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Szkoła w Rykoszynie już
po termomodernizacji
Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 4

Gmina Piekoszów 
w programie „Czyste powietrze”
W ramach programu „Czyste po-
wietrze”, w gminie Piekoszów po-
wstanie punkt informacyjno-konsul-
tacyjny WFOŚiGW w Kielcach, a 
mieszkańcy będą mogli ubiegać się 
o dofinansowanie na np. wymianę 
pieca grzewczego.

Czytaj na str. 6

Jak pomóc bezdomnym 
zwierzętom?
Gminny program opieki nad zwie-
rzętami szczegółowo określa spo-
sób pomocy bezdomnym zwie-
rzętom. Wsparciem służy również 
Społeczny Opiekun Kotów Wolno-
żyjących Dorota Pawłowska.

Czytaj na str. 10

Godki 2021 - nowość na
kulturalnej scenie Piekoszowa
Przegląd Gwary Ludowej Godki 
2021 za nami. Pierwsza odsłona 
konkursu odbyła się w formule on-
line - nagrane prezentacje uczestni-
ków oceniała powołana Rada Arty-
styczna.
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Piekoszów - tu się opłaca!

Szanowni Mieszkańcy!
Tylko w ubiegłym roku z podatków 

PIT w kasie gminy Piekoszów znala-
zło się 12,5 miliona złotych. Te środki 
przeznaczane są m.in. na infrastruktu-
rę drogową, kanalizacyjną, wodocią-
gową oraz na polepszanie warunków 

nauczania w szkołach poprzez ich re-
mont lub zakup nowoczesnych pomo-
cy dydaktycznych. 

Naszą gminę zamieszkuje coraz 
więcej mieszkańców, niestety nie wszy-
scy tutaj się meldują. Nie oznacza to 
jednak, że nie mogą wesprzeć gminy 

Piekoszów. Wystarczy tylko w zezna-
niu podatkowym za 2020 rok zazna-
czyć jako miejsce zamieszkania gminę 
Piekoszów. Wówczas 38% rocznego 
podatku trafi do budżetu gminy. 

Rodzice dzieci uczęszczających 
do szkół i przedszkoli również niepu-
blicznych na terenie gminy Piekoszów, 
mogą wziąć udział w konkursie „Pie-
koszów – tu się opłaca”. Wystarczy, że 
wskażą gminę Piekoszów jako miejsce 
zamieszkania. Główną nagrodą w kon-
kursie jest voucher na rodzinny wyjazd 
wypoczynkowy oraz wiele innych cie-
kawych nagród. 

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Pulsoksymetr może uratować życie
Pulsoksymetr jest niewielkim 

urządzeniem sprawdzającym po-
ziom natlenowania krwi. Podczas 
pandemii, pulsoksymetr wykorzy-
stuje się do kontrolowania osób 
zmagających się z koronawirusem. 

Wsparcie w walce z pandemią 
przyszło także do gminy Piekoszów. 
W czwartek 18 lutego do druhów stra-
żaków z gminy Piekoszów, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pie-
koszowie, Samorządowego Zakładu 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Piekoszowie oraz Stowarzyszenia 
„Piekoszowianie”, trafiły pulsoksyme-
try. Urządzenia przekazane zostały 
przez wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego Renatę Janik. – Za-
rząd województwa prowadzi szereg 
działań, by zabezpieczyć mieszkań-
ców przed zarażaniem koronawiru-
sem. Dlatego też postanowiliśmy za-
kupić pulsoksymetry. Cieszę się, że w 
ten sposób możemy wesprzeć miesz-
kańców – mówi Renata Janik. Swo-
jego zadowolenia nie kryje również 
wójt gminy Piekoszów. – Poszczegól-
ne grupy społeczne w naszej gminie 
będą miały w swoim wyposażeniu 
pulsoksymetry. Ważne jest, że bez 
nakładów finansowych, mieszkańcy 
naszej gminy będą mogli korzystać z 

takich urządzeń – mówił Zbigniew Pią-
tek.

Wczesne reagowanie na zbyt ni-
skie natlenowanie organizmu jest 
podstawą walki z koronawirusem. Te-
raz, posiadając taki sprzęt w gminie 
Piekoszów, mieszkańcy mogą czuć 
się bezpieczniej. – Przekazanie pul-
soksymetrów to ważna rzecz, bo do-
tyczy naszego zdrowia. Istotne jest to, 
że każdy z mieszkańców będzie mógł 
skorzystać z tych urządzeń w razie po-
trzeby – podkreśla Barbara Drogosz 
Przewodnicząca Rady Gminy Pieko-
szów. Podczas spotkania pulsoksy-
metr przetestował Dariusz Śliwa Pre-
zes Zarządu Gminnego Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Piekoszowie. 
– Jesteśmy wdzięczni, że urząd mar-
szałkowski przekazał nam urządzenia. 
Niedawno dostaliśmy też wsparcie od 
zarządu powiatu w postaci maseczek, 
płynów dezynfekujących. Wszystkie 
działania, które służą ochronie zdro-
wia w obecnych czasach są potrzeb-
ne – podkreśla Dariusz Śliwa.

Pulsoksymetry trafiły do gminy Pie-
koszów w ramach projektu „Stop wiru-
sowi” finansowanemu z Europejskie-
go Funduszu Społecznego, którego 
realizatorem jest Urząd Marszałkow-
ski Województwa Świętokrzyskiego w 
Kielcach.                                                                      

     /kcz/

Pulsoksymetry wręczono m.in. druhom strażakom z gminy Piekoszów. (fot. CKinfo)
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Termomodernizacja szkoły
w Rykoszynie zakończona

Ponad 2 miliony złotych prze-
znaczono na termomoderni-
zację Szkoły Podstawowej im. 
Józefa Piłsudskiego w Rykoszy-
nie. Prace właśnie się zakończy-
ły. Szkoła ma nowoczesny wy-
gląd i – co najważniejsze – jest 
w niej ciepło.

Szkoła Podstawowa w Ryko-
szynie przez kilka miesięcy prze-
chodziła całkowitą metamorfozę. 
Placówka zyskała nową ocieploną 
elewację, panele fotowoltaiczne, 
a także nowe piece centralnego 
ogrzewania, grzejniki czy oświe-
tlenie ledowe. – Oprócz prac zwią-
zanych z termomodernizacją, dużo 
robót wykonanych zostało we-
wnątrz budynku. Od piętra do blo-
ku przedszkolnego wymieniliśmy 
wszystkie drzwi, wyremontowano 
łazienki, pomalowano ściany. Dzię-
ki tym wszystkim pracom ucznio-
wie mają lepsze warunki do nauki 
– podkreśla dyrektor szkoły Agata 
Skalska dodając tym samym, że 
tak dużego remontu placówki nie 
było nigdy wcześniej. Swojego za-
dowolenia z wykonanych prac nie 
kryje wójt gminy Piekoszów. – Cie-
szę się, że kolejny obiekt w gminie 
Piekoszów uzyskał nowy wygląd 
dzięki remontom. Myślę, że tak jak 
ja, zadowoleni są również ucznio-
wie, grono pedagogiczne i pra-
cownicy obsługi – mówi Zbigniew 
Piątek jednocześnie podkreślając, 
że prace termomodernizacyjne to 
nie tylko zmiana wyglądu placówki, 
ale i generowanie oszczędności. 
– Dzięki temu, że budynek szko-
ły w Rykoszynie został ocieplony, 
będziemy mniej płacić za energię 
cieplną. Natomiast panele fotowol-
taiczne, zainstalowane na dachu 
budynku, pomogą zaoszczędzić 
środki za energię elektryczną – za-
znacza gospodarz gminy Pieko-
szów.

Na uczniów, którzy wrócili do 
placówki czekała jeszcze jed-
na niespodzianka. Poza pracami 

ZDANIEM RADNEGO

Cieszę się z tego, że szkoła w 
Rykoszynie przeszła termomoder-
nizację. Wygląda teraz pięknie, a 
dodatkowo zamontowane panele 
fotowoltaiczne czy wymienione pie-
ce centralnego ogrzewania będą 
generować oszczędności w zakresie 
energii elektrycznej i cieplnej. 

Aktualnie trwają również prace 
remontowe na sali gimnastycznej.

 Serdecznie dziękuję wójtowi gmi-
ny Piekoszów Zbigniewowi Piątko-
wi za pozyskanie dofinansowania 
na termomodernizację szkoły oraz 
dyrektorowi placówki Agacie Skal-
skiej za dodatkowe prace wewnątrz 
budynku i posąg Józefa Piłsudskie-
go, który znajduje się przed szkołą. 
Dziękuję również wszystkim zaanga-
żowanym osobom, które pomagały 
podczas prac w naszej szkole.

Zdzisław Grosicki
Radny Rady Gminy Piekoszów

związanymi z termomodernizacją 
i widocznym efektem tych robót, 
uczniowie mogli dostrzec jeszcze 
jedną rzecz, która pojawiła się na 
placu szkolnym. – Tuż przed szko-
łą umieszczony został posąg Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego, który 
jest patronem tej szkoły – mówi 
radny gminy Piekoszów Zdzisław 
Grosicki. 

Warto wspomnieć, że termomo-
dernizacja szkoły podstawowej w 
Rykoszynie to drugi etap termo-
modernizacji budynków użytecz-
ności publicznej, który w całości 
opiewa na kwotę ponad 8 milionów 
złotych, na który gmina Piekoszów 
pozyskała 85% dofinansowania 
w ramach projektu „Zwiększenie 
efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej w 
gminie Piekoszów (etap II)”. Projekt 
współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 6.1 „Efektyw-
ność energetyczna w sektorze pu-
blicznym - ZIT KOF” Osi 6 „Rozwój 
miast” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020.                       

    /kcz/

Szkoła podstawowa w Rykoszynie. (fot. BCK)
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„Czyste powietrze” w gminie Piekoszów
Gmina Piekoszów dołączyła do programu „Czy-

ste powietrze”. Podczas konferencji zwołanej w 
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach, mówiono o planach, 
zakresach działań oraz wręczono oficjalne pisma po-
twierdzające wejście do programu. 

Głównym celem programu „Czyste powietrze” jest eli-
minacja smogu, wywołanego m.in. nieekologicznymi pie-
cami centralnego ogrzewania. Na wymianę takiego pieca 
oraz na termomodernizację polegającą np. na wymianie 
okien, można pozyskać dofinansowanie nawet w kwocie 
37 tysięcy złotych. Pomocom gminom, które teraz weszły 
do programu, służy WFOŚiGW w Kielcach. – Gminy, któ-
re wcześniej podpisały porozumienia nie miały zapewnio-
nego finansowania, tak jak ma to miejsce w przypadku 
tych gmin, które teraz znalazły się w programie. Premier 
Mateusz Morawiecki ogłosił wsparcie dla gmin w wyso-
kości 30 tysięcy złotych na utworzenie punktów informa-
cyjno-konsultacyjnych. Gminy, które najefektywniej będą 
działać, czyli będą przesyłać do wojewódzkiego funduszu 
dużą ilość wniosków, również mogą liczyć na granty w 
wysokości 150 złotych od jednego wniosku – tłumaczy 
prezes WFOŚiGW Ryszard Gliwiński. 

Do programu wstąpiła także gmina Piekoszów. – De-
cyzja o przystąpieniu do programu wyszła z potrzeby po-
mocy mieszkańcom naszej gminy w realizacji programu 
„Czyste powietrze” polegającej na wymianie źródeł ciepła 
czy dokonaniu termomodernizacji domów jednorodzin-
nych. Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z 
możliwości dofinansowania – mówił Zbigniew Piątek wójt 
gminy Piekoszów. – Powietrze to nasza wspólna sprawa, 

nie tylko globalna, ale i na poziomie każdej gminy, bo 
wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Dbanie o 
to co wylatuje z naszych kominów jest dbaniem o to czym 
później będziemy oddychać my czy nasi sąsiedzi – pod-
kreślał z kolei senator Krzysztof Słoń.  – Przystąpienie do 
tego programu to wyraz troski ze strony wójta gminy o 
mieszkańców. Szczególnie dotyczy to tych, którzy nie są 
w stanie z własnej kieszeni przeprowadzić wymiany źró-
dła ciepła. Cieszę się, że w województwie do programu 
przystąpiło już 68% gmin. Czyste powietrze dotyczy nas 
wszystkich – podsumowuje poseł Agata Wojtyszek.

„Czyste Powietrze” to ogólnopolski program z budże-
tem ponad 100 miliardów złotych na lata 2018-2029. 
Jego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne.                                      /kcz/

Konferencja na temat programu „Czyste powietrze” odbyła się w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. (fot. BCK)

Co dalej z zalewem „Wierna Rzeka”?
Od kilku już lat mieszkańcy 3 sąsiadujących ze 

sobą gmin – Piekoszów, Strawczyn i Łopuszno – 
interesują się planowaną budową zbiornika wod-
nego na rzece Łososinie, która za sprawą pisarza 
Stefana Żeromskiego nazywana jest „Wierną Rze-
ką”. 

– Niestety, kolejny już raz uchylona zostaje decyzja 
określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji 
tego przedsięwzięcia – informuje wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. W sierpniu 2017 roku stowa-
rzyszenia ekologiczne złożyły odwołanie od tejże de-
cyzji do Głównego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Warszawie, który po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego ostatecznie decyzją z dnia 26 listo-
pada 2020 roku uchylił zaskarżoną decyzję. Wśród 
powodów, jakie stanowiły przesłankę do wydania tej 
negatywnej dla budowy zbiornika decyzji było mię-
dzy innymi nieprawidłowe przeprowadzenie analizy 
wariantowej realizacji tego zbiornika czy zawężenie 
obszaru oddziaływania inwestycji do terenu jej reali-

zacji. W obecnym stanie prawnym inwestorem budo-
wy zbiornika jest Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach, a nie Urząd 
Marszałkowski. 

Przypomnijmy, że planowana jest budowa 72-hek-
tarowego zbiornika wodnego, który miałby służyć 
ochronie przed powodzią, ale przede wszystkim 
przed suszą, bowiem w obliczu coraz częściej wystę-
pujących w Polsce niedoborów opadów, efektywne 
magazynowanie wody staje się jednym z najważniej-
szych wyzwań. Zalew, zgodnie z zapowiedziami sa-
morządów gminnych, wzbogacany byłby sukcesywnie 
także o odpowiednią infrastrukturę rekreacyjno-wypo-
czynkową. – Planowana budowa zbiornika retencyjne-
go „Wierna Rzeka” ma zostać zakończona najpóźniej 
w 2028 roku. Miejmy nadzieję, że termin choć odległy 
zostanie dotrzymany i wszyscy będziemy mogli ko-
rzystać z dobrodziejstw zalewu – podsumowuje wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.                      

             /UG/
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Wsparliśmy najmłodszych pacjentów
Finał Wielkiej Orkiestry Świą-

tecznej Pomocy w tym roku odbył 
się już po raz 29! Sztab Biblioteki 
Centrum Kultury w Piekoszowie 
również włączył się w akcję.

Zbiórka dla oddziałów dziecięcej 
laryngologii, otolaryngologii i diagno-
styki głowy przyświecała tegorocznej 
Wielkiej Orkiestrze. Do kwestowania 
w sztabie BCK Piekoszów zgłosiło 
się ponad 20 wolontariuszy. – Mimo, 
że jest to o wiele mniejsza liczba osób 
niż w latach poprzednich, cieszy nas 
fakt, że udało się zebrać 12 425,79 
złotych. Każdy z wolontariuszy ma 
swój wkład w tę szlachetną akcję – 
mówi Joanna Makuch szef sztabu 
BCK. Najwięcej pieniędzy wśród wo-
lontariuszy zebrała Katarzyna Kośka 
– 1800,32 złotych. Tuż za nią z kwotą 
1529,73 złotych uplasowała się Edyta 
Sochanowska, trzecie miejsce wśród 
wolontariuszy zdobył Oskar Zieliński 
z kwotą 1367,43 złotych, a czwar-
te Zuzanna Kulesza, która zebrała 
1153,70 złotych. – Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim wolontariuszom za 
udział w kwestowaniu oraz tym któ-
rzy wrzucili jakąś kwotę do naszych 

puszek. Wspólnie przyczyniliśmy się 
do szerzenia dobra i zbiórki na rzecz 
małych pacjentów – podsumowuje 
Joanna Makuch szef sztabu BCK. 

Na zebraną kwotę złożyły się nie 
tylko puszki przekazane przez wo-
lontariuszy, ale i te przekazane przez 
Klub Seniora (229,70 zł), przedszkole 
w Piekoszowie (w sumie 1061,92 zł), 
szkołę podstawową w Rykoszynie 
(315,02 zł) oraz Sklep spożywczo - 
przemysłowy ABC Doroty Łukasik ze 
Szczukowic (149,78 zł). Oprócz tego, 
w stworzonej e-Skarbonce zgroma-
dzono 240 złotych.

Podziękowania należą się wo-
lontariuszom: Katarzynie Kośka, 
Zuzannie Nartowskiej, Maksy-
milianowi Zagórskiemu, Kseni 
Nartowskiej, Oliwii Pytlas, Amelii 
Chrut, Zuzannie Kulesza, Weroni-
ce Lis, Oliwii Jaśkowskiej, Edycie 
Sochanowskiej, Patrycji Stępień, 
Tomaszowi Popławskiemu, Oska-
rowi Zielińskiemu, Klaudii Janus, 
Michałowi Szymkiewiczowi, Ma-
teuszowi Małeckiemu, Filipowi 
Kaweckiemu, Kindze Stefańczyk, 
Patrycji Chruściak, Kajetanowi 

Piotrowskiemu i Oliwii Kozieł. 
Dziękujemy także Klubowi Senio-
ra, oddziałom przedszkolnym w 
Piekoszowie, szkole podstawo-
wej w Rykoszynie oraz Dorocie 
Łukasik właścicielce Sklepu spo-
żywczo - przemysłowego ABC w 
Szczukowicach.                       /kcz/

Katarzyna Kośka z Piekoszowa podczas kwesto-
wania zebrała najwięcej pieniędzy wśród wolonta-
riuszy. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Razem pomagamy zwierzętom
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobieganiu bezdomności na terenie gminy Pieko-
szów zakłada m.in. zapewnienie miejsca w schroni-
sku dla zwierząt bezdomnych, opiekę nad kotami 
wolnożyjącymi, odławianie i leczenie bezdomnych 
zwierząt oraz poszukiwanie dla nich nowych wła-
ścicieli. 

W opiekę nad zwierzętami włączają się także bez-
pośrednio mieszkańcy, wolontariusze oraz Społeczny 
Opiekun Kotów Wolnożyjących, którym od dwóch lat 
jest Dorota Pawłowska emerytowany nauczyciel wy-
chowania fizycznego Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie.

– Wolontariatem na terenie gminy Piekoszów zajmu-
ję się już ponad 10 lat. W związku z tym, że zostałam 
powołana do pełnienia roli społecznego opiekuna, moja 
współpraca z osobami odpowiedzialnymi w gminie za 
realizację programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi jest coraz bardziej owocna, a wszelkie problemy 
rozwiązywane są na bieżąco – podkreśla Dorota Paw-
łowska. – Opiekuję się kotami wolnożyjącymi, których 
obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się myszy i 
szczurów, natomiast adoptowane psy mogą z kolei li-
czyć na bezpłatną sterylizację i kastrację. Wystarczy 
zgłosić się do Urzędu Gminy lub bezpośrednio do mnie, 
a ja wskażę dalsze kroki – tłumaczy opiekun. Warto do-
dać, że oprócz dokarmiania zwierząt, w czym pomaga 
także gmina, społeczny opiekun często służy transpor-
tem do weterynarzy, a także stwarza dla zwierząt tzw. 
dom tymczasowy, by docelowo znaleźć im dobrych 
i odpowiedzialnych właścicieli. – Pomagam również 
zwierzętom – nie tylko kotom, ale i psom – posiadają-
cym właścicieli mających chwilowe problemy zdrowot-
no-finansowe – mówi Dorota Pawłowska i dodaje, że 
dużą pomocą w jej działalności jest współpraca z dzieć-
mi, młodzieżą i nauczycielami z ZPO w Piekoszowie. 
Dzieci podczas spotkań i prelekcji żywo reagują, wy-

Społeczny Opiekun Kotów Wolnożyjących Dorota Pawłowska. (fot. D. Pawłowska)

kazując się ogromem empatii oraz wspierają działania 
społecznego opiekuna karmą i kocami. Jak podkreśla 
Dorota Pawłowska, w planach jest rozszerzenie takiej 
działalności na pozostałe szkoły w gminie Piekoszów. 

– Moim marzeniem jest, by wszyscy ludzie zrozumie-
li, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka i by 
był on należycie traktowany na każdej posesji. Mniej 
empatyczni ludzie muszą się liczyć z konsekwencjami 
złego traktowania, a przepisy prawne służą ku temu – 
podkreśla Dorota Pawłowska i apeluje, by zwrócić uwa-
gę na zwierzęta przebywające na dworze zwłaszcza 
w okresie zimowym. – Aktualnie mamy ciężkie warun-
ki zimowe, a na wielu posesjach da się zauważyć psy 
bez ocieplonych bud, które marzną. Zadbajmy o to, by 
stworzyć im ciepłe legowisko, dostarczyć ciepły posi-
łek. Jeśli jest to możliwe udostępnijmy im na noc jakieś 
pomieszczenie w naszych domach czy budynkach go-
spodarczych, w których jest cieplej – mówi społeczny 
opiekun i zachęca do współpracy podkreślając, że gmi-
na Piekoszów może być przykładem tego w jaki sposób 
należy podejmować się opieki nad zwierzętami.

By pomóc zwierzętom bezdomnym można kontakto-
wać się z Urzędem Gminy w Piekoszowie, a także bez-
pośrednio z Dorotą Pawłowską pod numerem 604 566 
329 lub drogą mailową na adres dorismanager@o2.pl.                                                              

            /kcz/

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ
W tym roku śladem lat 

ubiegłych przygotowujemy 
się do przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt.

Gmina zobowiązuje się 
do ochrony zwierząt bez-
domnych. Działania w tym 
kierunku będą polegać na 

zapewnieniu miejsc w schronisku, opieki weterynaryjnej, 
poszukiwaniu właścicieli oraz edukacji dla mieszkańców. 

Zwierzęta odłowione będą przewożone do schroniska. 
Zostanie im zapewniona opieka lekarska. Zostają tam do 
czasu odnalezienia dotychczasowego lub nowego właści-
ciela. Zgłoszenia o bezdomności są przyjmowane pisem-
nie lub telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Gmina zobowiązuję się również do opieki nad wolnoży-
jącymi kotami. Zapobiegają rozprzestrzenianiu się gryzo-
ni, więc nie wskazane jest ich łapanie. Informuję, że moż-
na zgłaszać do urzędu społecznych opiekunów kotów.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów
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Efektywniejsza edukacja dzięki
pomocom naukowym

Wiele powodów do radości 
mogą mieć uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Stefana Żeromskiego 
w Brynicy. Wszystko to za sprawą 
nowoczesnych pomocy nauko-
wych z zakresu fizyki, biologii, 
chemii i geografii, które w ostat-
nim czasie trafiły do placówki.

Elektroniczne mikroskopy, prawdzi-
we owady zatopione w akrylu, lapto-
py, telewizory interaktywne, model 
szkieletu człowieka oraz jego serca 
czy oka, fantomy, model DNA, ze-
staw molekularny czy meble to tylko 

niektóre z pomocy jakie będą służyć 
uczniom i nauczycielom w szkole w 
Brynicy. – Do wymienionych rzeczy 
należy jeszcze dodać niezwykłe kloc-
ki lego, z których nauczyciele będą 
mogli zbudować robota. Co więcej, 
tak powstały robot będzie w stanie 
rozpoznawać kolory. Chętnie sam go 
przetestuję – mówi Tomasz Grusz-
czyński dyrektor szkoły podstawowej 
w Brynicy.

Podkreślić należy fakt, że szkoła 
mogła pozwolić sobie na zakup tak 
cennych i potrzebnych pomocy dzię-

ki 0,4% części rezerwy subwencji 
oświatowej ogólnej. Szkoła w Brynicy 
będzie już trzecią świetnie wyposażo-
ną placówką, która skorzystała z tych 
środków finansowych. – Program do-
finansowania zaplanowany został na 
cztery lata. W 2018 roku udało nam 
się pozyskać blisko 25 tysięcy zło-
tych na doposażenie w nowoczesne 
pomoce naukowe szkołę w Micigoź-
dzie. W 2019 roku 75 tysięcy prze-
znaczono na pomoce dla szkoły w 
Szczukowskich Górkach, a teraz taką 
samą kwotę dla szkoły w Brynicy. 
Są to kwoty bezzwrotne – podkreśla 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek i dodatkowo zaznacza, że nauka 
z wykorzystaniem takich środków 
dydaktycznych jest bardziej efektyw-
na. – Lepiej i prościej jest się dziecku 
uczyć, jeśli korzysta z takich pomocy 
i na bieżąco obserwuje o czym jest 
mowa na lekcji. Wzmaga się w ten 
sposób jego zainteresowanie oma-
wianym tematem – mówi Zbigniew 
Piątek.

Z nowoczesnych pomocy będą ko-
rzystać uczniowie nie tylko na biologii, 
fizyce, chemii czy geografii, ale rów-
nież na pozostałych przedmiotach.                                         

     /kcz/Uczniowie podczas oglądania owadów oraz ryb zatopionych w akrylu. (fot. CKinfo)

Pasowanie na czytelnika w Micigoździe
W czwartek 21 stycznia w Ze-

spole Oświatowych Placówek 
Integracyjnych im. 100-lecia Od-
zyskania Niepodległości przez 
Polskę w Micigoździe miało miej-
sce uroczyste pasowanie na czy-
telnika. 

Uczniowie klasy pierwszej z tej 
okazji zaprezentowali program arty-
styczny. Dodatkowo w ramach kam-
panii „Mała książka - wielki człowiek” 
otrzymali wyprawki czytelnicze od 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz dyplomy. Uczniów 
przygotowali Agnieszka Wijas, Joan-
na Kotowska, Paulina Żelazna i Pa-
weł Gospoś.         

            /ZOPI w Micigoździe/ Pierwszoklasiści tuż po pasowaniu na czytelnika. (fot. ZOPI w Micigoździe)
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Bal karnawałowy 
w Łosieniu

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom 
rodziców i dzieci, uczących się w trybie stacjonar-
nym, w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewi-
cza w Łosieniu zorganizowano bal karnawałowy. Nie 
był on jednak taki sam jak zawsze. 

W tym roku szkolnym ze względu na epidemię, były 
to właściwie klasowe bale karnawałowe, nie zrzeszające 
uczniów z innych klas. Każdego dnia inna klasa, począw-
szy od „zerówki” po klasę trzecią, w przystrojonej na tę 
okazję sali mogła uczestniczyć w tradycyjnych zabawach 
i tańcach. – Pragnęliśmy choć na chwilę przywrócić dzie-
ciom normalność – mówili nauczyciele i dodali, że pod-
czas wspólnego tańca i zabaw obowiązywały wszystkie 
zalecenia sanitarne. Uczniowie specjalnie na tę okazję 
przygotowały stroje karnawałowe oraz przebrania. W in-
nych warunkach i w reżimie sanitarnym, udało się jednak 
wszystkim utrzymać wesołą atmosferę.  /SP w Łosieniu/

Stroje karnawałowe to istotny element każdego balu. (fot. SP w Łosieniu)

Moc atrakcji dla uczniów z Rykoszyna
Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koro-

nawirusa, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Pił-
sudskiego w Rykoszynie Agata Skalska i nauczyciele 
starali się umilić uczniom czas spędzony w szkole. 

W czwartek 11 lutego odbyła się zabawa karnawałowa, 
z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Ucznio-
wie najmłodszych klas bawili się we własnym gronie (każ-
da klasa osobno). Była to również okazja do świętowania 
Tłustego Czwartku - dyrektor szkoły zadbała o słodki po-
częstunek dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Piątek 12 lutego i poniedziałek 15 lutego upłynął pod 
znakiem Walentynek. Samorząd uczniowski za zgodą 
dyrektora zorganizował wspólne oglądanie filmu online o 
miłości, a ponadto odbyły się konkursy na najpiękniejszą 
walentynkę w języku angielskim lub niemieckim. Również 
świetlica szkolna zaproponowała uczniom walentynkowe 

konkursy plastyczno-literackie, w ramach których ucznio-
wie dostali wspaniałe nagrody.             /SP w Rykoszynie/

Bal karnawałowy w szkole w Rykoszynie. (fot. SP w Rykoszynie)

Na świetlicy 
nie ma nudy

Na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jaworzni nie można się nu-
dzić. Dzieci, w ścisłym reżimie sanitarnym, chęt-
nie korzystają z zajęć jakie oferuje świetlica. 

Równie chętnie wzięły udział w konkursie pla-
stycznym na kartkę bożonarodzeniową. Na pracach 
obfitowały choinki, szopka, śnieg, kolorowe ozdoby, 
wata, gwiazdki i wiele innych elementów. 

Po obejrzeniu wszystkich prac, komisja konkurso-
wa przyznała pierwsze miejsce Kindze Dolka i Oliwii 
Węgierek, miejsce drugie Amelii Nowackiej i Zuzan-
nie Smelcerz, a trzecie – Janowi Moskalowi i Ga-
brysi Wojciechowskiej. Ponadto przyznano również 
wyróżnienia dla Julii Snoch, Oliwii Lipowskiej, Alicji 
Zielonce, Wiktorowi Plechowi, Julii Dziopie, Julii Kie-
zie i Antoninie Bieleckiej.

                                              /SP w Jaworzni/

Dzieci chętnie wzięły udział w konkursie. (fot. SP w Jaworzni)
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Szkoła tętniąca życiem
Pomimo pandemii Szkoła Podstawowa im. Boha-

terów Powstania Styczniowego w Zajączkowie tętni 
życiem. 

Uczniowie klas I-III oraz przedszkolaki pamiętały o swo-
ich babciach i dziadkach. Z okazji ich święta każda klasa 
przygotowała program artystyczny. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem była akcja charytatyw-
na zorganizowana przez Szkolny Klub Wolontariatu „Serce 
dla hospicjum”. W dniu 11 lutego każdy mógł nabyć pier-
niczek w kształcie serca i symboliczną cegiełką wesprzeć 
hospicjum. Również 11 lutego obchodziliśmy Europejski 
Dzień Numeru Alarmowego. Z tej okazji w szkole promo-
waliśmy wiedzę o tym, że numer 112 wybieramy tylko w 
przypadku, gdy potrzebujemy pomocy. Uczniowie wzięli 
udział w konkursie plastycznym pod hasłem „112 - numer 
ratujący życie”- wykonali ciekawe prace, które zostaną na-
grodzone.

Pamiętano także o Dniu Zakochanych. Uczniowie wyko-
nywali kartki walentynkowe, robili im zdjęcia i przesyłali do 
„Poczty walentynkowej”. Tam po segregacji dostarczono je 
drogą mailową do adresatów. Dla uczniów młodszych klas 

zorganizowano tradycyjną pocztę walentynkową.
Ponadto uczniowie we wtorek 9 lutego wzięli udział w 

zabawie karnawałowej. Stroje księżniczek i czarownic kró-
lowały wśród dziewczynek, natomiast chłopcy byli spider-
manami czy batmanami. Oczywiście cała uroczystość od-
była się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.                   

             /SP w Zajączkowie/

Uczestnicy konkursu plastycznego „112 - numer ratujący życie”. (fot. SP w Za-
jączkowie)

Pierwszoklasiści już 
po pasowaniu

W czwartek 4 lutego w Szkole Podstawowej im. 
Jana Kochanowskiego w Piekoszowie odbyła się uro-
czystość pasowania pierwszoklasistów na uczniów.

Na początku, dzieci zaprezentowały swoje umiejętno-
ści recytatorskie i muzyczne. Po części artystycznej przed 
sztandarem szkoły uczniowie ślubowali być dobrymi Pola-
kami, godnie reprezentować szkołę, a swym zachowaniem 
sprawiać wiele radości. Następnie dyrektor ZPO Krzysztof 
Stępniewski dokonał pasowania na ucznia, a wicedyrektor 
Marzena Zbroszczyk wręczyła pamiątkowe dyplomy.

Na koniec, wójt Zbigniew Piątek złożył uczniom życze-
nia i wręczył prezenty. Upominki ufundowała też Rada Ro-
dziców oraz radne gminy Piekoszów Małgorzata Pietrzy-
kowska i Barbara Drogosz.                  /SP w Piekoszowie/

Przed pasowaniem dzieci mówiły wiersze i śpiewały. (fot. SP w Piekoszowie)

Karnawałowy 
zawrót głowy

Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, za-
baw, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest 
on atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą roz-
rywki, która dostarcza wielu pozytywnych przeżyć. 

W czwartek 11 lutego w Oddziale Przedszkolnym w 
Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczukow-
skich Górkach odbył się bal karnawałowy. Przedszkolaki 
z dumą prezentowały kolorowe stroje. Z wielką ochotą 
uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach prowa-
dzonych przez wychowawcę. Radosny, szeroki uśmiech 
dzieci to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy. Po-
zostały wspomnienia, które będą im towarzyszyć do kolej-
nego balu karnawałowego. 

   /SP w Szczukowskich Górkach/

Wśród przebierańców, były też m.in. koty i lew. (fot. SP w Szczukowskich Górkach)
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Godki 2021 rozstrzygnięte

Dotychczas na scenie kultu-
ralnej gminy Piekoszów mogli-
śmy oglądać Przegląd Obrzę-
dów Ludowych. 

Niestety panująca pandemia ko-
ronawirusa nie pozwoliła na zorga-
nizowanie kolejnej odsłony prze-
glądu w formie standardowej, stąd 
pojawił się pomysł „przeniesienia 
się” do Internetu. – Po kilku rozmo-
wach podjęliśmy decyzję, by w tym 
roku zorganizować Przegląd Gwa-
ry Ludowej pod nazwą Godki 2021. 
Uczestnicy konkursu nagrywali 
swoje wystąpienia i dostarczali do 
nas na przykład drogą mailową – 
tłumaczy Krzysztof Szymkiewicz 
kierownik działu kulturalnego BCK 
w Piekoszowie. Zgodnie z regula-
minem, uczestnicy mogli przed-
stawić opowieści, godki, podania 
ludowe, pogwarki, legendy i bajki 
ludowe oraz humoreski ludowe. 

Rada Artystyczna w składzie 
Katarzyna Dubeltowicz z Muzeum 
Wsi Kieleckiej, Alicja Trukszyn z 
Wojewódzkiego Domu Kultury w 
Kielcach oraz Anna Perzowicz z 
Biblioteki Centrum Kultury w Pieko-
szowie, oceniała 5 wystąpień. Ze-
spół Drochowianie w składzie Irena 
Kosmala i Anna Skucińska zapre-
zentował „Wiano”, reprezentantka 
Stowarzyszenia Piekoszowianie 

Marianna Majchrzyk przedstawiła 
„Zrękowiny”, Alina Buczyńska ze 
Stowarzyszenia Wincentowianie za-
prezentowała „Kiszenie kapusty”, Bar-
bara Latała przedstawiła „Durana 
i pannę”, a Stanisława Żądecka – 
„Wróżby andrzejkowe”. – Wszystkie 
prezentacje ocenialiśmy pod kątem 
przede wszystkim zgodności z re-
gulaminem, zachowania ludowe-
go charakteru występu i ogólnego 
wrażenia artystycznego – wymie-
nia Anna Perzowicz członkini jury. 
– Przegląd w tym roku odbywał 
się w szczególnej formie, więc 
oceny podejmowałam się również 
w sposób inny niż zazwyczaj. Do-
ceniam podjęcie „rękawicy” nowej 
formy i doskonale rozumiem to, że 
pod niektórymi względami musia-
ła być bardziej stresująca niż wy-
stępy na żywo. W związku z tym, 
w pierwszej kolejności oceniałam 
zgodność z regulaminem, dobór 
repertuaru oraz wykreowaną sce-
nografię. Jeśli chodzi o zgodność z 
wytycznymi regulaminu - było kilka 
potknięć i wierzę, że wynikało to z 
nowej formy prezentacji. Zarówno 
przy prezentacjach na żywo, jak i 
tych nagrywanych jest to zawsze 
pierwszy i zasadniczy czynnik bra-
ny pod uwagę przy ocenie pracy. 
Dlatego szkoda, gdy ze wszech-

miar wartościowe prezentacje mu-
szą siłą rzeczy otrzymać niższe 
noty ze względu na przykładowo 
przekroczenie lub nieosiągnięcie 
czasu występu. Każdy z wybra-
nych tematów uznałam za warto-
ściowy i zasadny, a scenografia 
w większości przygotowana była 
w mojej ocenie z uwagą i poświę-
ceniem. Chciałabym podziękować 
każdej osobie i grupie za chęci i 
przygotowanie występu – mówi 
Katarzyna Dubeltowicz również 
członkini Rady Artystycznej.

Po podliczeniu wszystkich punk-
tów wyłoniono laureatów. Czwarte 
miejsce przyznano reprezentant-
kom Zespołu Drochowianie Irenie 
Kosmali i Annie Skucińskiej. Trze-
cie miejsce zajęły ex aequo Stani-
sława Żądecka i Alina Buczyńska 
ze Stowarzyszenia Wincentowia-
nie. Drugie miejsce przyznano Ma-
riannie Majchrzyk ze Stowarzysze-
nia Piekoszowianie. Zwyciężczynią 
pierwszej odsłony Godek została 
Barbara Latała. Przyznano także 
tytuł Osobowości Aktorskiej prze-
glądu, który przypadł Stanisławie 
Żądeckiej. Laureaci przeglądu 
otrzymali nagrody pieniężne.

– Zaistniałe okoliczności te-
gorocznego przeglądu pomimo 
trudności, otwierają nowe, inne 
możliwości dotarcia do nowych 
odbiorców, chcących zapoznać się 
z tematyką gwar, obrzędowości i 
grup odtwarzających dawne zwy-
czaje. Kultywowanie kultury regio-
nalnej, ludowej może potencjalnie 
mieć szerszy zasięg, jeśli weźmie-
my pod uwagę rozszerzone opcje 
prezentacji, czyli Internet – podsu-
mowuje Katarzyna Dubeltowicz.

Link do playlisty występów pod-
czas Przeglądu Gwary Ludowej 
dostępny jest na naszej stronie in-
ternetowej www.bckpiekoszow.pl. 

              /kcz/

Godki 2021 – pod taką nazwą odbył się Przegląd Gwary Ludowej organizowany po raz 
pierwszy przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie.

Jedna z uczestniczek przeglądu Stanisława Żądecka, zdobywczyni trzeciego miejsca oraz tytułu Osobo-
wość Aktorska. (fot. YouTube)
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Twórczość pod lupą - obrazy
Grzegorza Kumańskiego

Chochliki i Chochliczki szlifują
zdolności manualne

Choć w reżimie sanitarnym i w 
mniejszym składzie, Chochliki i 
Chochliczki nie próżnują.

Podczas pierwszych wznowionych 
w tym roku zajęć, grupa młodsza wy-
konywała śnieżynki. Białe z mienią-
cym się brokatem płatki śniegu, wy-
magały uwagi i staranności. Wszyscy 
stanęli na wysokości zadania.

Natomiast starsza grupa Chochli-
ków musiała zmierzyć się z wykona-
niem podkowy przynoszącej szczę-
ście. Do tego celu przygotowane 
zostały kartony, z których wycięto 
kształt podkowy, a następnie owinięto 

je sznurkiem.
Podczas kolejnych zajęć Chochlicz-

ki wykonywały papierowe karmniki dla 
ptaków. Całość pracy wyglądała bar-
dzo wesoło, a dzieci ze swoich dzieł z 
pewnością były zadowolone.

Grupa Chochlików dokańczała za-
częte wcześniej podkowy szczęścia. 
Dzieci przyozdobiły swoje podkowy 
różnymi materiałami – od wstążek po-
cząwszy, poprzez ziarna kawy, koraliki 
i sztuczne kwiaty, na kawałkach drew-
na skończywszy. Tak przyozdobione 
podkowy z pewnością przyniosą dzie-
ciom dużo szczęścia.                  /kcz/ Kuba Łukasik ze swoim karmnikiem. (fot. BCK)

Grzegorz Kumański – na co 
dzień nauczyciel geografii, a w 
wolnym czasie pasjonat malar-
stwa. 

Jedną z prac godnych uwagi 
jest obraz „Bzy”. – Kwiaty to bar-
dzo wdzięczny temat i maluję je z 
wielką przyjemnością. Myślę, że 
zawdzięczam to mojej mamie, któ-
ra również malowała obrazy o tej 
tematyce. Malowanie szpachelką 
pomaga w uzyskiwaniu ciekawych 
przenikań kolorów i faktur dając 
efekt trójwymiarowości – tłumaczy 

artysta. 
Rośliny to nie jedyna tematyka, 

po jaką sięga malarz. – Namalo-
wałem również wieże sanktuarium 
w Piekoszowie. Sięgam także 
poza naszą gminę, malując np. 
ruiny zamków czy rycerzy związa-
nych z regionem świętokrzyskim – 
dodaje Grzegorz Kumański.

Dużą przyjemność sprawia 
artyście malowanie pejzaży z 
uchwyconą grą światła choćby o 
poranku, czego przykładem może 
być obraz „Leśny dukt”.  – Oprócz  

tego maluję obrazy o tematyce 
religijnej oraz eksperymentuję z 
różnymi materiałami i technikami 
tworząc prace abstrakcyjne – pod-
sumowuje malarz. 

Prace Grzegorza Kumańskiego 
wielokrotnie gościły na wystawie 
w Bibliotece Centrum Kultury w 
Piekoszowie i cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony od-
wiedzających i kupujących.         

    /kcz/

„Bzy” - 30x40 cm. Malarstwo farbami olejnymi za 
pomocą szpachelki.

„Kościół w Piekoszowie” - 50x60 cm. Malarstwo 
olejne na płótnie, technika mieszana. 

„Leśny dukt” - 50x60 cm. Malarstwo farbami olej-
nymi za pomocą szpachelki.
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