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Miasto i Gmina Piekoszów
stawia na rozwój edukacji

Czytaj na str. 7

Kolejne inwestycje
drogowe przed nami4

Dwie odnogi ulicy Jarzębinowej 
oraz ulica Recyklingowa w Pie-
koszowie przejdą remont. To 
ważne inwestycje dla mieszkań-
ców i przedsiębiorców.

Międzynarodowa
współpraca z Finlandią5

Założeniem współpracy z mia-
stem Porvoo w Finlandii ma być 
przede wszystkim wymiana mło-
dzieży, nowi inwestorzy czy też 
promocja walorów turystycznych.

Ponownie zagraliśmy 
z WOŚP13

Podczas tegorocznego już 31. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy sztab BCK w Pieko-
szowie zebrał ponad 20 tysięcy 
złotych.
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Trzecia edycja loterii PIT przed nami.
„Piekoszów - tu się opłaca!”

Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliża się 

kolejna edycja loterii PIT „Pieko-
szów – tu się opłaca!”. 

Jak co roku, do wygrania jest 
wiele atrakcyjnych nagród m.in. 
Nagroda Główna w postaci Vo-
uchera na wakacyjny wyjazd ro-
dzinny w kwocie 7000 zł, genera-
tor pary, hulajnoga elektryczna, 
rower, telewizor 4K, robot plane-
tarny, odkurzacz bezprzewodo-

wy czy dwie karty podarunkowe 
o wartości 1000 zł każda. 

By mieć szansę zdobycia tak 
wartościowych nagród, w swo-
ich zeznaniach PIT za 2022 rok, 
muszą Państwo wskazać Miasto 
i Gminę Piekoszów jako miejsce 
zamieszkania. Następnie w dru-
giej połowie marca, po urucho-
mieniu specjalnie dedykowanej 
strony internetowej www.rozlicz-
pitwpiekoszowie.pl należy wypeł-

nić formularz zgłoszeniowy lub 
wrzucić wydrukowany i wypeł-
niony do specjalnej urny w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Piekoszów.

Gorąco zachęcam mieszkań-
ców naszej gminy, ze wszyst-
kich miejscowości, do rozliczania 
swojego podatku właśnie tutaj. 
Aż 38% środków finansowych 
z rozliczeń PIT trafia do gmin-
nego budżetu. Takie pieniądze 
możemy wykorzystać na prze-
prowadzenie ważnych inwesty-
cji w całej gminie. Dzięki tym 
środkom budujemy drogi, dopo-
sażamy szkoły w nowoczesne 
pomoce dydaktyczne, budujemy 
oświetlenie, kanalizację. 

Wszystkie te działania popra-
wiają komfort życia mieszkańców 
oraz powodują, że nasza gmina 
rozwija się i pięknieje.

Zbigniew Piątek
Burmistrz Miasta 

i Gminy Piekoszów

Szanowne Mieszkanki 
Miasta i Gminy Piekoszów!

W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, który przypada 8 marca, 
pragnę Wam złożyć szczere i pełne ciepła życzenia:

radości na codzień, życzliwości, pomyślności we wszystkim co robicie, 
spełnienia marzeń i realizacji planów oraz zdrowia

i spokoju, by troski Was omijały, a piękne chwile trwały jak najdłużej.

Zbigniew Piątek
Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów
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Droga w Łubnie - ważny łącznik między 
miejscowościami już po remoncie

Blisko kilometr nowej nawierzchni asfaltowej oraz 
utwardzone pobocza – ważna droga w Łubnie prze-
szła kompleksowy remont. To łącznik między sąsia-
dującymi z Łubnem miejscowościami.

– Wcześniej było tu błoto, ubytki, kurz i brak poboczy. 
Nie była to bezpieczna droga do poruszania się  – wspo-
mina Dorota Kurczyńska radna Rady Miejskiej w Pieko-
szowie oraz sołtys Łosienia. Aktualnie po fatalnym sta-
nie drogi nie ma ani śladu. – Dzięki remontowi nareszcie 
mamy bezpieczną drogę i możemy komfortowo się nią 
przemieszczać. Cieszę się, że udało się w budżecie gmi-
ny zabezpieczyć środki na realizację tej inwestycji. To 
bardzo ważne dla mieszkańców – mówi radna Dorota 
Kurczyńska.

Jak się okazje, blisko kilometrowy odcinek drogi w Łub-
nie stanowi doskonały łącznik pomiędzy innymi miejsco-
wościami. – Z tej drogi korzystają również mieszkańcy 
Łosienka, Jeżynowa czy Lasku, więc jej remont był jak 
najbardziej wskazany. Będzie służyć mieszkańcom na 
długie lata – podsumowuje Burmistrz Miasta i Gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek.

Koszt remontu drogi w Łubnie to ponad 891 tysię-
cy złotych, które w całości pochodziły z budżetu Miasta 
i Gminy Piekoszów. – Od wielu lat stawiam na rozwój 
i poprawę infrastruktury drogowej. Każda miejscowość 
ma swoje potrzeby w tym zakresie, większe czy mniejsze, 
ale wszystkie są ważne. Cieszę się z kolejnej udanej in-
westycji drogowej – mówi burmistrz Zbigniew Piątek.         

                                                                       /kcz/

Radna Rady Miejskiej Dorota Kurczyńska nie kryje zadowolenia 
z wyremontowanej drogi w Łubnie. (fot. BCK)

Ulica Recyklingowa w Piekoszowie
również przejdzie remont

Ponad milion złotych dofinansowania z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskały władze 
Miasta i Gminy Piekoszów na przebudowę ważnej 
– zwłaszcza dla przedsiębiorców – drogi w Pieko-
szowie.

Mowa o ulicy Recyklingowej, przy której znajduje się 
wiele przedsiębiorstw i która prowadzi do oczyszczalni 
ścieków. – Obecnie droga jest w fatalnym stanie, ubytek 
na ubytku, brak parkingu. Dzięki dofinansowaniu uda 
nam się kompleksowo przebudować ulicę Recyklingo-
wą. Powstanie nie tylko nowa, solidna nawierzchnia as-
faltowa na odcinku 450 metrów, ale i chodnik, parking 
oraz oświetlenie typu LED. Cieszę się, że pozyskaliśmy 
tak duże rządowe dofinansowanie. Chętnie sięgamy po 
środki zewnętrzne, jak choćby te z Funduszu Rozwo-
ju Dróg, bo dzięki temu nasza gmina pięknieje, rozwija 
się i zachęca do osiedlania czy prowadzenia przedsię-
biorstwa – mówi burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który otrzymał z rąk Wojewody Święto-
krzyskiego Zbigniewa Koniusza promesę na przebudo-
wę ulicy Recyklingowej. 

Warto zaznaczyć, że wizyta wojewody nie wiązała się 
jedynie z pozyskanym przez Piekoszów dofinansowa-
niem. Zbigniew Koniusz zapoznał się również z innymi 

inwestycjami prowadzonymi przez gminę oraz osobiście 
rozmawiał z urzędnikami o ich pracy. – Miasto i Gmina 
Piekoszów ma dobre pomysły i zaplecze do ich zreali-
zowania, a także poparcie społeczne. Mamy kolejną od-
słonę funduszu na rozwój infrastruktury drogowej i Pie-
koszów ma w nim swój udział. Otrzymał kolejną transzę 
środków na bardzo ważną drogę, która uzbroi tereny tak 
ważne dla rozwoju miasta – podkreślał wojewoda Zbi-
gniew Koniusz.                                                    /kcz/

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz przekazał na ręce burmistrza 
Zbigniewa Piątka promesę na remont ulicy Recyklingowej. (fot. BCK)
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Odnogi ulicy Jarzębinowej 
w Piekoszowie będą wyremontowane

Dwie odnogi ulicy Jarzębino-
wej w Piekoszowie już nieba-
wem przejdą remont. Prace za-
kończą się na przełomie maja 
i czerwca bieżącego roku.

Odcinki o długości 240 metrów 
zyskają nawierzchnię z kostki bru-
kowej oraz odwodnienie. – W ubie-
głym roku na tych ciągach pieszo-
-jezdnych wykonaliśmy oświetlenie. 
Teraz przyszedł czas na remont 
nawierzchni. Stawiamy nie tylko na 
wykonywanie inwestycji drogowych 
na dużych odcinkach, ale też nie 
zapominamy o krótszych, a równie 
ważnych ulicach, jak choćby od-
nogi ulicy Jarzębinowej. Aktualnie 
nie wyglądają one najlepiej, a kom-
fortowe poruszanie się po nich jest 
praktycznie niemożliwe. Inwestycja 
zmieni ten stan i to mnie bardzo cie-
szy – mówi burmistrz Miasta i Gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek. 

Umowa z wykonawcą, firmą AL-
BUD z Oblęgorka, została podpi-
sana. Całość inwestycji zamyka się 
w kwocie nieco ponad 744 tysięcy 
złotych, które w stu procentach po-
chodzą ze środków własnych Mia-
sta i Gminy Piekoszów.         

               /kcz/

Umowa na remont dwóch odnóg ulicy Jarzębinowej została podpisana. (fot. BCK)

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ

Miasto i Gmina Piekoszów sukcesywnie pozyskuje środki 
finansowe z funduszy zewnętrznych, czy to z budżetu pań-
stwa czy z Unii Europejskiej. W miarę możliwości jednak 
wykonujemy także inwestycje ze środków własnych. Re-
mont odnóg ulicy Jarzębinowej czy budowa drogi w Łub-
nie, są tego najlepszymi przykładami. Jako Radzie Miejskiej 
zależy nam na podnoszeniu komfortu życia mieszkańców, 

więc wszystkie, nawet tak niewielkie inwestycje, są niezbędne do tego, by nie 
tylko w mieście Piekoszów, ale i w całej gminie żyło się lepiej.

  
Barbara Drogosz

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piekoszowie

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - INFORMACJA
Urząd Miasta i Gminy w Piekoszowie informuje, że w dniach: 

Od 18 kwietnia do 18 maja 2023 r. odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, 
(np.: meble, wersalki, stoły, szafy, dywany itp.) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(np.: telewizory, pralki, lodówki itp.) oraz zużytych opon (4 szt. na gospodarstwo)

UWAGA !!! Sprzęt elektroniczny i elektryczny musi być kompletny, nie podlegają zbiórce opony 
poprzecinane, bądź założone na felgi oraz pochodzące z prowadzenia działalności 

gospodarczej, rolniczej i z quadów.

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie (najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r.) 
do sołtysów lub Urzędu Miasta i Gminy w Piekoszowie adresów nieruchomości oraz rodzaju odpadów, 

które mają być odebrane (bez zgłoszenia odpady nie będą odbierane).
Urząd Miasta i Gminy tel: 41 300 44 02, e-mail: dorota.brzezinska@piekoszow.pl

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W MARCOWYM GŁOSIE PIEKOSZOWA, 
NA STRONIE URZĘDU MIASTA I GMINY PIEKOSZÓW ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZEŃ.

/UMiG/
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Umowa współpracy z Finlandią
już podpisana

Burmistrz Miasta i Gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek pod-
pisał porozumienie o współ-
pracy z Jukka-Pekka Ujula 
Burmistrzem Miasta Porvoo 
w Finlandii w obecności wice-
ministra spraw zagranicznych 
Piotra Wawrzyka. Strony zade-
klarowały współdziałanie w za-
kresie wymiany doświadczeń 
samorządowych, szczególnie 
w obszarze edukacji i ochrony 
środowiska, a także wzajemnej 
wymiany dzieci i młodzieży. Po-
dobne porozumienie podpisała 
również gmina Zagnańsk.

Podpisanie umowy o współpracy 
pomiędzy dwiema świętokrzyski-
mi gminami: Piekoszów i Zagnańsk 
a miastem Porvoo w Finlandii odby-
ło się 16 lutego w siedzibie Urzędu 
Miasta Porvoo. Oprócz włodarzy 
obu gmin obecny był także dr hab. 
Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw 
zagranicznych wraz z ambasadorem 
RP w Finlandii Piotrem Rychlikiem. 

Jak przyznaje, głównym za-
łożeniem współpracy z miastem 
Porvoo w Finlandii ma być przede 
wszystkim wymiana młodzieży, 
ale też ściągnięcie nowych inwe-
storów czy też promocja walorów 
turystycznych. – Pomysł był taki, 
aby znaleźć kraj, będący w stanie 
pomóc w wymianie dzieci i mło-
dzieży, w którym znajomość języka 
angielskiego będzie tak powszech-
na, że podczas wymiany łatwo 
będzie można edukować w tym 
języku dzieci. Finlandia jest pod 
tym względem krajem szczegól-
nym, bo wszyscy są w zasadzie 
dwujęzyczni, a w mieście Porvoo 
aż 95 procent mieszkańców jest 
dwujęzycznych. Mam nadzieję, że 
do pierwszej wymiany młodzieży 
dojdzie już w najbliższe wakacje – 
mówi wiceminister Piotr Wawrzyk.

Na tym jednak nie koniec, bo 
nie tylko dzieci i młodzież skorzy-
stają na współpracy z Finlandią. 
– W przypadku gminy Piekoszów 

to jest to doskonałe miejsce do in-
westowania. Bliskość miasta Kiel-
ce, doskonała komunikacja i tereny 
inwestycyjne to bez wątpienia atuty, 
które mogą zachęcić przedsiębior-
ców z Finlandii do zainwestowania 
właśnie tu w Piekoszowie – pod-
sumowuje wiceminister Piotr Waw-
rzyk.

Współpraca pomiędzy Miastem 
i Gminą Piekoszów oraz gminą Za-
gnańsk a miastem Porvoo w Fin-
landii będzie koncentrować się 
przede wszystkim na wzajemnym 
dzieleniu się najlepszymi praktyka-
mi w edukacji i tworzeniu nowych 
możliwości edukacji językowej 
dla dzieci i młodzieży, a także na 
wymianie poglądów dotyczących 
tematów ochrony środowiska na-
turalnego i zielonej transforma-
cji, wymianie poglądów na temat 
możliwości pozyskiwania środków 
unijnych, a także na wymianie do-
świadczeń dotyczących spraw le-
żących w interesie i kompetencjach 
gmin. – Zyskaliśmy partnera, od 
którego możemy się wiele nauczyć 
bazując na jego doświadczeniu. Fi-
nowie mają swój system edukacji 
na bardzo wysokim poziomie, war-
to zatem korzystać z ich doświad-
czeń. Nasz samorząd także stawia 

na rozwój młodzieży i dzieci. Do-
posażamy szkoły w nowoczesny 
i multimedialny sprzęt edukacyjny, 
wprowadzamy dodatkowe godziny 
dydaktyczne z wykorzystaniem no-
woczesnych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych, prowadzimy 
naukę programowania i cyfrowe 
szkolenia dla uczniów oraz na-
uczycieli, stale podnosząc poziom 
nauczania. Stąd też również i my 
mamy w tym zakresie coś do za-
oferowania – mówi burmistrz Mia-
sta i Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, zapewniając, że gmina zro-
bi wszystko, aby współpraca nie 
pozostała zapisana tylko na papie-
rze. – Dołożymy wszelkich starań, 
aby pierwsza wymiana młodzieży 
odbyła się już w najbliższe waka-
cje – zapowiada burmistrz Zbi-
gniew Piątek. Warto zaznaczyć, że 
dla Piekoszowa to pierwsza w hi-
storii miasta zagraniczna umowa 
partnerska.

Miasto Porvoo jest położone 
w południowej części Finlandii, 
około 50 kilometrów na wschód 
od Helsinek. Jest jednym z naj-
starszych miast w tym kraju, a za-
mieszkuje go blisko 50 tysięcy 
mieszkańców.

                                  /A.Olech/

Miasto i Gmina Piekoszów w sferze m.in. edukacji stawia na współpracę z Finlandią. (fot. UMiG)
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Koła Gospodyń Wiejskich i wielka
integracja w Targach Kielce

We wtorek 14 lutego w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce odbyło się spotkanie kół gospodyń 
i gospodarzy wiejskich z województwa świętokrzy-
skiego. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 
pn. „Sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej” 
promowane były i prezentowane zakresy ich działań. 

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu 
pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społecz-
na”. Jest nie tylko ważnym dla społeczności lokalnej wy-
darzeniem, ale stanowi również znaczący element aktyw-
ności społecznej. – Na dzisiejsze spotkanie przyjechało 
50 Kół Gospodyń Wiejskich, aby się spotkać, wymienić 
doświadczeniami i wiedzą. Koła Gospodyń Wiejskich 
animują życie społeczne w swoich miejscowościach, ale 
też w powiatach. Promują nasz region nie tylko na arenie 
ogólnopolskiej, kultywują tradycję ludową i wprowadzają 
nowoczesne elementy. Zarząd Województwa Świętokrzy-
skiego od lat wspiera KGW poprzez program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz także dzięki środ-
kom z Europejskiego Funduszu Społecznego – mówiła 
wicemarszałek Renata Janik.

Reprezentanci z gminy Piekoszów
Miasto i Gminę Piekoszów reprezentowało Stowarzy-

szenie Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie, Kreatywne 
Kobietki ze Szczukowic oraz Koło Gospodyń Wiejskich 
Aktywna Brynica. Wszyscy przygotowali piękne stoiska z 
pysznościami, prezentując się znakomicie. – Bardzo się 
cieszę, że na terenie naszej gminy tak prężnie działają 
koła gospodyń wiejskich i stowarzyszenia zrzeszające 
mieszkańców. Wszyscy wspaniale promują nie tylko na-
szą gminę, ale i cały powiat, a nawet województwo świę-
tokrzyskie. Poza tym, członkowie KGW kultywują dawne 
tradycje i dbają o to, aby przekazywać to nasze dziedzic-
two kulturowe młodszemu pokoleniu. Dziękuję wszystkim 
za to co robią i życzę wielu sukcesów na niwie artystycz-
nej i kulinarnej – dziękował burmistrz Miasta i Gminy Pie-
koszów, który był obecny podczas wydarzenia organizo-
wanego w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

O zainaugurowaniu miesiąc temu działalności Polskie-
go Związku Kół Gospodyń Wiejskich przypomniała wi-
ceminister Anna Krupka. – Wierzę, że ten portal będzie 
rozwijał się dynamicznie. To jest na pewno także element 
wsparcia dla kół gospodyń wiejskich. Jestem przekona-
na, że zarówno ten portal, jak i związek będzie pewnego 
rodzaju formą wymiany doświadczeń – podkreślała wice-
minister Anna Krupka, a senator Krzysztof Słoń zazna-
czył, że koła gospodyń wiejskich oraz miejskich to nieza-
stąpieni liderzy współczesnych środowisk.  

W spotkaniu udział wzięli: wicemarszałek wojewódz-
twa Renata Janik, wiceminister sportu i świętokrzyska 

posłanka Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń, wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go Henryk Milcarz, wojewoda świętokrzyski Zbigniew 
Koniusz, dyrektor ROPS w Kielcach Elżbieta Korus oraz 
jej zastępca Arkadiusz Ślipikowski, wójtowie i burmistrzo-
wie świętokrzyskich miast i gmin, a także przedstawiciele 
pięćdziesięciu kół gospodyń wiejskich z regionu święto-
krzyskiego.                                                       /A.Olech/

Koło Gospodyń Wiejskich „Aktywna Brynica”. (fot. BCK)

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna. (fot. BCK)

Kreatywne Kobietki ze Szczukowic. (fot. BCK)
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Pracownia LEGO już otwarta
Powody do radości mają uczniowie Zespołu Placó-

wek Oświatowych w Piekoszowie. W połowie lutego 
została tam uroczyście otwarta pracownia aktywnej 
edukacji.

Logiczne myślenie, kreatywność, umiejętność plano-
wania – tego mogą nauczyć się uczniowie podczas ko-
rzystania z bogato wyposażonej pracowni LEGO, która 
rozpoczęła swoje funkcjonowanie w piekoszowskiej szko-
le. – To są zajęcia przyszłości. Biegłość w korzystaniu 
z nowoczesnych technologii, w tym przypadku w oparciu 
o innowacyjną metodologię STEAM, to bardzo ważne 
umiejętności, które mogą zdobyć uczniowie. Jest to świet-
ne wsparcie w nauce, które daje możliwość rozwoju ich 
kompetencji – mówi burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Pod wrażeniem nowopowstałej pracowni była również 
obecna podczas uroczystego przecięcia wstęgi wicemar-
szałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik. – 
Gratuluję burmistrzowi Zbigniewowi Piątkowi realizacji tej 
tak bardzo ważnej inwestycji. Muszę przyznać, że Miasto 
i Gmina Piekoszów z sukcesami sięga po środki unijne 
i dzięki nim realizuje takie przedsięwzięcia – podkreślała 
Renata Janik, z kolei senator Krzysztof Słoń zaznaczył, że 
takie miejsca jak ta pracownia to milowy krok w rozwoju 
edukacji. – Dzięki lekcjom w takiej pracowni, dzieci nie tyl-
ko budują roboty, ale przede wszystkim budują swoją przy-
szłość – mówił senator RP.

Jak podkreślała radna Rady Miejskiej w Piekoszowie 
Małgorzata Pietrzykowska, lekcje prowadzone będą w zu-
pełnie inny sposób. – Możemy prowadzić teraz zupełnie 
inne zajęcia, bogate w zadania wymagające logicznego 
myślenia czy kreatywności. W ten sposób dzieci szybciej 

przyswajają wiedzę i z nauki czerpią dużą przyjemność 
– mówi radna. Sami uczniowie również są zachwyceni 
nową, kolorową i dobrze wyposażoną salą.

Warto wspomnieć, że w ramach projektu funkcjonuje 
także nowoczesna sala do prowadzenia zajęć z matema-
tyki i informatyki dla klas I-III z 27 stanowiskami kompu-
terowymi przeznaczonymi dla uczniów młodszych oraz 
stanowiskiem nauczyciela, do sali zakupiony został rów-
nież monitor interaktywny. Z projektu skorzysta także 19 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, j. angielskiego 
i matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej. – Pedagodzy 
podniosą swoje kompetencje w zakresie aktywnych form 
edukacji, umiejętności pracy w metodologii STEAM, korzy-
stania z narzędzi komputerowych i multimedialnych, a tak-
że prowadzenia innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem 
zestawów LEGO – tłumaczy dyrektor ZPO w Piekoszowie 
Krzysztof Stępniewski. W ramach projektu realizowane 
będą również zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-VIII.                       

             /kcz/

W pracowni dzieci uczą się logicznego myślenia i kreatywności. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Wiosna z salonem optycznym
TWOJEWIDZIMISIĘ
Mimo, iż aura za oknem 

jeszcze zimowa, 
my wyczekujemy już 

wiosny i szykujemy dla 
Państwa promocje!

Już od 1 marca nasi 
klienci będą mogli 

skorzystać z zakupu 
soczewek progresywnych 

w wyjątkowych cenach. 

Aż DO -30% 
od ceny 

kATAlOgOWEJ.  

dla kogo okulary 
progresyWne?

Okulary progresywne są ideal-
nym rozwiązaniem dla osób posia-
dających inną wadę wzroku do dali 
i inną do bliży. Jeśli używanie na 
zmianę dwóch par okularów jest 
męczące, polecamy wymienić je na 
jedną parę progresywnych. Do za-
kupu każdych soczewek udzielamy 
gwarancji adaptacji. Co to oznacza 
w praktyce? klient, który odbiera 
swoje okulary progresywne ma od 
30 do 90 dni (w zależności od pro-
ducenta szkieł) na przetestowanie 
i przystosowanie się do nich. Jeśli 
okaże się, że nie jest w 100% usa-
tysfakcjonowany, staramy się dopa-
sować szkła ponownie. Możliwa jest 
również wymiana soczewek pro-
gresywnych na dwie pary jedno-
ogniskowych. Nie ma więc ryzyka, 
że klient zostanie niezadowolony. 

Mamy także super ofertę dla 
osób, które dużo czasu spędzają 
przed komputerem lub telefonem: 
-40% na soczewki z filtrem światła 
niebieskiego Cosmolit z powłoką So-
litare Protect Balance 2. Powłoka ta 
filtruje promieniowanie niebieskie 
emitowane przez ekrany monitorów 
lCD, lED oraz innych źródeł tego 
światła. Bardziej dyskretny antyre-
fleks od innych o podobnym działa-
niu - soczewki maję ledwie zauwa-
żalne żółte zabarwienie.

Wiosna to czas dla nowych ko-
lekcji okularów przeciwsłonecz-
nych! Już połowie marca zapra-
szamy Państwa do zapoznania się 
z naszą ofertą. W salonie znajdą 
Państwo okulary w przeróżnych 
kształtach i fasonach, masyw-
ne i odważne, ale także delikat-
ne i subtelne. W naszym asorty-
mencie znajdą się także okulary 

polaryzacyjne, przydatne przede 
wszystkim kierowcom. Dzięki 
swoim właściwościom, polaryza-
cja znacznie ułatwia prowadzenie 
auta w słoneczne dni, ponieważ 
redukuje odblaski i odbicia świa-
tła od nawierzchni drogi. kolekcje 
zeszłoroczne będą Państwo mogli 
nabyć z rabatem aż do 50%. 

Zachęcamy do zapisów na bada-
nie wzroku u optometrysty.  Moż-
na to zrobić dzwoniąc pod numer 
telefonu 798-123-195 lub osobiście 
w salonie przy ulicy Częstochow-
skiej 89 (nad Delikatesami Cen-
trum). 

Zapisz się na badanie wzroku, 
a my dobierzemy odpowiedni ro-
dzaj szkieł dla Ciebie.

WIOSENNE 
PROMOCJE !

SOCZEWKI
OKULAROWE

ZA 1 ZŁ*
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Uczniowie z Piekoszowa podczas
ferii doskonalili język angielski

Uczniowie ze szkoły w Piekoszowie w nietypowy 
sposób spędzali swój czas wolny w trakcie ferii. Brali 
udział w intensywnym kursie języka angielskiego.  

–  Zajęcia z języka angielskiego w czasie ferii były 
prowadzone w zupełnie inny sposób niż w tradycyjnej 
ławce szkolnej. Dzieci uczyły się w pracowniach ter-
minalowych z wykorzystaniem ćwiczeń i monitorów in-
teraktywnych – mówi jedna z nauczycielek języka an-
gielskiego Joanna Janowska-Pisarczyk, która zajęcia 
z najmłodszymi uczniami zaczyna od zabaw języko-
wych. – Skupiiliśmy się między innymi na kolorach, czy 
liczbach, a w trakcie nauki poprzez zabawę wykorzysty-
waliśmy różnego rodzaju formy interaktywnej komunika-
cji. Starsze klasy szlifowały swój angielski, a uczniowie 
klas ósmych przygotowywali się do egzaminu ósmokla-
sisty. Dziękujemy władzom gminy, że dbają o to i starają 
się o dofinansowanie tego typu projektów – zaznacza 
Joanna Janowska-Pisarczyk.

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego odbywały 
się w nowoczesnych pracowniach terminalowych, które 
powstały dzięki unijnemu dofinansowaniu pozyskanemu 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego w kwocie 155 tysięcy złotych. Na 
poprowadzenie darmowych intensywnych kursów języ-
kowych w czasie ferii i zakup nowoczesnego sprzętu, 
w tym kolejnych laptopów, interaktywnych monitorów 
i edukacyjnych programów multimedialnych pozyskano 
kolejne 131 tysięcy złotych unijnego wsparcia. – Dzię-
kujemy władzom województwa świętokrzyskiego za 
przychylność względem naszych projektów. Dzięki temu 
mogliśmy w ostatnim czasie stworzyć nowoczesne pra-

cownie terminalowe. Zakupiliśmy komputery i laptopy, 
wyposażyliśmy pracownie mobilne, nauczyciele przeszli 
specjalne kursy, a uczniowie mają możliwość skorzy-
stania z dodatkowych lekcji z zakresu programowania, 
a także wzięcia udziału w zajęciach w oparciu o metodę 
projektową z elementami grywalizacji. Uczniowie dosko-
nalą też swoje umiejętności z zakresu posługiwania się 
językiem angielskim – wymienia burmistrz Miasta i Gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek.

Bezpłatne intensywne kursy języka angielskiego dla 
chętnych uczniów Zespołu Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie organizowane są w ramach realizacji 
projektu pn. „Piekoszów ze wsparciem TIK”. Utworzo-
nych zostało osiem grup językowych, których uczestni-
cy w ciągu dwóch tygodni ferii zrealizowali dwadzieścia 
godzin zajęć z języka angielskiego.        /A.Olech/, /kcz/

Nauka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii przynosi 
znakomite efekty. (fot. CKinfo)

„Serce dla hospicjum”
W dniach 14 i 15 lutego w Szkole Podstawowej 

w Zajączkowie Szkolny Klub Wolontariatu prze-
prowadził niezwykle ważną akcję „Serce dla ho-
spicjum”. 

Uczniowie oraz pracownicy szkoły licznie wzięli 
udział w akcji co zaowocowało pełną puszką, która 
została przekazana do Caritas Kielce. Udało się ze-
brać 1049,10 zł! – Bardzo dziękujemy uczniom i pra-
cownikom szkoły za liczny udział w akcji. Szczególne 
podziękowania kierujemy do wszystkich uczniów, ro-
dziców, nauczycieli oraz wolontariuszy z Parafii Wier-
na Rzeka za wsparcie w pieczeniu ciasteczek. Było 
ich naprawdę mnóstwo i wszystkie były pyszne – mó-
wili opiekunowie SKW w szkole w Zajączkowie.

/SP w Zajączkowie/
Wolontariusze z Zajączkowa zebrali ponad 1000 zł! (fot. SP Zajączków)
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Zima w obrazach

„[...] możemy robić rzeczy małe
z wielką miłością”

„Nie możemy robić rzeczy wielkich, ale może-
my robić rzeczy małe z wielką miłością” - to hasło, 
którego autorką jest Matka Teresa z Kalkuty, przy-
świeca wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej 
w Szczukowskich Górkach. 

Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i zapałem re-
alizują przyjęte na początku roku szkolnego działania. 
Oprócz przedsięwzięć przeprowadzanych wśród spo-
łeczności szkolnej, takich jak Światowy Dzień Życzliwo-
ści i Pozdrowień, wolontariusze działają również poza 

murami szkoły. Organizują różnego rodzaju zbiórki, ma-
jące na celu wsparcie tych najbardziej potrzebujących. 
Uczniowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji pn. 
„Paczuszka dla maluszka” organizowanej przez Fun-
dację Małych Stópek. Dzięki wolontariuszom udało się 
obdarować trzy miejsca, między innymi Placówkę Opie-
kuńczo – Wychowawczą „Tęcza” w Zawierciu. Wycho-
wankowie tej placówki otrzymali artykuły higieniczne, 
książki, zabawki oraz inne potrzebne im rzeczy. 

Pod koniec stycznia uczniowie szkoły aktywnie 
uczestniczyli w akcji WOŚP zbierając datki do puszek. 
Kolejną inicjatywą była zbiórka pieniędzy na karmę dla 
najbardziej potrzebujących zwierząt przebywających 
w schronisku w Dyminach. W czasie ferii opiekunowie 
wraz z wolontariuszami spotkali się w szkole, by przy-
gotować ciastka na akcję pn. „Serce dla hospicjum” 
organizowanej z okazji Dnia Chorego. Zebrane pienią-
dze zostały przekazane do Hospicjum Caritas im. Św. 
Matki Teresy z Kalkuty w Kielcach. Ponadto uczniowie 
na bieżąco zbierają plastikowe nakrętki, które są prze-
kazywane osobom potrzebującym rehabilitacji.           

       
                            /SP w Szczukowskich Górkach/Uczniowie w ramach jednej z akcji „Serce dla hospicjum” piekli ciasteczka. 

(fot. SP Szczukowskie Górki)

Szkoła Podstawowa w Jaworzni po raz czwar-
ty zorganizowała Powiatowy Konkurs Plastyczny 
z cyklu „Zima w obrazach”, który w bieżącym roku 
przebiegał pod hasłem „Pomagamy zwierzętom 
zimą”. Jak co roku dedykowany był on dla uczniów 
klas I-III ze szkół z Miasta i Gminy Piekoszów, a tak-
że z gmin sąsiednich.  

Na konkurs wpłynęło 75 prac z siedmiu szkół, a w ich 
przygotowanie z uczniami zaangażowało się 23 nauczy-
cieli. Na szkolnym holu zorganizowano wystawę prac 
konkursowych, które chętnie podziwiali uczniowie i czer-
pali z nich pomysły na wykonanie prac w następnym 
roku. 

Wśród uczniów klas pierwszych nagrody główne 
otrzymali: Oliwia Kowalczyk (SP Piekoszów), Agata Dro-
gosz (SP Jaworznia), Hanna  Bielicz (SP Łosień), Miłosz 
Jardel (SP Rykoszyn), Mikołaj Banakiewicz (SP Jaworz-
nia) i Victor Jedliński (SP nr 20 Kielce). Wyróżnienie po-
wędrowało do Kamila Górnickiego (SP Rykoszyn). 

Spośród drugoklasistów nagrody główne przyznano 
Idze Podsiadło (SP Chęciny), Lenie Garbat (SP Pieko-
szów), Julii Ludwinek (SP Jaworznia), Gabrieli Malec 
(ZOPI Micigózd), Julii Kwiatkowskiej (SP Piekoszów) 
i Pawłowi Skrzypcowi (SP Jaworznia). Wyróżniono pra-
cę Aleksandry Fert (SP Chęciny). 

Z grona trzecioklasistów nagrody główne wręczono 
Idze Tobera (SP Piekoszów), Nikoli Krzeszowskiej (SP 
Chęciny), Natalii Drogosz (SP Jaworznia) i Antoninie 
Bieleckiej (SP Jaworznia). Wyróżniono Sandrę Podgór-
ską (SP Łosień).

Nagrody i podziękowania dostarczono do wszyst-
kich szkół biorących udział w konkursie. Podczas apelu 
wręczono nagrody i wyróżnienia dla uczniów ze szkoły 
w Jaworzni. Organizatorkami konkursu byli nauczyciele 
edukacji wczesnoszkolnej Ewa Martin, Dorota Zapała 
i Małgorzata Białacka, a nagrody pozyskała dyrektor 
szkoły Małgorzata Czekaj.                   /SP w Jaworzni/

Prace plastyczne zostały umieszczone na wystawie. (fot. SP Jaworznia)



EDUKACJA
Głos Piekoszowa - luty 2023

11

Spotkanie z pszczelarzem
We wtorek 24 stycznia ucznio-

wie klas młodszych i szósto-
klasiści ze Szkoły Podstawowej 
w Rykoszynie, uczestniczyli 
w spotkaniu z pszczelarzem. 

Zaproszony gość przedstawił 
uczestnikom wiele ciekawych in-
formacji o życiu pszczół, a także 
o pracy pszczelarzy. 

Uczniowie dowiedzieli się, jak 
bardzo pracowite są pszczoły i jak 
ważne jest ich znaczenie w przy-
rodzie. Pszczelarz opowiedział 
o tym, jak powstaje miód. Cieka-
wą informacją było to, że istnieje 
wiele rodzajów miodu, które róż-
nią się kolorem, smakiem i zapa-
chem. Uczniowie usłyszeli również 
o zdrowotnych właściwościach 
miodu. 

Dużą atrakcją było przyglądanie 
się prawdziwym pszczołom i wy-
szukiwanie wśród nich królowej.  

Mogli również obejrzeć plaster 
miodu, strój pszczelarza oraz przy-
rządy, których używa w swojej 
codziennej pracy. Dzieci własno-
ręcznie wykonały świeczkę z węzy 

pszczelej. Na koniec otrzymały Dy-
plom Młodego Pszczelarza. Takie 
spotkanie z pewnością zostanie 
w ich pamięci na długo.                       

                   /SP w Rykoszynie/

Uczniowie na własne oczy mogli zobaczyć pszczoły i odnaleźć ich Królową. (fot. SP Rykoszyn)

Nauka i tradycja w Micigoździe
Zespół Oświatowych Placó-

wek Integracyjnych w Micigoź-
dzie szkoła uczy, wychowuje 
i rozwija. Uczy i rozwija poprzez 
zajęcia obowiązkowe i poza-
lekcyjne, a wychowuje poprzez 
kultywowanie świąt, zwyczajów 
i obrzędów oraz spotkania z cie-
kawymi ludźmi.

Laboratoria Przyszłości 
Laboratoria Przyszłości to ini-

cjatywa edukacyjna realizowa-
na przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, której celem jest 
stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzo-
ne w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu za-
interesowań. Polega na wsparciu 
szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przy-
szłości z tzw. kierunków STEAM 
(nauka, technologia, inżynieria, 
sztuka oraz matematyka). 

Szkoła w Micigoździe przystą-
piła do programu, dzięki któremu 
uczniowie mogą rozwijać swoje 
pasje i kompetencje cyfrowe. Ko-
rzystają z drukarki 3D oraz długo-
pisów 3D, dzięki którym tworzą ry-
sunki w trzech wymiarach. Zajęcia 
są dla dzieci ciekawe i atrakcyjne. 

Tak świętują w Micigoździe
Styczeń i luty to czas karnawa-

łu, świąt i spotkań. W tym czasie 
obchodziliśmy radosne uroczysto-
ści - Dzień Babci i Dzień Dziadka, 
zorganizowaliśmy bal karnawałowy 
oraz walentynki. Niespodzianką 
i radością dla najmłodszych był Te-
atr Iluzji Bańki Mydlanej. Wydarze-
nia te na długo pozostaną w pa-
mięci uczestników. 

        /ZOPI w Micigoździe/

Uczniowie uczą się korzystać z drukarek i długopisów 3D. (fot. ZOPI Micigózd)
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Wielkie serca w Łosieniu
„Serce dla Hospicjum” to pro-

wadzona każdego roku przez 
kielecką Caritas akcja towarzy-
sząca obchodom Światowego 
Dnia Chorego. 

Przygotowane przez wolonta-
riuszy serduszka-cegiełki są roz-
prowadzanie w różnych kieleckich 
instytucjach, urzędach czy szko-
łach. Zebrane w ten sposób środki 
wspierają piękne dzieło, jakim jest 
Hospicjum im. Św. Matki Teresy 
z Kalkuty w Kielcach. W tym roku 
po raz pierwszy do tej ważnej ak-
cji przystąpili uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Łosieniu, którzy 
podczas kwesty zebrali środki 
w wysokości 978 złotych!

Składamy serdeczne podzięko-
wania za zaangażowanie: uczniom 
i wszystkim, którzy pomagali im w 
pieczeniu ciasteczek, Wolontariu-
szom za cierpliwe pełnienie dyżu-

rów przy stoisku, a przede wszyst-
kim tym, którzy otworzyli swe 
serca i pozwolili wypełnić puszkę 

pieniędzmi oraz wesprzeć tę pięk-
ną inicjatywę.      

                /SP w Łosieniu/

Podczas akcji sprzedawane były ciasteczka w kształcie serduszek. (fot. SP Łosień)

Aktywna Społecznie Brynica
W Szkole Podstawowej 

w Brynicy w styczniu ogłoszo-
no nabór uczniów klas IV-VII 
do udziału w projekcie „Aktyw-
na społecznie Brynica”.

Działania realizowane będą na 
terenie placówki szkolnej przez 
przedstawicieli Stowarzyszenia 
Edukacja przez Internet.

Pierwszy etap działań projekto-
wych obejmuje warsztaty prowa-
dzone z wykorzystaniem różnych 
narzędzi, metod i gier ciekawych 
dla uczniów i ułatwiających przy-
swajanie wiedzy. Warsztaty roz-
wijają kompetencje społeczne. 
Uczestnicy warsztatów otrzymają 
zaświadczenia udziału.

Tematyka warsztatów dotyczyć 
będzie m. in. działań kreatyw-
nych, współpracy w grupie, we-
ryfikowania otrzymywanych infor-
macji (by wiedzieć jak rozpoznać 
rzetelne źródła). 

Uczestnicy będą mieli również 
możliwość poznania różnych me-
tod podejmowania decyzji, m.in. 

socjokracji, która zakłada, że głos 
każdej jednostki ma znaczenie. 

Ponadto, uczestnicy będą mogli 
doskonalić wraz z trenerem umie-
jętności dotyczące wypowiadania 
się przed szerszym gronem, pre-
cyzowania swoich myśli w kon-
kretne zdania czy dyskutowania 
z szacunkiem dla innych nawet 
jeśli mają odmienne zdanie.

To, czego młodzież nauczy się 
podczas spotkań warsztatowych 
będzie następnie mogła prze-
ćwiczyć podczas spotkań dys-
kusyjnych z inspirującymi oso-
bami, które mają doświadczenie 
w działaniu na rzecz lokalnej 
społeczności.

Dla uczestników przewidziano 
także wycieczkę, podczas której 
spotkają się z aktywnymi mło-
dymi osobami z innego miasta 
na terenie województwa święto-
krzyskiego, by dowiedzieć się jak 
i dlaczego warto działać na rzecz 
społeczności.

– Zależy nam na budowaniu 

otwartych i odpowiedzialnych 
postaw u młodych ludzi, którzy 
próbując swoich sił od szkolnych 
lat będą stawali się bardziej pew-
ni siebie i będą wciąż rozwijać 
swoje umiejętności i kompetencje 
społeczne. Serdecznie zachęca-
my wszystkich do udziału w na-
szych spotkaniach i warsztatach 
– mówi Anna Kmiecik dyrektor 
szkoły w Brynicy.

Projekt finansowany jest w ra-
mach Programu „Fundusz Pomo-
cowy dla organizacji pozarządo-
wych oraz inicjatyw obywatelskich 
2022-2023” utworzonego przez 
Polsko-Amerykańską Fundację 
Wolności, realizowanego przez 
Fundację Edukacja dla Demokra-
cji. Wartość dofinansowania to 39 
758 złotych.

        /SP w Brynicy/
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Ponad 20 tysięcy złotych zebraliśmy 
podczas 31. Finału WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ponownie 
zagrała w sztabie BCK. Kto zebrał najwięcej?

W tym roku wspólnie z wolontariuszami (19 
025,63zł), Szkołą Podstawową w Rykoszynie (260,17 
zł), Przedszkolem Samorządowym w Piekoszowie 
(897 zł), Klubem Senior+ z Piekoszowa (210 zł) i po-
zostałymi darczyńcami (473,17 zł), zebraliśmy w sumie 
20 865,97 złotych!

Najlepszymi Wolontariuszami zostali Karolina Kraw-
czyk, która uzbierała kwotę 2504,52 zł, Edyta Socha-
nowska z kwotą 1457,60 zł oraz Wiktoria Szymkiewicz, 
której udało się zebrać 923,82 zł.

Dziękujemy za otwarte serca i pomoc tym najbar-
dziej potrzebującym wszystkim darczyńcom oraz wo-
lontariuszom: Julii Gos, Maksymilianowi Kmiecikowi, 
Borysowi Szczerbatemu, Stanisławowi Jaworskiemu, 
Kacprowi Czerwiakowi, Karolinie Krawczyk, Filipowi 
Terelakowi, Annie Moskal, Bartoszowi Żarnowcowi, 
Aleksandrze Wijas, Nadii Lesiak, Paulinie Waligórskiej, 
Amelii Durlik, Gabrieli Lasak, Kindze Plech, Dominiko-

wi Janikowi, Amelii Kojac, Kacprowi Pałce, Magdale-
nie Radek, Gabrielowi Drogoszowi, Oliwii Bartkiewicz, 
Kacprowi Malinowskiemu, Milenie Lajs, Zuzannie Dzio-
pie, Filipowi Polutowi, Marcelowi Szcześniakowi, Ceza-
remu Majchrzykowi, Jakubowi Szafulskiemu, Dawidowi 
Snochowi, Franciszkowi Tomasikowi, Janowi Radlicy, 
Nikoli Świercz, Mai Miter, Nikoli Plech, Wiktorii Wy-
chowaniec, Edycie Sochanowskiej, Michalinie Nartow-
skiej, Kseni Nartowskiej, Wiktorii Stępień, Aleksandrze 
Giemza i Kewinowi Dziuba. Dziękujemy!              /kcz/

Zakończenie ferii z nutką czekolady
Ponad 160 dzieci wzięło udział w tegorocznej edy-

cji „Ferie z BCK”. I choć dwa tygodnie minęły bardzo 
szybko to jednak wspomnienia pozostaną na długo.

Uczestnicy akcji ferie przez dwa tygodnie mogli brać 
udział w wielu atrakcjach. Organizowane były wyjazdy do 
kina, na basen czy lodowisko. Oprócz tego odwiedziliśmy 
Park Rozrywki Mandoria w Rzgowie, a także Teatr Lalki 
i Aktora Kubuś w Kielcach, gdzie obejrzeliśmy spektakl 
„Przygody Koziołka Matołka”.

Oprócz wyjazdów, nie mogło zabraknąć także zajęć 
animacyjnych na miejscu w placówkach BCK. – Zorgani-
zowanych zostało wiele gier i zabaw sportowych, konkur-
sy plastyczne. Był śpiew i taniec – wymieniają organizato-
rzy ferii. Warto wspomnieć, że podczas zimowej przerwy, 
odbyło się kilka spotkań m.in. z Klubem Senior+ z Pie-
koszowa, z policjantami, którzy mówili o bezpieczeństwie 
oraz ze strażakami, którzy dali pokaz pierwszej pomocy.

W piątek 10 lutego podsumowaliśmy akcję „Ferie 
z BCK”. Smacznym akcentem były warsztaty z tworzenia 
czekolady, które poprowadzili instruktorzy Manufaktury 
Słodyczy z Kielc. Uczestnicy tego wyjątkowego spotkania 
mogli wykonać własną czekoladę i przyozdobić ją w do-
wolny sposób. Oprócz tego dzieci mogły obejrzeć bajkę 
„Kot w butach”.

Z odwiedzinami przyszedł również burmistrz Miasta i 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – Pragnę złożyć po-
dziękowania pracownikom BCK za zaangażowanie i or-
ganizację akcji ferie. Myślę, że świetnie bawiliście się 

przez ten czas, naładowaliście baterie i z ochotą wróci-
cie do szkoły – mówił burmistrz Zbigniew Piątek, który 
wszystkim uczestnikom rozdał smakowite cukierki. Dzię-
kujemy również Klubowi Senior+ z Piekoszowa za ufun-
dowanie pysznych pączków.                                  /kcz/

Dzieci tworzyły własne czekolady. (fot. BCK)
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Pobiegnij z flagą!

Magiczne pudełko i przedszkolaki
Przedszkolaki z Przedszkola 

Mini College z Piekoszowa od-
wiedziły bibliotekę.

Ich wizyta związana była nie 
tylko ze zwiedzaniem biblioteki, 
jej pomieszczeń, czy oglądaniem 
książek. Ważnym i rozbudzają-
cym wyobraźnię elementem spo-
tkania była wyjątkowa zabawa 
– w dużym pudle schowanych 
zostało wiele przedmiotów, które 
używamy na co dzień w domu lub 
w miejscu pracy. Były tam m.in. 
kamera, długopis, wałek do ro-
bienia loków, taśma klejąca, kal-
kulator czy okulary przeciwsło-
neczne.

Rzeczy było bardzo dużo, 
a zadaniem dzieci było odgadnię-
cie, co to za przedmiot i do czego 
służy. Co więcej, po odgadnięciu 
nazwy danej rzeczy, przedszko-
laki musiały wyobrazić sobie do 
czego jeszcze można ją wykorzy-

stać. – Na przykład dzięki taśmie 
klejącej możemy nie tylko coś 
skleić, ale i odrysować okrąg. To 
samo tyczy się wałka do włosów. 
Dzięki niemu również możemy 
odrysować kółko albo wykorzy-
stać go jako przybornik na kred-

ki czy ołówki – tłumaczy Izabela 
Filipiak kierownik działu biblio-
tecznego BCK. Trzeba przyznać, 
że dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w zabawie, pobudzając 
w ten sposób swoją wyobraźnię 
i kreatywne myślenie.           /kcz/

Podczas wizyty dzieci odkrywały do czego służą poszczególne przedmioty. (fot. BCK)

„Bieg z Flagą w ręku” na 
dobre wszedł do kanonu wy-
darzeń sportowych mających 
miejsce na terenie Miasta 
i Gminy Piekoszów. 

– Ta sportowa rywalizacja, ma-
jąca na celu uczczenie Święta 
Flagi Państwowej, co rok cieszy 
się sporym zainteresowaniem 
i to nie tylko mieszkańców naszej 
gminy czy powiatu. Przyjeżdżają 
do nas także osoby spoza woje-
wództwa świętokrzyskiego. Są to 
miłośnicy biegów, którzy pokazu-
ją prawdziwego sportowego du-
cha – mówi Anna Wilk dyrektor 
Biblioteki Centrum Kultury w Pie-
koszowie. 

Trasa biegu będzie prowadzić 
tymi samymi ścieżkami co w la-
tach ubiegłych. Dystans wynosi 
10 km, a maksymalny czas na 
jego pokonanie to 2 godziny. Za-
pisy na biegi prowadzone są po-
przez platformę DataSport.pl (link 
do zapisów: https://online.data-
spor t.pl /zapisy/por tal /zawody.

php?zawody=7636?dark=0) oraz 
w dniu zawodów od godziny 9:30. 

Start biegu 2 maja o godz. 
11:00 z Placu Niepodległości 
w Piekoszowie.

– Serdecznie zapraszamy 
wszystkich amatorów biegania 
oraz tych, którzy po raz pierw-
szy chcą sprawdzić swoje siły na 
tym dystansie. Pierwsze 100 za-
wodników na mecie otrzyma pa-
miątkowy oryginalny medal. Wy-
bierzemy również zawodnika lub 
zawodniczkę w Najładniejszym 
Stroju oraz wręczymy nagrody 
dla Najstarszego i Najmłodszego 
Zawodnika lub Zawodniczki – wy-
mienia Anna Wilk. 

Do udziału w biegu zachęca 
także burmistrz Miasta i Gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek. 
– Jako były sportowiec śmiało 
mogę powiedzieć, że sport nie 
tylko pozytywnie wpływa na nasz 
organizm, ale i kształtuje charak-
ter oraz pozwala na integrację 
z innymi zawodnikami. Zapra-

szam do wspólnej sportowej ry-
walizacji – mówi burmistrz Zbi-
gniew Piątek.

W zawodach mogą wystąpić 
także osoby niepełnoletnie po wy-
pełnieniu przez rodzica/opiekuna 
prawnego deklaracji uczestnic-
twa. Dostępne są one na stronie 
www.bckpiekoszow.pl w zakładce 
„Konkursy 2023” lub w biurze za-
wodów 2 maja od godz. 9:30.                                   

                                    /kcz/
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