w Rykoszynie pod 
znakiem dbania o kulturę języka.       /SP w Rykoszynie/

Laureaci konkursu recytatorskiego. (fot. SP Rykoszyn)

O kulturze języka w Brynicy
W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskie-

go w Brynicy pomimo zdalnej nauki odbył się ko-
lejny już raz Tydzień Kultury Języka Polskiego. 
Jego tegoroczne hasło to „Przejrzysty ojczysty. 
Przez młodomowę do współczesnej kultury”.

Uczniowie szkoły podstawowej w Brynicy mogli 
wykazać się w różnych konkursach m.in. w pięknym 
czytaniu, czy przygotować projekt, a także wysłu-
chać wykładu prof. Miodka dostępnego na platformie 
YouTube. Każde spotkanie z językiem dostarczyło 
konkretnej wiedzy. Uczniowie mieli możliwość rozwi-
jania umiejętności w obszarach pisania, mówienia, 
słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii. Dzięki 
temu kształtują oni swoją postawę poprzez stwarza-
nie sobie szansy na uczestnictwo w kulturze i w dzia-
łaniach, które umożliwiają rozwój człowieka. 

Celem podejmowanych działań było przyjrzenie 
się polszczyźnie okiem młodzieży oraz kształtowanie 
świadomości językowej i propagowanie kultury języka 
ojczystego. Starsi uczniowie z klas IV-VIII mogli wyka-
zać się znajomością języka młodzieżowego i przygo-
tować filmik, gdzie zostanie przekazany młodzieżowy 
kod językowy. Język młodomowy, czyli język nastolat-
ków, jest bardzo bogaty i niezwykle charakterystycz-
ny. Powodem jest to, że osoby młode spędzają dużo 
czasu w Internecie i mediach społecznościowych. 
Naszym celem było zaproszenie młodzieży, nie tylko 

do zabawy, ale i do pokazania, jak język polski jest 
bogaty i jak się zmienił w przeciągu kilku lat. Kolejną 
propozycją dla uczniów był konkurs „Rusz głową nad 
frazeologią”. Uczniowie rozszyfrowywali co oznaczają 
związki frazeologiczne pochodzące z różnych epok. 
Także dla uczniów klas młodszych był zorganizowany 
konkurs „Mistrz pięknego czytania”. Dzieci zmierzyły 
się z tekstem Juliana Tuwima „O Panu Tralalińskim”. 
Bardzo chętnie zaprezentowały swoją interpretację 
wiersza, dykcję oraz bezbłędność w czytaniu. Komi-
sja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia.

                                                     /SP w Brynicy/

O języku polskim, frazeologii i młodzieżowym języku mówiono w szkole w 
Brynicy. (fot. SP Brynica)
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Przyjaciele
zwierząt z Jaworzni

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Jaworzni zdobyli II miejsce w konkursie pla-
stycznym.

W piątek 26 marca w Starostwie Powiatowym w 
Kielcach odbyło się uroczyste wręczenie nagród bę-
dące rozstrzygnięciem konkursu plastycznego pod 
hasłem „Przyjaciel zwierząt". Uczniowie klas drugich 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni 
reprezentowani przez Wiktorię Karbownik i Bartłomie-
ja Wiśniewskiego, z rąk członka Zarządu Powiatu w 
Kielcach Mariusza Ściany odebrali dyplom i nagrody 
za zajęcie II miejsca.                      

              /SP w Jaworzni/

Pierzaści architekci
Uczniowie z klasy II ze Szkoły Podstawowej im. 

Bohaterów Powstania Styczniowego w Zajączko-
wie, na zajęciach zdalnych zrealizowali projekt dy-
daktyczny „Pierzaści architekci”. Dowiedzieli się 
wiele o ptasich budowlach oraz miejscach, w któ-
rych ptaki mogą znaleźć schronienie.

Na wiosnę ptaki zakładają gniazda, w których będą 
składać jaja, wysiadywać je, a potem karmić swoje 
młode i troszczyć się o nie tak długo, aż będą zdol-
ne do samodzielności. Ptaki posiadają instynktowną 
umiejętność jego budowy. Większość z nich tworzy 
gniazda o okrągłym kształcie, przypominające misecz-
kę. Drobiazgowo przeplatają gałązki, źdźbła słomy, 
kawałki mchu i innych materiałów. Starają się ukryć 
gniazdo przed drapieżnikami. Jednak niektóre potrafią 
zbudować bardzo złożone konstrukcje jak prawdziwe 
dzieła sztuki. Takie dzieła wykonali właśnie uczniowie 
klasy IIz Zajączkowa.                   /SP w Zajączkowie/

„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, czyli dokąd 
zaprowadziły klasę VIId ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Kochanowskiego w Piekoszowie spotka-
nia z lekturą.

Nagroda Nobla dla Henryka Sienkiewicza to bez 
wątpienia najważniejsze wydarzenie literackie ubie-
głego wieku i święto polskiej twórczości. To bardzo 
ważny element w biografii pisarza – Henryk Sienkie-
wicz jako  pierwszy Polak uhonorowany został przez 
Szwedzką Akademię – w dziedzinie literatury – za  
„wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spo-
tykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”. 
– Ten radosny i przyjemny obowiązek informowania  
o nagrodzie przyznanej artyście w 1905 r.  łączę  na 
zajęciach z przybliżeniem uczniom sylwetki pisarza, 
który część życia spędził przecież na naszej kieleckiej 
ziemi – w pobliskim Strawczynie. Nobel dla Henryka 
Sienkiewicza to nie tylko wydarzenie z dziedziny życia 
artystycznego, ale fakt, który należy, owszem, „odno-
tować”, a potem odłożyć ad acta – mówi Agnieszka 
Ginter-Wijas nauczyciel ze szkoły w Piekoszowie.

To międzynarodowe wyróżnienie  powinno na stałe 
zaistnieć w praktyce  szkolnej. Tak było w tym roku 
szkolnym na lekcjach języka polskiego w klasie VIId. 
Dotychczasowe miejsce w programie szkoły podsta-
wowej to tekst „Latarnika” oraz powieść „Quo vadis”. 
Dla uczniów Sienkiewiczowskie utwory, zwłaszcza 
ten drugi, okazują się trudne już na poziomie pierw-
szej lektury tekstu. Ogrom wydarzeń powieściowych, 
szybki rozwój akcji, mnóstwo postaci i stylizowana 
polszczyzna są powodem niezrozumienia utworu. Jak 
niechęć młodzieży do tego trudnego tekstu przeła-
mać? Udało się jednak. Mimo pandemii i niemożności 
spotkania się w szkole uczniowie wcielili się w role 
wybranych bohaterów „Quo vadis”. Własnoręcznie 
przygotowali stroje i rekwizyty, oddające klimat cza-
sów pierwszych chrześcijan. 

Tymi występami kończono cykl lekcji związanych 
z omówieniem Sienkiewiczowskiego dzieła. Ta lek-
cja pokazała, że warto takie działania podejmować. 
Wyzwoliły u uczniów, nawet u tych bardziej opornych, 
zaangażowanie i – w konsekwencji – pozytywne na-
stawienie do lektury. Nauczyciela to bardzo cieszy, 
stanowi powód do satysfakcji oraz motywację do dal-
szej pracy.

– Jako propozycję rozszerzenia „obecności” lektury 
na lekcjach języka polskiego podaję przemyślenia z 
naszych spotkań z „Quo vadis”,  przygotowane przez 
uczniów w formie prezentacji. Za przygotowanie ma-
teriału dziękuję Karolinie Kwiecień, Natalii Wodeckiej, 
Amelii Ząbek oraz Natalii Woźniak  – mówi Agnieszka 
Ginter-Wijas.                            /SP w Piekoszowie/

Dzieci wykonywały ptasie gniazda. (fot. SP Zajączków)

O Sienkiewiczu
w Piekoszowie



13KULTURA
Głos Piekoszowa - kwiecień 2021

Twórczość pod lupą. Adam Rysiński
i jego recyklingowe dzieła

Pasjonat tworzenia różnych 
obiektów, postaci, zwierząt z 
materiałów nadających się do 
recyklingu – tak można nazwać 
Adama Rysińskiego mieszkań-
ca Piekoszowa, który z puszek, 
ręczników papierowych czy też 
gazet tworzy wielobarwne i sta-
rannie wykonane przedmioty.

Artysta nie tylko maluje obrazy 
czy pisze wiersze. Duch artystycz-
ny może przejawiać się również po-
przez tworzenie przedmiotów z rze-
czy codziennego użytku. Z puszki, 
gazety czy butelki plastikowej moż-
na stworzyć palmę, choinkę, sowę, 
wiatrak, szopkę bożonarodzeniową 
czy też działający zegar. Każda z 
tych prac wymaga jednak mnóstwa 
pracy, cierpliwości i czasu. Tak też 
jest w przypadku mieszkańca Pie-
koszowa Adama Rysińskiego, który 
podkreśla, że tworzenie tych ozdób 
i przedmiotów to jego hobby i spo-
sób relaksu. – Są to przedmioty, 
w których liczy się precyzja. Dzię-
ki temu, że poświęcam swój czas 
na tworzenie tych rzeczy, oddalam 
się od wszechobecnych informa-
cji choćby o pandemii. Mój umysł 
odpoczywa od ich natłoku – mówi 
Adam Rysiński, który dodaje, że 
sam wymyśla co z czego stworzy. 

Uwagę, oprócz wielu wykona-
nych zwierząt, roślin, kwiatów, 
ozdobnych butelek, ozdób wielka-
nocnych, przykuwa również choć-
by zestaw kawowo-herbaciany, w 
skład którego wchodzi dzbanek na 
kawę, kubek, filiżanka czy też kie-
liszek i pojemnik na mleko. I choć 
nie mogą być one używane do tych 
celów naprawdę, to jednak robią 
wrażenie. Podobnie jak szkatułki.

Jak podkreśla mieszkaniec Pie-
koszowa swoje działa robi wyłącz-

nie dla hobby. – Po prostu rozdaję 
to co tworzę rodzinie, znajomym, 
nie pobieram za to pieniędzy, bo 
nie o to mi chodzi – mówi i dodaje, 
że samo tworzenie przedmiotów to 
dla niego spora radość, a gdy jakiś 
znajduje nabywcę, staje się ona 
jeszcze większa.

Jak widać, artystą i człowiekiem 
o niezwykłej pasji i talencie może 
zostać każdy. Wystarczy tylko tę 
pasję i talent w sobie odkryć i je 
szlifować.                                /kcz/

Z przedmiotów nadających się do recyklingu, Pan Adam stworzył szopkę bożonarodzeniową. (fot. BCK)

Wśród stworzonych przedmiotów odnajdziemy m.in. kwiaty, filiżanki, szkatułki, zwierzęta, wiatrak, zegar, ozdobne butelki czy kompozycje. (fot. BCK)



14 KULTURA
Głos Piekoszowa - kwiecień 2021

„Czas Wielkanocy” - konkurs
plastyczny rozstrzygnięty

„Czas Wielkanocny” to konkurs polegający na 
stworzeniu pracy plastycznej o tematyce wielka-
nocnej, który ukaże tradycję świąt, ich symbole czy 
związane z nimi zwyczaje. 

– Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu gminy Piekoszów. Z grupy klas I-III wpły-
nęło 69 prac, z klas IV-VI – 32 prace, a z klas VII-VIII 
– 15 prac. Zgodnie z regulaminem ocenialiśmy prace 
wykonane rysunkiem i malarstwo. W konkursie udział 
wzięły wszystkie szkoły oprócz Piekoszowa – dwie pra-
ce uczniów z tej szkoły indywidualnie przekazali rodzice. 
Po ocenie wszystkich prac, przyznaliśmy nagrody głów-
ne i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach – mówi 
Barbara Głowala instruktor Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie, która wraz z Krzysztofem Szymkiewiczem i 
Katarzyną Czerwińską z BCK oceniała prace.

Spośród uczniów klas I-III przyznano nagrody główne 
Igorowi Ptakowi (SP Rykoszyn), Maciejowi Chmielewskie-
mu (SP Zajączków), Sandrze Podgórskiej (SP Łosień), 
Julii Kiezie (SP Jaworznia), Lenie Zych (SP Micigózd), 
Nikoli Materek (SP Szczukowskie Górki), Lenie Kubiczy 
(SP Łosień), Zofii Nowickiej (SP Jaworznia), Michalinie 
Nartowskiej (SP Zajączków), Sylwestrowi Dudkowi (SP 
Zajączków), Mai Smolarczyk (SP Zajączków) i Zuzi No-
wak (SP Zajączków). Wyróżnienia w tej kategorii otrzy-

mali Emilia Sideł (SP Szczukowskie Górki), Julia Foks 
(SP Szczukowskie Górki), Julia Guzy (SP Szczukowskie 
Górki), Dawid Poddębniak (SP Rykoszyn) oraz Aleksan-
dra Stęplewska (SP Jaworznia).

Drugą grupę stanowili uczniowie klas IV-VI. Tutaj na-
grody główne otrzymali Julia Ziaja (SP Brynica), Wero-
nika Staniec (SP Rykoszyn), Michalina Nawrocka (SP 
Piekoszów), Amelia Tomasik (SP Brynica), Agnieszka 
Gola (SP Łosień) i Jakub Włodarczyk (SP Rykoszyn). 
Wyróżnienia przyznano Marii Myszurze (SP Piekoszów), 
Zuzannie Puś (SP Brynica), Mai Zapale (SP Brynica) i 
Bartoszowi Wnukowi (SP Rykoszyn).

Wśród uczniów klas VII-VIII nagrody główne za najlep-
sze prace otrzymały Julia Bębacz (SP Brynica), Magda 
Guzy (SP Brynica), Nina Żmuda (SP Brynica) oraz Alek-
sandra Król (SP Rykoszyn). Wyróżniono prace Wiktorii 
Kotwicy (SP Rykoszyn) i Julii Zapały (SP Brynica).

– Przyznaliśmy również nagrodę specjalną Grand Prix 
Konkursu, za naprawdę oryginalną pracę przedstawiają-
cą dziewczynkę w ludowym ubiorze z koszyczkiem wiel-
kanocnym. Była to naprawdę świetna wyróżniająca się 
praca Klaudii Zarychty ze szkoły w Brynicy – mówi Bar-
bara Głowala z BCK.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody w wyznaczonym 
przez Organizatora konkursu terminie.                      /kcz/

Zagłosuj na książkę i weź udział
w niezwykłym projekcie!

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie ru-
sza z kolejnym projektem. „Jedna książka… jedno 
miejsce” to tytuł kampanii, która będzie realizowa-
na. Kampania ma służyć promocji czytelnictwa i 
zachęcać mieszkańców w różnym wieku do korzy-
stania z usług oferowanych przez BCK, a przede 
wszystkim do czytania książek.

W ramach kampanii przeprowadzone i zorganizo-
wane zostaną różne działania, które skupiać się będą 
wokół jednej książki, wybranej przez mieszkańców 
gminy drogą głosowania. Dlatego już teraz zachęca-
my czytelników do wzięcia udziału w głosowaniu.

Jak to działa? Przez bibliotekarzy i nie tylko wybra-
na zostanie lista książek z literatury dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Mieszkańcy, poprzez głosowanie 

online oraz w bibliotece w Piekoszowie, wybiorą jedną 
książkę z tej listy. Głosowanie trwa do 14 maja. Po 
wybraniu książki zakupiona zostanie większa ilość jej 
egzemplarzy, która służyć będzie podczas kampanii.

Lista książek, na które można oddawać głosy znaj-
duje się na naszej stronie www.bckpiekoszow.pl w 
zakładce „Konkursy 2021”, na profilu na Facebook’u 
oraz w siedzibie biblioteki w Piekoszowie.

Co jeszcze w projekcie?
W projekcie przewidziano jeszcze dyktando mię-

dzypokoleniowe, konkurs na recenzję książki, piknik 
czytelniczy, akcję flash mob, czyli wspólne czytanie 
książki, spotkanie z pisarzem czy sesję fotograficzna 
z książką. O kolejnych działaniach będziemy informo-
wać na bieżąco.                                                  /kcz/
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Publikacja „Magicznego pióra”
Fundacja Kulturalna Przestrzeń z Piekoszowa zre-

alizuje w tym roku projekt dotyczący wydania publi-
kacji z wierszami i opowiadaniami dzieci i młodzieży.

Publikacja prac laureatów „Magicznego pióra” będzie 
zbiorem opowiadań i wierszy nagrodzonych i wyróżnio-
nych w konkursie literackim na przestrzeni ostatnich lat 
– od roku 2015 do 2020. 

Magiczne pióro to konkurs literacki, który w gminie Pie-
koszów organizowany jest od kilkunastu lat. Polega on na 
przygotowaniu przez uczestników – dzieci i młodzieży z 
klas I-VIII (wcześniej również z gimnazjum) – własnoręcz-
nie napisanej, nigdzie niepublikowanej pracy, prozą lub 
poezją. Nagrodzone prace przesyłane były dodatkowo na 
ogólnopolski konkurs literacki, na którym również niejed-

nokrotnie odnosiły sukcesy.
Głównym powodem realizacji projektu jest potrzeba 

utrwalenia i docenienia twórczości literackiej młodszego 
pokolenia. Wydanie publikacji z pracami dzieci i młodzie-
ży będzie również doskonałym źródłem promowania jej 
wśród mieszkańców gminy, regionu, wśród innych poko-
leń. Prace nad publikacją potrwają do grudnia bieżącego 
roku.                                                                         /kcz/

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

w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Projekt „Ocalić od zapomnienia – edycja II” jest 
kontynuacją przedsięwzięcia z zeszłego roku. Jego 
realizatorem jest Biblioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwie ini-
cjatywy – Wojewódzki Konkurs Historyczny oraz Powia-
towa Gra Terenowa. Planowana realizacja tych działań 
przewidziana jest na październik bieżącego roku. Kon-
kurs kierujemy do uczniów klas VII-VIII szkół podstawo-
wych i szkół ponadpodstawowych z terenu województwa 
świętokrzyskiego, a grę terenową do drużyn składających 
się z uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu 

powiatu kieleckiego i młodzieżowych grup nieformalnych 
czy organizacji młodzieżowych i harcerskich.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i po-
głębianie wśród młodzieży wiedzy na temat działalności 
Żołnierzy Wyklętych i działalności partyzanckiej prowa-
dzonej na terenie ziemi świętokrzyskiej.                    /kcz/

Ocalić od zapomnienia - edycja II
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OGRÓD MOICH MARZEN
Wez udział w konkursie 

na Najpiekniejszy ogród w Gminie Piekoszów!

/

/

/

* W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie z gminy Piekoszów.
* Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 maja 2021 roku 

na adres mailowy konkursy@bckpiekoszow.pl
* Regulamin od karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie

www.bckpiekoszow.pl w zakładce „Konkursy 2021”.

W konkursie przyznane zostaną miejsca na podium oraz wyróżnienia.
Do wygrania atrakcyjne nagrody związane z ogrodnictwem!

ZAPRASZAMY!!!


