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Wspólnie zagraliśmy z WOŚP
na rzecz najbardziej potrzebujących

Czytaj na str. 12-13

Trzy budynki gminne są już 
po termomodernizacji
Szkoła w Łosieniu, Zakład Usług 
Komunalnych oraz budynek Urzędu 
Gminy w Piekoszowie zostały m.in. 
ocieplone i zyskały nowy, estetycz-
ny wygląd.

Roboty, interaktywne dywany, 
tablice i wiele innych
Edukacja w gminie Piekoszów cią-
gle idzie naprzód, zwłaszcza jeśli 
chodzi o nowoczesne technologie. 
Do sześciu szkół z terenu gminy 
trafi sprzęt najwyższej jakości, któ-
ry pomoże w nauce i zwiększy jej 
efektywność.

Czytaj na str. 7 Czytaj na str. 22Czytaj na str. 6

Mistrzowie w sporcie
pochodzą z gminy Piekoszów
Za nami 67. edycja Plebiscytu Spor-
towego Świętokrzyskie Gwiazdy 
Sportu, którego organizatorami są 
Echo Dnia, Radio Kielce, TVP Kiel-
ce i Gazeta Wyborcza. Wśród lau-
reatów znalazły się osoby związane 
z naszą gminą.
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Oświetlenie na miarę XXI wieku
w gminie Piekoszów
To była jedna z największych i najważniejszych inwestycji jakie w ostatnim czasie zo-
stały przeprowadzone na terenie gminy Piekoszów. 

Mowa o wymianie oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne lampy typu LED. Nowoczesne, 
lepsze i tańsze w użytkowaniu oprawy już zawi-
sły na terenie całej gminy Piekoszów.

W ramach inwestycji wymieniono 2139 lamp na 
energooszczędne oświetlenie LED. Zadanie koszto-
wało 3 miliony 564 tysiące złotych, z czego 85 pro-
cent kosztów pokryło unijne dofinansowanie, które 
pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
na realizację projektów pozakonkursowych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckie-
go Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja tej inwestycji 
przyniesie w przyszłości spore oszczędności w bu-
dżecie gminy. 

Radości z pozyskanego dofinansowania i z zakoń-
czenia montażu nowoczesnych lamp oświetleniowych 
nie kryje wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – 
Bez tego dofinansowania byłoby nam ciężko prze-
prowadzić wymianę oświetlenia kompleksowo w całej 
gminie – przyznaje. – Nie dosyć, że udało nam się 
pozyskać tak wysokie dofinansowanie, to jeszcze za-
oszczędziliśmy ponad pół miliona złotych już na sa-
mym przetargu. Początkowo zakładaliśmy, że koszt 
inwestycji będzie oscylował w granicach 4 milionów 
123 tysięcy złotych. Jednak po przetargu okazało się, 
że firma, która wygrała zaproponowała o pół miliona 
złotych mniej – mówi wójt Zbigniew Piątek i dodaje, 

że kompleksowa wymiana oświetlenia to jedna z naj-
ważniejszych i największych inwestycji jaka zosta-
ła zrealizowana na terenie gminy Piekoszów. – Wy-
miana oświetlenia zaowocuje w przyszłości sporymi 
oszczędnościami – zaznacza.

Jadąc nocą przez gminę Piekoszów wyraźnie już 
widać, że jest tu jaśniej. – A co za tym idzie bezpiecz-
niej – tłumaczy wójt Zbigniew Piątek. Nowoczesne 
lampy oświetlają większe połacie i nie tworzą ciem-
nych plam, a do tego gmina zaoszczędzi na rachun-
kach za energię elektryczną nawet o ponad połowę. 
Po wykonaniu audytów wyliczono, że każdego roku 
oszczędność wyniesie 60 procent kosztów przezna-
czanych na energię elektryczną, za którą każdego 
roku gmina płaci około pół miliona złotych. Łatwo 
zatem wyliczyć ile wyniosą oszczędności. – Z każ-
dym rokiem będziemy zapewne odnotowywać spo-
re oszczędności. Zamiast wydawać je na rachunki 
za prąd, będziemy mogli realizować kolejne potrze-
by mieszkańców. Szacujemy, że w skali roku zaosz-
czędzimy nawet kilkaset tysięcy złotych na kosztach 
energii elektrycznej i konserwacji oświetlenia ulicz-
nego. Warto też podkreślić, że w związku ze zmniej-
szonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną 
zmniejszy się także ilość emitowanego dwutlenku 
węgla. To inwestycja całkowicie proekologiczna, któ-
ra wpłynie również na czystość powietrza – tłumaczy 
wójt Zbigniew Piątek.              

                 /A.Olech/

Opłaty za odpady
Przypominamy, że stawka opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbie-
ranymi w sposób selektywny wynosi 5 zł od osoby/
miesiąc, zaś w sposób nieselektywny wynosi 8 zł 
od osoby/miesiąc.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi bez wezwania, za I kwartał b.r. należy uiścić do 
31.01.2019 roku na rachunek bankowy gminy: 39 8499 
0008 0400 0534 2000 0055.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nie-
ruchomości o takim fakcie zostaną zawiadomieni. /UG/

Płatności podatków
Zbliża się termin płatności pierwszej raty podat-

ków rolnego, leśnego oraz od nieruchomości usta-
lanego decyzją w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego od osób fizycznych. 

Jeżeli kwota podatku nie przekracza 100 zł, płatna 
jest w całości w terminie pierwszej raty tj. do 15 mar-
ca b.r., w przypadku wyższej kwoty podatek płatny jest 
w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 
września i 15 listopada roku podatkowego.

Wpłaty zobowiązania podatkowego należy doko-
nać do rąk sołtysa, na poczcie lub na rachunek ban-
kowy nr: 71 8499 0008 0400 0534 2000 0061.     /UG/
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W ostatni dzień stycznia podczas pierwszej w 
nowym roku sesji Rady Gminy Piekoszów podję-
to 10 uchwał. 

Cztery dotyczyły sprzedaży, odpłatnego nabycia 
nieruchomości oraz zamiany działek w czterech miej-
scowościach gminy Piekoszów. – Dzięki sprzedaży 
działki niezagospodarowanej w miejscowości Ryko-
szyn do budżetu gminy wpłyną dodatkowe środki. Co 
do kwestii odpłatnego nabycia, chodzi o działki poło-
żone w Jaworzni i Piekoszowie – informowano pod-
czas czwartych obrad rady gminy w nowej kadencji. 

I tak, w Jaworzni chodzi o trzy działki, które po-
służą do poszerzenia pasa drogowego drogi gmin-
nej, natomiast w Piekoszowie – dwie działki stanowią 
część pasa drogowego. Natomiast w miejscowości 
Skałka istnieje potrzeba zamiany działek w celu ure-
gulowania stanu istniejącego na gruncie ze stanem 
prawnym nieruchomości oraz stanem w ewidencji 
gruntów i budynków.

Kolejne uchwały dotyczyły zmian w budżecie 
gminy. – Dochody budżetu gminy zostają zwiększo-
ne o 16 340,44 zł dzięki uzyskaniu większego dofi-
nansowania na inwestycję pod nazwą „Zwiększenie 
efektywności energetycznej poprzez wymianę i mo-
dernizację oświetlenia ulicznego”. Wcześniej dofinan-
sowanie wynosiło 82,31%, a teraz 85% - poinformo-
wała Magdalena Smolarczyk-Korba Skarbnik Gminy 
Piekoszów. O tę samą kwotę zwiększyły się również 
wydatki budżetu m.in. na inwestycje remontowe czy 
infrastrukturę drogową.

Podjęto także uchwałę zmieniającą uchwałę z 20 
grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 
i spłaty lub rozkładania na raty należności pienięż-
nych oraz niedochodzenia należności o charakterze 
cywilnoprawnym przypadającym gminie Piekoszów 
jej jednostkom organizacyjnym i instytucjom kultury 
oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie po-
moc publiczną i wskazania podmiotów uprawnionych 
do udzielania tych ulg. – Zmiana dotyczy wyłącznie 
zastąpienia słowa „wierzyciel” na „dłużnik” – poin-
formowała Barbara Drogosz Przewodnicząca Rady 
Gminy. 

Kolejne uchwały dotyczyły wyznaczenia przed-
stawiciela rady gminy do Rady Programowej Biblio-
teki Centrum Kultury w Piekoszowie oraz powołania 
Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie na kadencję 
2018-2023. 

I tak, z reprezentantów Rady Gminy Piekoszów do 
Rady Programowej BCK wyznaczono radną Małgo-
rzatę Pietrzykowską, natomiast do Rady Społecznej 
ośrodka zdrowia powołano radnych Bożenę Żuławę, 

Ewelinę Malinowską i Zdzisława Grosickiego. Oprócz 
radnych w skład Rady Społecznej ośrodka zdrowia 
wchodzą Zbigniew Piątek wójt gminy jako Przewod-
niczący Rady Programowej oraz Cezary Majcher 
jako przedstawiciel wojewody.  

Ostatnia podjęta uchwała w sprawie określenia 
przystanków komunikacyjnych w gminie Piekoszów 
oraz ustalania zasad korzystania z tych obiektów i 
stawki opłaty za korzystanie z przystanków komu-
nikacyjnych również została przyjęta. Aktualnie jed-
no zatrzymanie autobusu do przewozu do 25 osób 
łącznie z kierowcą będzie kosztować 0,03 zł, a dla 
autobusów powyżej 25 osób – 0,05 zł. Oprócz tego 
zamontowane zostaną wiaty przystankowe w Win-
centowie i Łosieniu. 

Do likwidacji – na prośbę właścicieli działek, na 
których znajdują się przystanki – będą przystanki 
w Łosieniu (Łosień/kościół) i Łosienku (oznaczenie 
przystanku - Łosienek/dw/04).                        /kcz/

Styczniowa sesja Rady Gminy

Podczas sesji podejmowano uchwały m.in. zmieniające budżet czy doty-
czące sprzedaży lub nabycia nieruchomości. (fot. BCK)

E-dowody już od
marca 2019

Od 4 marca bieżącego roku wydawane będą 
nowe e-dowody.

 – Nowy dowód będzie bezpiecznym i bezpłatnym 
narzędziem komunikacji elektronicznej z administracją, 
służbą zdrowia i innymi instytucjami. Oczywiście bę-
dzie on pełnił dotychczasowe funkcje takie jak potwier-
dzenie tożsamości i obywatelstwa – poinformował na 
sesji styczniowej wójt gminy Zbigniew Piątek. E-dowód 
posłuży również do podpisywania dokumentów tzw. 
podpisem osobistym, który dla podmiotów publicznych 
będzie miał taki sam skutek jak podpis własnoręczny. 

Po wejściu w życie ustawy osoby, które mają jesz-
cze ważne dowody nie będą musiały ich wymieniać, a 
osoby które wymienią dokumenty na nowe nie poniosą 
żadnych kosztów.                                             /UG/
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Wybory sołtysów kadencji 2018-2023 
odbędą się 24 marca 2019 roku

Sołectwo Lokal wyborczy I termin II termin

Zebrania w pierwszym terminie o godzinie 1500

Skałka Budynek Klubu Sportowego w Skałce 1500 1515

Zebrania w pierwszym terminie o godzinie 1600

Brynica Szkoła Podstawowa w Brynicy 1600 1615

Gałęzice Świetlica Wiejska  w Gałęzicach 1600 1615

Janów Szkoła Podstawowa w Jaworzni 1600 1615

Jaworznia Szkoła Podstawowa w Jaworzni 1600 1615

Jeżynów Gospodarstwo Agroturystyczne w Jeżynowie 1600 1615

Lesica Świetlica Wiejska w Lesicy 1600 1615

Łaziska Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, 
ul. Kolejowa 2 (dawny GOK) 1600 1615

Łosienek Dom Weselny „Pod Konarami” Łosienek 40 1600 1615

Łosień Szkoła Podstawowa w Łosieniu 1600 1615

Łubno Szkoła Podstawowa w Łosieniu 1600 1615

Micigózd Szkoła Podstawowa w Micigoździe 1600 1615

Piekoszów Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, 
ul. Częstochowska 85A (remiza) 1600 1615

Podzamcze Dom Weselny „Leśna Promenada” 
ul. Książęca 15 Podzamcze 1600 1615

Rykoszyn Szkoła Podstawowa w Rykoszynie 1600 1615

Szczukowice Świetlica Wiejska w Szczukowicach 1600 1615

Szczukowskie 
Górki Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górkach 1600 1615

Wesoła Szkoła Podstawowa w Zajączkowie 1600 1615

Wincentów Świetlica Wiejska w Wincentowie 1600 1615

Zajączków Szkoła Podstawowa w Zajączkowie 1600 1615

Zebrania w pierwszym terminie o godzinie 1900

Bławatków Budynek Klubu Sportowego w Skałce 1900 1915

Zgodnie z art. 36 ustawy samorządowej sołtys 
oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w 
głosowaniu tajnym bezpośrednim, spośród nie-
ograniczonej liczby kandydatów, przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych do głoso-
wania. 

Bardzo prosimy o zabranie ze sobą na wybory 24 
marca dowodu potwierdzającego tożsamość.     /UG/
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R E K L A M A

Bezpłatna pomoc prawna
Punkt bezpłatnych porad prawnych Godziny przyjęć

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Ul. Wrzosowa 4, 25-211 Kielce

poniedziałek, czwartek i piątek – 7:00-11:00
wtorek i środa – 7:00-15:00

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce od poniedziałku do piątku - 7:00-11:00

Urząd Gminy w Łopusznie
Ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno od poniedziałku do piątku - 12:00-16:00

Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik

poniedziałek – 12:00-16:00
od wtorku do piątku - 9:00-13:00

Punkty świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w którym wykonywanie 
zadania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powierzone zostało 

organizacji pozarządowej - "Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego"

Starostwo Powiatowe w Kielcach
Ul. Wrzosowa 4 , 25-211 Kielce

poniedziałek, czwartek i piątek – 11:15-15:15
wtorek i środa – 7:00-15:00

Powiatowy Urząd Pracy
Ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce od poniedziałku do piątku - 11:00-15:00

Urząd Gminy w Górnie
Górno 169, 26-008 Górno

poniedziałek i od środy do piątku - 8:00-12:00
wtorek - 13:00-17:00

Urząd Gminy w Miasta w Łagowie
Rynek 62, 26-025 Łagów

poniedziałek - 12:00-16:00
od wtorku do piątku - 8:00-12:00
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Nowoczesna odsłona edukacji
zawitała do gminy Piekoszów

Roboty do nauki programowa-
nia, monitory i dywany interak-
tywne, tablety, laptopy i opro-
gramowanie edukacyjne – takie 
nowoczesne pomoce dydaktycz-
ne już trafiły do sześciu szkół z 
terenu gminy Piekoszów. Wszyst-
ko to w ramach projektu, na jaki 
władze gminy pozyskały blisko 
800 tysięcy złotych unijnego do-
finansowania. Całość zadania 
opiewa na kwotę 900 tysięcy zło-
tych. Z nowoczesnych technolo-
gii i zajęć skorzysta ponad tysiąc 
uczniów.

W ramach projektu pod hasłem 
„Nowoczesne technologie w aktyw-
nej szkole” zakupionych zostanie 
18 monitorów interaktywnych, 18 
laptopów z oprogramowaniem, 57 
zestawów do nauki programowania, 
w skład którego wchodzić będzie: 
robot edukacyjny, tablet i dodatko-
we wyposażenie, a także 6 dywa-
nów interaktywnych – po 3 sztuki 
do każdej szkoły. Każda z sześciu 
szkół biorących udział w projekcie 
zostanie wyposażona w pracownię 
terminalową.

– Cyfryzacja polskiej edukacji 
trwa i to jest pocieszające. Pro-
jekty rządowe „Aktywna Tablica”, 
„Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” są 
niezbędną, minimalną podbudową 
pod edukację on-line, interaktywną 
i inspirującą najmłodszych – mówi 
Grzegorz Kowalski prezes zarzą-
du Grupy MAC. – Od wielu lat do-
starczamy do szkół i przedszkoli 
narzędzia wspierające nauczycieli 
i uczniów, dzięki którym nauka sta-
je się bardziej przystępna, a zaję-
cia aktywne na miarę XXI wieku. 
Cieszę się, że ten cyfrowy kaganek 
oświaty zaniesiemy teraz do szkół w 

Piekoszowie - podsumował prezes 
Grupy MAC.

– Ogromnie się cieszę, że otrzy-
maliśmy unijne dofinansowanie na 
projekt pod nazwą „Nowoczesne 
technologie w aktywnej szkole”. Zy-
skają dzięki niemu nie tylko ucznio-
wie, ale także nauczyciele, którzy 
zapoznają się z nowymi technikami 
nauczania oraz będą mogli wykorzy-
stywać nowoczesne narzędzia dla 
rozwoju uczniów. Jestem przekona-
ny, że nowoczesne technologie to 
właściwy kierunek rozwoju eduka-
cyjnego – mówi wójt Zbigniew Piątek 
i przypomina, że na realizację pro-
jektu gmina Piekoszów pozyskała 
nieco ponad 790 tysięcy złotych z 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskie-
go w ramach poddziałania „Rozwój 
edukacji kształcenia ogólnego w za-

kresie stosowania TIK”. Całość za-
dania opiewa na kwotę 893 tysięcy 
złotych.

Jak podkreślano podczas prezen-
tacji nowoczesnego sprzętu eduka-

cyjnego, programowanie komputero-
we to jedna z najbardziej cenionych 
umiejętności we współczesnym 
świecie, równie istotna co znajo-
mość języka angielskiego. Trzeba 
przyznać, że tablice edukacyjne, jak 
i roboty, robią ogromne wrażenie.

Koszt sprzętu edukacyjnego, któ-
ry do sześciu szkół w Piekoszowie 
dostarczy Grupa MAC opiewa na 
kwotę 329 tysięcy złotych. Zakup 
zostanie sfinansowany ze środków 
unijnych. Projekt realizowany będzie 
w sześciu szkołach: w Zajączkowie, 
Rykoszynie, Łosieniu, Micigoździe, 
Piekoszowie i w Jaworzni. – Z nowo-
czesnych technologii będą korzystać 
wszyscy uczniowie, począwszy od 
zerówki aż do klas ósmych – zapo-
wiada wójt Zbigniew Piątek.

Wszyscy uczniowie biorący udział 
w projekcie otrzymają certyfikaty 

uczestnictwa w nim. Projekt potrwa 
do 31 lipca 2019 roku i zakończy się 
konkursem Mistrz Kompetencji Cy-
frowych.         

       /A.Olech/

Podczas spotkania w siedzibie Grupy MAC prezentowane były m.in. roboty. (fot. BCK)

Grupa MAC cyfryzuje oświatę w gminie Piekoszów. Do sześciu szkół trafiły nowocze-
sne pomoce edukacyjne.
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Termomodernizacja zakończona

Ponad dwa miliony złotych kosztowała termo-
modernizacja placówek publicznych w gminie Pie-
koszów. Na realizację inwestycji władze gminy po-
zyskały aż 85 procent unijnego dofinansowania z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki 
temu całkowite przeobrażenie przeszedł budynek 
Zakładu Usług Komunalnych, Urząd Gminy w Pie-
koszowie i Szkoła Podstawowa w Łosieniu.

Jest to pierwsza część gigantycznej inwestycji jaka 
została zaplanowana do zrealizowania na terenie gminy 
Piekoszów. Budynki te zostały ocieplone i gruntownie 
zmodernizowane, tak by były energooszczędne, tań-
sze w eksploatacji i bardziej przyjazne dla środowiska. 
– Najpierw rozpoczęliśmy inwestycje tam, gdzie budyn-
ki były w najgorszym stanie i wymagały natychmiasto-
wych remontów. Dzięki termomodernizacji utrzymanie 
tych obiektów stało się zdecydowanie tańsze – mówi 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

W ramach inwestycji została wykonana termomo-
dernizacja elewacji budynków w Łosieniu i Piekoszo-
wie wraz z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz 
oświetlenia na energooszczędne. Przebudowano także 
systemy grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do 
źródła ciepła zasilanego biomasą. Przebudowany został 
również system wentylacji wraz z dociepleniem dachów 
oraz wyposażeniem w instalację solarną i mikrokogene-
racyjną zgodnie z wynikami audytu energetycznego. 

– Po zakończeniu inwestycji budynki nie tylko zyska-
ły nowy blask. Jest tu teraz oszczędnie i ekologicznie. 
Zaoszczędzone na ogrzewaniu pieniądze możemy prze-
znaczać na kolejne potrzebne inwestycje – mówi wójt 
Zbigniew Piątek.

– W drugim etapie kompleksowa termomodernizacja 
obejmie jeszcze osiem budynków, w tym pięć szkolnych. 
Koszt tej inwestycji łącznie oszacowaliśmy na kolejne 6 
milionów złotych, z czego 85 procent kosztów, podobnie 
jak w pierwszym etapie, zostanie pokrytych ze środków 
unijnych – zapowiada wójt gminy Piekoszów.

I tak, do końca 2020 roku kompleksową termomoder-
nizację przejdą szkoły w Brynicy, Rykoszynie, Szczu-
kowskich Górkach, Micigoździe i Jaworzni. Planuje się 

również objęcie termomodernizacją budynków Ośrodka 
Zdrowia oraz Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie 
(ul. Kolejowa 2 i ul. Częstochowska 85). – Dofinanso-
wanie pozyskane na te inwestycje z Unii Europejskiej w 
ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych daje 
nam ogromne możliwości w zakresie termomodernizacji 
placówek publicznych. To są bardzo duże, komplekso-
we inwestycje i trudno byłoby zrealizować je z własnych 
środków, a na pewno nie w takim szerokim zakresie, jak 
zostały zaplanowane – zaznacza wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.                     /A.Olech/

Budynek Urzędu Gminy w Piekoszowie, Zakład Usług Komunalnych oraz szkoła w Ło-
sieniu dzięki termomodernizacji mają nowy, estetyczny wygląd.

Szkoła Podstawowa w Łosieniu. (fot. CKinfo)

Budynek Urzędu Gminy w Piekoszowie. (fot. CKinfo)

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie. (fot. CKinfo)
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Wigilijne spotkanie samotnych
Wigilia dla samotnych zorga-

nizowana przez Gminny Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Pie-
koszowie, w środę 19 grudnia, 
zgromadziła sporą rzeszę osób, 
którzy chcieli spędzić ten waż-
ny dzień wśród innych ludzi.

– Miło mi powitać wszystkich 
zaproszonych gości na dzisiej-
szym wigilijnym spotkaniu – mówi-
ła na wstępie Justyna Malarczyk 
kierownik GOPS w Piekoszowie. 
– To nasze dzisiejsze spotkanie 
jest niezwykle ważne, bo pozwa-
la nam wspólnie cieszyć się tym 
świątecznym czasem. Przy stole 
spotykamy się w różnych okolicz-
nościach i podczas różnych wyda-
rzeń, a to dzisiejsze jest jednym 
z tych najważniejszych – mówił z 
kolei wójt Zbigniew Piątek.

I tak, po poświęceniu przez ks. 
Zygmunta Kwiecińskiego wigilij-
nych opłatków wszyscy obecni 
złożyli sobie nawzajem życzenia. 

Całość wydarzenia urozmaicił wy-
stęp młodych wokalistek.      /kcz/

Karatecy podzielili się opłatkiem
Wyjątkowe spotkanie wigilijne 

odbyło się w siedzibie Centrum 
Kultury w Piekoszowie, którą tym 
razem otworzyli wspólnie skła-
dając życzenia świąteczne wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek  
oraz burmistrz Miasta i Gminy 
Morawica Marian Buras. 

Obaj włodarze nie szczędzili 
słów uznania zawodnikom, trene-
rom i wszystkim współtworzącym 
Klub Karate Morawica i Piekoszów. 
Gratulowano i dziękowano za wy-
niki sportowe osiągnięte nie tylko w 
2018 roku, ale również za całokształt 
i wspaniały rozwój w aspekcie spor-
towym i wychowawczym. Do gratu-
lacji i życzeń dołączył także radny 
powiatu kieleckiego Sylwester Ka-
sprzyk oraz prezes Stowarzyszenia 
„Bezpieczny Dom” Anita Majkowska, 
która na ręce trenera Andrzeja Hor-
ny wręczyła Certyfikat „Honorowego 
Członka Stowarzyszenia Bezpiecz-
ny Dom” w uznaniu zasług w dziele 
czynienia dobra najbardziej potrze-
bującym.

Wśród zaproszonych gości obec-
ny był również właściciel Szkoły Jaz-

dy Piekoszów Andrzej Parandyk, dy-
rektor BCK w Piekoszowie Andrzej 
Paździerz oraz kierownik działu kul-
turalnego BCK Krzysztof Szymkie-
wicz, którzy również wspierają dzia-
łania KKM.

Podtrzymując chrześcijańską tra-
dycję wspólną wieczerzę rozpoczęto 
od podzielenia się opłatkiem. 

Wzorem poprzednich lat i w tym 
roku najlepsi zawodnicy Sylwia Ka-

zimierska, Oliwia Sidło, Laura Sitek 
oraz Piotr Węgliński otrzymali na-
grody, wręczone przez wójta gminy 
Piekoszów oraz burmistrza Miasta i 
Gminy Morawica. Nie obyło się tak-
że bez prezentów dla aktywnych 
działaczy oraz osób wspierających 
Klub Karate Morawica i Piekoszów, a 
każdy najmłodszy uczestnik wiecze-
rzy otrzymał słodkiego mikołajka.

                 /A. Olech/

W świętowaniu udział wzięło kilkadziesiąt osób. (fot. BCK)

Z młodymi adeptami karate na wspólne kolędowanie przybyli ich najbliżsi. (fot. KKM)
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Partnerzy Erasmus w Jaworzni
Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni był 

gospodarzem pierwszego spotkania partnerów 
projektu Erasmus Plus prowadzonego pod hasłem 
„Little steps make a big difference. Together we 
care for our home” - „Małymi krokami zmierzamy 
ku dużej zmianie. Wspólnie troszczymy się o nasz 
dom”. 

Partnerami projektu są szkoły z Hiszpanii, Turcji, Ru-
munii, Słowacji, Grecji i Polski, która jest głównym koor-
dynatorem. – Działania projektowe sprzyjają rozwijaniu 
zainteresowań uczniów, zdobywaniu wiedzy z zakresu 
ekologii, doskonaleniu znajomości języka angielskiego. 
Zwiększają kompetencje społeczne, umiejętność pra-
cy w zespole, uczą otwartości i tolerancji. Współpraca 
z partnerami owocuje też lepszą znajomością kultury, 
geografii i historii krajów europejskich – wymienia ko-
ordynator projektu Iwona Zalewska – Lech. 

Delegację przedstawicieli w szkole w Jaworzni po-
witała cała społeczność szkolna. Uczniowie dali przed-
stawienie o tematyce ekologicznej oczywiście w języku 
angielskim. Zaprezentowali też tradycyjny polski taniec, 
jakim jest polonez. Kolejnym punktem programu były 
prezentacje anglojęzyczne starszych uczniów. Pod 
wrażeniem umiejętności językowych uczniów był obec-
ny na powitaniu wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. – Realizacja projektu Erasmus Plus otwiera przed 
uczniami nowe możliwości. Przede wszystkim pozwala 

na doskonalenie języka angielskiego, ale też pozwala 
głębiej zapoznać się z zagadnieniami ekologii. Jestem 
pod wielkim wrażeniem przygotowania i wdrażania 
programu przez szkołę w Jaworzni – mówił wójt Zbi-
gniew Piątek, któremu towarzyszyły sekretarz gminy 
Grażyna Tatar, skarbnik Magdalena Korba – Smolar-
czyk oraz kierownik Referatu Oświaty Justyna Robak.

Tego dnia na gości czekała też prezentacja na te-
mat polskiego systemu oświaty przedstawiona przez 
Dorotę Zapałę. Odbyły się także warsztaty z eksper-
tem Zielonej Flagi Agnieszką Pabis, która mówiła o idei 
eko-szkoły, a także o tym jak zdobyć certyfikat Zielo-
nej Flagi. Natomiast założycielka fundacji „Safe Nest” 
Agnieszka Kuźba opowiedziała na temat edukacji pro-
-ekologicznej.

Kilkudniowa wizyta przedstawicieli pięciu krajów była 
niezwykle napięta. W Regionalnym Centrum Naukowo 
– Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim odbyły 
się specjalnie przygotowane warsztaty. Lekcje otwar-
te w pracowni ekologicznej poprowadzono również w 
szkole w Jaworzni. Goście zwiedzili też Geopark Kiel-
ce, a także same Kielce i Kraków. 

Kolejnym miejscem spotkania będzie szkoła w Sło-
wacji, gdzie uczniowie wszystkich partnerskich krajów 
zapoznają się tematyką zanieczyszczeń i oszczędza-
nia wody, a także wspólnie opracują eko-plan.                                                    

              /A.Olech/

Klub Seniora w akcji
Od października 2018 roku działa pierwszy w 

gminie Piekoszów dzienny Klub Seniora. Oferta 
zajęć i spotkań tematycznych jest dostosowana do 
potrzeb seniorów. 

W wachlarzu zajęć znajdziemy gimnastykę i rehabi-
litację z fizjoterapeutą, seanse w grocie solnej, zajęcia 
artystyczne i rękodzielnicze, sekcję kulinarną, wykła-
dy tematyczne, prelekcje dotyczące obszaru zdrowia, 
kurs praktycznej obsługi komputera, treningi pamięci 
czy też szachy. Ale Klub to nie tylko zajęcia. To przede 
wszystkim spotkania, rozmowy, tworzenie wspólnoty i 
przyjaznej, miłej atmosfery. To aktywizacja seniorów, 
działania na rzecz innych i zaangażowanie społeczne. 
Jak dotąd seniorzy wzięli udział w zbiórce żywności 
dla najbardziej potrzebujących osób z terenu gminy, 
piekli ciasteczka dla stałych podopiecznych DPS oraz 
wspierali WOŚP. To ważne inicjatywy o charakterze 
ponadwymiarowym. Pomagają również przy wyrobie-
niu Ogólnopolskiej Karty Seniora, która jest darmowa i 
upoważnia do korzystania z wielu zniżek w sklepach i 

instytucjach, które ją honorują. W Piekoszowie można 
zrobić zakupy ze zniżką w kwiaciarni Floart (vis a vis 
Ośrodka Zdrowia). To pierwszy sklep, który uwzględ-
nia kartę seniora. 

Zachęcamy do odwiedzania Klubu Seniora w Pie-
koszowie wszystkie nieaktywne zawodowo osoby po 
sześćdziesiątym roku życia.                   /Klub Seniora/

Seniorzy podczas nauki obsługi komputera. (fot. Klub Seniora)
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Międzypokoleniowy bal w szkole
w Piekoszowie
Bal z okazji karnawału połączony z Dniem Babci i Dziadka jest już tradycją w pieko-
szowskiej szkole.

– Koordynatorem akcji jest 
dyrektor Marzena Zbroszczyk, 
na ręce której pragnę złożyć 
gratulacje i serdeczne podzięko-
wania. Spotkanie stwarza moż-

liwość wzajemnego poznania 
się i daje okazję do wspaniałej 
integracji – podkreśla Krzysz-
tof Stępniewski dyrektor ZPO w 
Piekoszowie.

Pomysł połączenia Balu Kar-
nawałowego z Dniem Babci i 
Dziadka, a także wielką integrację 
międzypokoleniową chwalili zapro-
szeni goście. – Podczas dzisiejszej 
akademii dzieci wykazały ogrom-
ną wdzięczność swoim babciom 
i dziadkom za opiekę, wychowa-
nie i bezgraniczną miłość. Babcie 
i Dziadkowie są najwierniejszymi 
opiekunami swoich wnuków i od-
grywają znaczącą rolę w ich życiu 
– przekonywał wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. Pod wraże-
niem wystroju i organizacji była też 
Barbara Drogosz Przewodnicząca 
Rady Gminy w Piekoszowie, która 
złożyła podziękowania za wielolet-
nie kontynuowanie tradycji bali kar-
nawałowych dla najmłodszych i ich 

dziadków. Do gratulacji przyłączy-
ła się również radna Małgorzata 
Pietrzykowska, a także sołtys Pie-
koszowa Marek Sorbian. Szcze-
gólne podziękowania za wsparcie 

rozwoju działalności przedszkola 
odebrał wójt Zbigniew Piątek oraz 
Prezes Polskiego Górnictwa Skal-
nego Artur Widłak. – Dziękujemy 
za otwarte serce, bezinteresowną 
pomoc i wsparcie materialne, dzię-

ki któremu możliwa jest realizacja 
naszych celów związanych z roz-
wojem przedszkola w Piekoszowie 
– dziękowała wicedyrektor Marze-
na Zbroszczyk. Podziękowania po-
płynęły też do pracowników przed-
szkola i rodziców za trud włożony 
w przygotowanie uroczystości, a ta 
trzeba przyznać była wyjątkowa. 

Już sam wystrój sali robił 
ogromne wrażenie. Podobnie jak 
piękne wystepy artystyczne malu-
chów. Były humorystyczne skecze, 
piękne wiersze, piosenki i ukła-
dy choreograficzne. Jak zgodnie 
podkreślano, wszystko z miłości i 
wdzięczności do swoich dziadków. 
Popłynęły też gorące życzenia. 
Wyjątkowe przedstawienie mogli 
obejrzeć zaskoczeni całą oprawą 
wydarzenia dziadkowie. – Widać, 
że w przygotowanie wydarzenia 
włożono wiele pracy. Jesteśmy 
ogromnie zadowoleni i wzruszeni – 
mówiła jedna z babć Irena Madej.

Wydarzenie uświetnił występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Wincento-
wianie”, a także zespół muzyczny 
„Braters”.                              

        /A.Olech/

Do wspólnej zabawy dołączył także wójt Zbigniew Piątek. (fot. CKinfo)

Dzieci przedstawiły program artystyczny. (fot. CKinfo)
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Święto Babci i Dziadka w żłobku
Były wspaniałe występy artystyczne wdzięcznych za wszystko wnuków, strumień cie-
płych życzeń, łzy wzruszenia dziadków, piękne prezenty i słodki poczęstunek. W pie-
koszowskim żłobku tegoroczny Dzień Babci i Dziadka był wyjątkowy.

Dzień Babci i Dzień Dziadka 
to jedno z najmilszych i najbar-
dziej sympatycznych świąt w 
kalendarzu. Jak co roku hucz-
nie jest obchodzone w Żłobku 
Gminnym w Piekoszowie. Pomi-
mo wczesnej pory na uroczyste 
akademie przybyło wielu gości.

Babcie, dziadkowie, ale tak-
że rodzice licznie uczestniczyli w 
wyjątkowych przedstawieniach. 
– Dzisiejszy dzień jest wspaniałą 
okazją, aby podziękować tym, któ-
rym wszystkie dzieci zawdzięcza-
ją wiele radości ze swojego dzie-
ciństwa. To babcie rozpieszczają 
wnuki i kochają miłością bezgra-
niczną, podobnie jak dziadkowie, 
którzy zawsze służą dobrą radą. 

Za to właśnie nisko kłaniamy się 
naszym ukochanym dziadkom – 
podkreślała dyrektor żlobka. Do 
życzeń przyłączył się wójt Zbi-
gniew Piątek, który podczas tego 
wyjątkowego dnia wystąpił w po-
dwójnej roli. – Sam jestem dziad-
kiem, z czego bardzo się cieszę. 
Cieszę się także patrząc jak wiel-
kie postępy robią dzieci uczęsz-
czające do naszego żłobka. Pro-
wadzone na najwyższym poziomie 
zajęcia dydaktyczne pozwalają 
dzieciom na wszechstronny roz-
wój – podkreślił składając wszyst-
kim babciom i dziadkom życzenia 
w dniu ich święta.

Trzeba przyznać, że występy 
artystyczne maluchów zapierały 

dech. Piękne stroje, śpiew, taniec 
i muzyka naprawdę zachwyca-
ły. – Mamy bardzo zdolne dzieci. 
Najstarsza grupa już na pierwszej 
próbie radziła sobie fantastycz-
nie. Poprzez te występy maluchy 
chciały wyrazić swoją miłość, 
wdzięczność i szacunek kocha-
nym babciom i dziadkom. W koń-
cu to przecież od nich wnuczęta 
otrzymują tak wiele ciepła i dobra, 
za które warto i trzeba dziękować 
– podkreślały dumne wychowaw-
czynie.

Na samych występach jednak 
nie zakończył się Dzień Babci i 
Dziadka. Kolejną niespodzianką 
były piękne prezenty, które ma-
luchy osobiście wręczyły swoim 
ukochanym dziadkom. Na zakoń-
czenie dzieci zaprosiły wszyst-
kich na słodki poczęstunek. Był to 
wspaniały dzień, pełen wzruszeń, 
serdeczności, radości, uśmiechu i 
wspólnej zabawy.           /A.Olech/

Zadowolenie i uśmiech nie schodził z twarzy obecnych babć. (fot. CKinfo)

Nagroda dla
Antka Szczerka

Wielkie gratulacje należą się 
Antoniemu Szczerkowi za zajęcie 
pierwszego miejsca w IV Ogól-
nopolskim Konkursie Kolęd i 
Pastorałek, który zorganizowany 
został przez Klub Centrum Przy-
gotowań do Misji Zagranicznych.

Podczas Gali Finałowej Koncer-
tu, który odbył się w kościele Św. 
Wojciecha w Kielcach 6 stycznia, 
jury składające się z zawodowych 
muzyków przyznało Pierwszą Na-
grodę Antkowi Szczerkowi za pięk-
ne wykonanie kolędy „Gdy Śliczna 
Panna”. Antek jako jedyny repre-
zentował BCK Piekoszów w tym 
konkursie. Do koncertu został przy-
gotowany przez instruktor Dorotę 
Ząbek.      /kcz/

Nowa kampania GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piekoszowie in-
formuje, że od marca rusza ko-
lejna kampania społeczna pod 
hasłem „Termomodernizacja 
źródłem oszczędności”.

O szczegółach będziemy infor-

mować mieszkańców gminy Pie-
koszów na bieżąco na stronach 
internetowych Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej oraz 
Urzędu Gminy w Piekoszowie.

      
                                 

/GOPS/
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Niedzielne popołudnie 13 stycznia obfitowało w 
niezwykłe taneczne pokazy, inscenizacje, iluzję i 
muzykę. 

Na scenie zaprezentowały się grupy taneczne ze 
Studia Dance Factory, które przygotowała Joanna 

Maciejczyk-Morańska oraz z Akademii Tańca Magic 
z Piekoszowa pod czujnym okiem instruktor Eweliny 
Barwicz. Ponadto wystąpiła Ola Piłat, brązo-
wa medalistka mistrzostw P o l -
ski w kategorii Soli-
stek Salsa Shines. 
Świetne występy 
spotkały się z 
aplauzem wi-
downi.

Dużo emo-
cji wzbudziło 
w ys t ąp ie -
nie uczniów 
ze szkoły 
w Jaworz-
ni, którzy 
p r z e d s t a -
wili widowni 
inscenizac ję 
s ł o w n o - m u -
zyczną, w której 
odegrały role elfów 
pomagających w pa-
kowaniu prezentów dla 
grzecznych dzieci. 

O muzyczna oprawę 
wydarzenia zadbał Zespół 
Braters, który zaprezentował 
doskonale znane taneczne polskie 
przeboje.

Pomiędzy poszczególnymi wystąpieniami 

odbywały się licytacje. I tak, do zdobycia były m.in. 
sportowe koszulki np. Zbigniewa Bońka czy Sławomi-
ra Szmala, kolacja z wójtem gminy Piekoszów, obfity 
kosz słodyczy czy też jubileuszowa filiżanka z Ćmie-
lowa. Najwyższe ceny w licytacjach osiągnęła koszul-

ka Zbigniewa Bońka, która wylicytowana została na 
kwotę 400 zł oraz kolacja z wójtem gminy i jego mał-
żonką, która osiągnęła kwotę 350 zł.

N a piekoszowski finał WOŚP 
przybył także Ka-

baret Sakreble. 
Radio, koncert 

życzeń czy 
też spotkanie 
z policjan-
tem to tylko 
niektóre ze 
skeczy w 
dorobku ar-
tystycznym 
grupy. 

Tuż przed 
k u l m i n a c y j -

nym punktem 
finału, na scenę 

wkroczył iluzjoni-
sta Marcin Gogoło-

wicz. Iluzji i magii dali 
się uwieść wszyscy, nie 

tylko dzieci, a wszystko za 
sprawą świetnej interakcji z 

widownią. Układanie kostki Ru-
bika w kilka sekund czy też ukry-

cie 50 zł w cytrynie to tylko niektóre z 
magicznych sztuczek pokazanych przez 

niezwykłego gościa.
Finał zakończyło losowanie nagród w loterii 

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piekoszowie

Wolontariusze        WOŚP
Hubert Kobiec, Magdalena Kobiec, Anita Picheta, Natalia Harhala, 

Jowita Świebodzka, Kornelia Górska Amelia Minda, Amelia Chrut, Oliwia Pytlas, 
Anna Malicka, Karolina Poddębniak, Oliwia Porzuczek, Paweł Niedziałek, Patryk Gar-

bat, Bartosz Radek, Wiktoria Piątek, Wiktoria Zielonka, Oliwia Paździerz, Marcin Fur-
mańczyk, Magdalena Długosz, Katarzyna Prędota, Oskar Malarecki, Aleksandra Ga-
mońska, Alicja Kozieł, Izabela Szymkiewicz, Adrianna Harhala, Natalia Snoch, Natalia 
Wijas, Oliwia Podgórska, Klaudia Kwiatkowska, Oliwia Szafarczyk, Kacper Korus, 
Kamila Zarychta, Zuzanna Dudek, Szymon Plech, Zuzanna Ogonowska, Kacper 
Arabasz, Zuzanna Zając, Dawid Ziętek, Konrad Sztandera, Maja Krzysztofik, Ju-
lia Kornecka, Klaudia Bielawska, Marta Szafarczyk, Edyta Sochanowska, Bar-
bara Tomiło, Nataliia Słoń, Ewa Jakubowska, Kinga Szymkiewicz, Ksawery 
Pacak, Maksymilian Zagórski, Zuzanna Wodecka, Zuzanna Ziętal, Natalia 

Paździerz, Aleksandra Gwiazda, Natalia Szczepanek, Zuzanna Korba, 
Aleksandra Pawlik, Oliwia Pałysiewicz, Dawid Dudzic, Wiktoria Ma-

linowska, Bartosz Małkowski, Julia Prus, Zuzanna Krawczyk, Do-
minika Surma i Julia Kowalik. Dziękujemy również tym, którzy 

pomogli nam składać puszki WOŚP: Kacprowi Arabaszowi, 
Dawidowi Ziętkowi, Zuzannie Zając i Ewie Jakubowskiej 

ze szkoły w Micigoździe oraz Sandrze Materek, 
Karolinie Kaczmarczyk, Patrycji Parszewskiej, 

Oliwii Szymonek, Katarzynie Szymonek 
ze szkoły w Szczukowskich Górkach i 

Natalii Szczepanek wraz z Alicją 
Kozieł z Brynicy.

Pokaz iluzji wzbudził zainteresowanie nie tylko u najmłodszych. (fot. BCK)Podczas finału nie zabrakło tanecznego akcentu. (fot. BCK)

Tegoroczny finał WOŚP w Piekoszowie przyniósł kolejny rekord. W tym roku wspólnymi siłami piekoszowski sztab uzbierał 30 387,95 zł! Do puszki wielkiej orkiestry dorzuciła się także 
szkoła w Piekoszowie, która przekazała ponad 3,5 tysiąca złotych.
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27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Piekoszowie
Tegoroczny finał WOŚP w Piekoszowie przyniósł kolejny rekord. W tym roku wspólnymi siłami piekoszowski sztab uzbierał 30 387,95 zł! Do puszki wielkiej orkiestry dorzuciła się także 
szkoła w Piekoszowie, która przekazała ponad 3,5 tysiąca złotych.

Partnerzy       WOŚP
Wójt Gminy Piekoszów, GIMAX-Truck Sylwester Giemza, Androme-

da Kosmetologia, Binkowski Hotel, Moto-Max, Studio fotograficzne Elune Izabe-
la Podstawka, Hurtowni ANPOL Paweł Lisowski, Zakład Produkcyjny Polskie Fabryki 

Porcelany w Ćmielowie, VIVE Kielce, Korona Kielce, Sławomir Szmal bramkarz repre-
zentacji polski w piłce ręcznej, Dyrektor kieleckiego oddziału Totalizatora Sportowego 
Tomasz Zbróg, kwiaciarnia Flo@rt, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Lazur, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Piekoszowie, Zespół Śpiewaczy Piekoszowianie, Magdalenie Flor-
czak z kabaretu Sakreble, Hotel Leśna Promenada w Podzamczu Piekoszowskim, 
Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Polska Grupa Energetyczna, Klinika Piękna Po-
kochaj, Piekarnia Genowefa i Tadeusz Kosińscy, Delikatesy Centrum Aleksander 
Wolder, Ubezpieczenia Paweł Garbat, Przedstawiciele FM Group Piekoszów, 
PSB Mrówka Piekoszów, Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Straw-

czynie, SAL-BUD Piotr Salwa, Ubezpieczenia Ewa Sidło, Centrum Re-
kreacyjno-Sportowe w Jędrzejowie, Kwiaciarnia Cuda Wianki, Mariusz 

Przybylski, Żłobek Gminny w Piekoszowie, kwiaciarnia Kwiatomania 
u Pauliny, Pizzeria ROMA Piekoszów, Apteka VITA, BIO-MED. 

Sp. z o.o., Szkoła Jazdy Piekoszów Andrzej Parandyk, Nord-
kalk sp. z o.o., Sylwester Kasprzyk, Halina i Stanisław 

Kotwica, Pizzeria Rafaello Piekoszów, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, 
Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna, 

Aktywna Brynica, Zespół Wincento-
wianie, Pracownia Wyjątkowi i 

Klub Seniora w Pieko-
szowie.

fantowej. Warto zaznaczyć, że sprzedały się wszyst-
kie przygotowane losy. Co było do wygrania? Między 
innymi drobne gadżety takie jak parasole, kalendarze, 
kubki, ale również bony zakupowe lub kupony na piz-
zę. Najwięcej emocji wzbudziło losowanie głośnika 

karaoke, zaproszenia na andrzejki, voucherów ko-
smetycznych oraz koszy słodyczy i z kosmetykami.

Jak wspólnie uzbieraliśmy ponad 30 tysięcy?
Niewątpliwie najwięk- s z ą 

w tym zasługę mie-
li wolontariusze, bo 
to oni zebrali bli-
sko 20 tysięcy 
po św i ę c a jąc 
swój czas na 
kwestowanie 
w różnych 
m ie j sc ac h 
gminy i 
poza nią. 
N a j w i ę k -
sze kwoty 
zebrali Ksa-
wery Pacak 
– 1510,24 zł, 
Kacper Arabasz 
– 1224,35 zł, Na-
talia Wijas – 951,49 
zł, Katarzyna Prędo-
ta – 887,18 zł, Natalia 
Szczepanek – 854,25 
zł i Edyta Sochanowska – 
756,20 zł. Jednak gratulacje 
należą się wszystkim wolonta-
riuszom, bo to dzięki nim udało się 
osiągnąć rekordową kwotę.

Wiele działań przeprowadzonych zostało 

w szkole podstawowej w Micigoździe, którzy zebrali 
1920,64 zł oraz w Przedszkolu w Piekoszowie - co 
z kolei przekazali 1024,30 zł. Dodatkowo Pizzeria w 
Brynicy przekazała 50 zł.

Podczas finału dzięki zakupionym losom w loterii, 
licytacjom oraz stoiskom uzbierano ponad 7 tysięcy 
złotych! Swoje stoiska z różnymi wyrobami od arty-
stycznych po spożywcze przygotowali członkowie 
Aktywnej Brynicy, zespołu „Wincentowianie”, Klubu 
Seniora, a także Pracownia Wyjątkowi i Pracownia 
Ceramiczna BCK.
W ZPO w Piekoszowie również zbierali na WOŚP

Społeczność szkolna wraz z gośćmi odwiedzający-
mi szkołę do ogromnej orkiestrowej skarbonki dołoży-
ła kwotę 3511,94 zł. 

W ramach szkolnej imprezy zamkniętej zorganizo-
wano kiermasz różności, kawiarenkę ze słodkościami 
i fotosalonik. Dzięki darczyńcom zgromadzono różne 
przedmioty, które można było nabyć za symboliczne 
datki. Wielką popularnością cieszyła się orkiestrowa 
kawiarenka, w której oferowano pieczone z sercem 
ciasta, ciasteczka, gofry i inne pyszności. W fotosalo-
niku, wy- korzystując przygotowane 
r e - kwizyty, można było 

wykonywać za-
bawne i nieco-

dzienne zdję-
cia. Różności 
do sprzeda-
ży i wypieki 
na kiermasz 
o f ia rowa l i 
uczniowie, 
rodzice i 
nauczyciele 

oraz wolonta-
riusze. W so-

botę 12 stycznia 
wolontar iuszk i 

kwestowały wśród 
dziadków, rodziców 

i gości przybyłych na 
bal karnawałowy przed-

szkolaków połączony z 
obchodami Dnia Babci i 

Dnia Dziadka.
Pracę szkolnego sztabu koor-

dynowały: Anna Prusaczyk i Beata 
Snochowska. 

         /kcz/,/Sp Piekoszów/

Losowanie loterii wywołało wiele emocji. (fot. BCK)
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Bądź świadoma! Nie życz zdrowia. 
Zadbaj o nie!

Świętokrzyskie Centrum Onko-
logii w Kielcach zachęca, aby pa-
nie w ramach postanowień nowo-
rocznych zadbały o swoje zdrowie 
i korzystały z bezpłatnych badań 
profilaktycznych. Na pacjentki, któ-
re wykonają bezpłatną cytologię, 
czekają kobiece upominki i sprzęt 
AGD.

– Chcemy, żeby nasze społeczeń-
stwo zrozumiało, że nasze zdrowie 
jest w naszych rękach. Droga, któ-
rą idziemy, prowadzi do przebudowy 
mentalności i świadomości społecz-
nej. Robimy wszystko, żeby prze-
konać panie, że warto wykonywać 
badania profilaktyczne, bo zaniedba-
nie swojego zdrowia przekłada się 
na późne wykrywanie nowotworów 
w zaawansowanym stadium – mówi 
profesor Stanisław Góźdź dyrektor 
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 
Wsparte środkami unijnymi działania 
ŚCO już przynoszą efekty: miesz-
kanki województwa świętokrzyskiego 
coraz chętniej korzystają z badań pro-
filaktycznych.

Zbadaj się – rak szyjki macicy 
to podstępny nowotwór

Doktor Leszek Smorąg, specjalista 
ginekolog onkolog – kierownik Zakła-
du Profilaktyki Onkologicznej w Świę-
tokrzyskim Centrum Onkologii przy-
pomina, że rak szyjki macicy nadal 
jest groźnym nowotworem, ponieważ 
wciąż zbyt wiele pacjentek zgłasza 
się w zaawansowanym stadium cho-

roby. W 2016 roku zaawansowaną po-
stać raka szyjki macicy stwierdzono u 
67 mieszkanek województwa święto-
krzyskiego, a przedinwazyjną postać 
choroby u 42. Z powodu raka szyjki 
macicy zmarło 55 kobiet. - Badaniem 
pozwalającym wykryć nowotwór w 
stadium początkowym, kiedy kobieta 
nie ma jeszcze żadnych objawów cho-
roby, jest cytologia – dodaje dr Smo-
rąg.

Cytologia – ważne badanie
– Cytologia zwana inaczej wyma-

zem z szyjki macicy jest podstawo-
wym i najczęściej wykonywanym u 
kobiet badaniem profilaktycznym – 
wyjaśnia doktor Leszek Smorąg. Jest 
ono proste, ale niezwykle ważne. Po-
lega na ocenie mikroskopowej komó-
rek nabłonka pokrywającego część 
pochwową szyjki macicy. – Gdyby 
każda mieszkanka województwa 
świętokrzyskiego wykonywała cyto-
logię regularnie co trzy lata, kobiety 
w naszym regonie nie umierałyby na 
raka szyjki macicy. Rak szyjki macicy 
nie jest uwarunkowany genetycznie 
ani dziedziczny – podkreśla doktor 
Smorąg. 

Bezpłatne badania cytologiczne 
są przeznaczone dla mieszkanek 
województwa świętokrzyskiego w 
wieku 25 – 59 lat. Rejestracja na 
badania pod nr telefonu: 609 99 00 
33.

Zbadaj się – nagrody 
i udogodnienia czekają 

Świętokrzyskie Centrum Onkolo-

gii, jako pierwszy szpital w Polsce, 
zapewnia paniom w wieku 25-59 lat  
bezpłatny dowóz na cytologię do ŚCO 
w Kielcach lub do miejsca stacjono-
wania cytomammobusa lub cytobusa 
oraz powrót do miejsca zamieszkania 
oraz możliwość zorganizowania opie-
ki dla osoby niesamodzielnej (dziecka 
lub osoby z niepełnosprawnościami) 
na czas badania.

Aby zamówić bezpłatny transport 
na cytologię, wystarczy zebrać mini-
mum 5 uprawnionych do tego badania 
kobiet i zadzwonić na dedykowaną 
projektowi infolinię: 609 99 00 33. – 
Współpracujemy z zakładami pracy, 
placówkami opiekuńczymi. Wystarczy 
do nas zadzwonić – dodaje dr Leszek 
Smorąg. 

Wszystkie panie, które wykonają 
bezpłatną cytologię w cytobusie, 
cytomammobusie lub w poradni 
ginekologicznej Świętokrzyskie-
go Centrum Onkologii, otrzymują 
upominki. Na pacjentki, które uło-
żą najciekawsze hasło zachęcające 
do profilaktyki, czeka w nagrodę 
sprzęt AGD. 

Projekt „Być świadomą kobietą – 
wsparcie profilaktyki raka szyjki ma-
cicy poprzez działania zachęcające 
kobiety z Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego do badań profilaktycznych” 
jest dofinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014 – 2020.                /ŚCO/

Profesor Stanisław Góźdź – dyrektor Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii przekonuje, 
że mamy ogromny wpływ na swoje zdrowie, 
dlatego warto się badać profilaktycznie. 

Świętokrzyskie Centrum Onkologii dysponuje własnym samochodem, którym bezpłatnie przy-
wozi panie na badania profilaktyczne i odwozi do miejsca zamieszkania lub pracy.
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Kłopotliwy „prezent” od partnera

*Wiele kobiet mówi: „rak szyj-
ki macicy mnie nie dotyczy, bo 
w mojej rodzinie nikt nie choro-
wał na ten nowotwór”. Czy mają 
rację?

Doktor Leszek Smorąg: W 
przypadku raka szyjki macicy nie 
udowodniono podłoża rodzinnego 
występowania tego nowotworu. 
Czynnikiem wywołującym zacho-
rowanie jest zakażenie wirusem 
HPV (brodawczaka ludzkiego). 
Dlatego podnoszony często argu-
ment, że w rodzinie nikt nie choro-
wał na raka szyjki macicy, więc po 
co się badać, jest błędny. 

*Czyli to, że nie chorowała 
babcia czy matka, nie ma żadne-
go znaczenia, bo bez obciążeń 
rodzinnych też można zachoro-
wać na ten nowotwór?

LS: Rodzina nie ma tu nic do 
rzeczy. W raku szyjki macicy pod-
łoże genetycznie jest zupełnie nie-
istotne.

*To znaczy, że większość ko-
biet choruje na raka szyjki maci-
cy, bo mają pecha? 

LS: Można powiedzieć, że mają 
pecha, dlatego, że zachorowanie 
na raka szyjki macicy jest wyni-
kiem przetrwałej infekcji wirusem 

brodawczaka ludzkiego (tzw. HPV 
– Human papilloma virus). Jest to 
wirus bardzo rozpowszechniony, 
ponad 80 procent aktywnych sek-
sualnie kobiet i mężczyzn w swoim 
życiu miało, ma, lub będzie miało 
infekcję wirusem HPV.

*Ale chorują tylko niektóre.
LS: I to jest właśnie ten element 

szczęścia. My, niestety, nie wiemy, 
co jest czynnikiem sprawczym, po-
wodującym, że jedne kobiety cho-
rują, a drugie nie, ale wiemy, że 
istnieją czynniki zwiększające ry-
zyko zachorowania.

*Jakie są te czynniki zwięk-
szające ryzyko zachorowania?

LS: Oprócz wspomnianego za-
każenia wirusem HPV są to np. 
palenie papierosów, długotrwałe 
(przez ponad pięć lat) przyjmowa-
nie doustnych środków antykon-
cepcyjnych. 

*To znaczy, że zakażenie wiru-
sem HPV, przeniesionym przez 
partnera, może spowodować, że 
kobieta zachoruje na raka szyj-
ki macicy? A czy możemy same 
zauważyć, że zostałyśmy zaka-
żone wirusem HPV?

LS: Niestety nie, bo większość 
tych infekcji przebiega bezobjawo-
wo i większość osób zakażonych 
wirusem HPV nie wie, że przeszło 
infekcję. Poza dość rzadkimi obja-
wami w postaci małych brodawek 
na zewnętrznych narządach płcio-
wych, co też dotyczy nielicznych 
osób, większość ludzi nie ma prak-
tycznie żadnych sygnałów wskazu-
jących, że zostali zakażeni i ulegli 
samowyleczeniu. 

*Ile czasu upływa od zakaże-
nia wirusem HPV do zachorowa-
nia na raka szyjki macicy? 

LS: Od infekcji wirusem HPV 
do rozwinięcia raka szyjki macicy 
może upłynąć 10 - 30 lat. Ponie-
waż wiemy, że obecnie młodzież 

rozpoczyna aktywność seksualną 
około 17 roku życia, bezpłatne po-
pulacyjne badania cytologiczne są 
prowadzone od 25 roku życia, czyli 
średnio osiem lat od momentu ini-
cjacji seksualnej.

*Podsumujmy fakty: kobieta 
może nie mieć świadomości, że 
w młodym wieku została zaka-
żona wirusem HPV, nie ma żad-
nych objawów infekcji, a czy bę-
dzie mieć objawy rozwijającego 
się raka szyjki macicy?

LS: W stadium przedinwazyjnym 
raka szyjki macicy, gdy nowotwór  
jest w pełni wyleczalny, kobieta nie 
ma żadnych objawów. W momen-
cie gdy pojawiają się objawy, takie 
jak nieregularne krwawienia z dróg 
rodnych, krwawienia po stosunku, 
krwiste upławy, bóle podbrzusza, 
choroba jest już w zaawansowa-
nym stadium. Dlatego najlepszą 
formą profilaktyki jest regularne 
wykonywanie cytologii.

Świętokrzyskie Centrum On-
kologii zaprasza panie w wieku 
25 – 59 lat na bezpłatne badania 
cytologiczne. Zadzwoń i zareje-
struj się na badanie: 609 99 00 
33. Zamów bezpłatny transport 
na badanie do ŚCO i z powro-
tem: 609 99 00 33.  Zamów bez-
płatny przyjazd cytobusa – mo-
bilnego gabinetu położnej ŚCO 
do Twojej miejscowości: 609 99 
00 33.

Projekt „Być świadomą kobietą 
– wsparcie profilaktyki raka szyjki 
macicy poprzez działania zachę-
cające kobiety z Kieleckiego Ob-
szaru Funkcjonalnego do badań 
profilaktycznych” jest dofinanso-
wany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014 – 2020.

              /ŚCO/

Co mężczyźni mają wspólnego z rakiem szyjki macicy? Jakie czynniki zwiększają ryzy-
ko zachorowania na ten nowotwór? Dlaczego brak zachorowań w rodzinie nie gwaran-
tuje bezpieczeństwa – wyjaśnia doktor Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik 
Zakładu Profilaktyki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

Doktor Leszek Smorąg – ginekolog onkolog, 
kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej 
w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zachę-
ca, aby panie regularnie wykonywały bezpłat-
ne badania cytologiczne.
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 W poszczególnych placówkach 
oświatowych na terenie gminy 
Piekoszów odbywały się Jasełka 
i inne działania okołoświąteczne.

Brynica
Kucyki, kozy, owce, kury, kaczki i 

gęsi, a nawet króliki i pawie gołębie 
– te i wiele innych zwierząt można 
było podziwiać w żywej szopce, któ-
ra 21 grudnia stanęła już po raz drugi 
przed szkołą w Brynicy. Były też ja-
sełka, wspólne kolędowanie i wigilij-
na wieczerza.

Niezwykła scenografia jasełek, 
wspaniały kunszt aktorski młodych 
artystów, piękne, charakterystyczne 
dla występujących postaci stroje oraz 
nastrojowa muzyka, tradycyjna cho-
inka i suto zastawiono stół wigilijny 
wprowadziły w klimat Świąt Bożego 
Narodzenia tłumnie przybyłych go-
ści. A ci wypełnili dosłownie po brze-
gi salę gimnastyczną w Brynicy, która 
na chwilę zamieniła się w najpraw-
dziwszy teatr. Na zakończenie od-
śpiewano wspólnie kolędę, popłynęły 
też piękne życzenia świąteczne, a na 
wszystkich przybyłych czekał zasta-
wiony stół wigilijny. Gośćmi wieczo-
ru byli Poseł na Sejm RP Krzysztof 
Lipiec oraz Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego An-
drzej Pruś.

Jaworznia
We wtorek 18 grudnia 2018 roku w 

szkole w Jaworzni również odbyły się 
Jasełka Bożonarodzeniowe. Ucznio-
wie klas młodszych przybliżyli histo-
rię narodzenia Jezusa w Betlejem. 
Na uroczystości obecni byli goście 
zagraniczni ze szkół partnerskich w 
ramach programu ERASMUS+ oraz 
poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, 
radny powiatu kieleckiego Sylwester 
Kasprzyk, wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, kierownik Referatu 
Edukacji Justyna Robak, sekretarz 
gminy Piekoszów Grażyna Tatar, 
skarbnik gminy Piekoszów Magda-
lena Smolarczyk - Korba, przewod-
nicząca Rady Gminy Piekoszów 
Barbara Drogosz, radni z okręgu Ja-
worznia Ewelina Malinowska i Piotr 
Bąk, sołtys Jaworzni Irena Szymań-
ska, przewodnicząca Rady Rodziców 
w szkole Kamila Radek, członkowie 
Rady Rodziców, rodzice, uczniowie, 
nauczyciele oraz pracownicy obsługi. 
Przepiękną dekorację sali przygoto-
wali nauczyciele, uczniowie pod kie-
runkiem Katarzyny Dąbek.

Łosień
W piątek 21 grudnia 2018 roku w 

szkole w Łosieniu panowała świą-
teczna i pełna radości atmosfera. To 
właśnie tego dnia, jak co roku, wspól-
nie pochylono się nad tajemnicą Bo-
żego Narodzenia. Cała społeczność 
uczniowska, dyrekcja i pracownicy 
szkoły oraz zaproszeni goście w 

osobach księdza proboszcza parafii 
w Łosieniu Stanisława Króla, radnej 
Doroty Kurczyńskiej i rodziców ze-
brali się w pięknie przystrojonej sali 
gimnastycznej, by obejrzeć jasełka i 
złożyć życzenia.

W tym roku młodzi aktorzy zabrali 
nas w podróż z małym Beniaminem. 
Chłopiec ten na wzór trzech mędr-
ców wyruszył w drogę w poszukiwa-
niu Małego Króla. Na trasie swojej 
podróży spotkał trzy osoby w potrze-
bie, którym oddał wszystkie zabrane 
ze sobą podarunki dla Nowonaro-
dzonego. I kiedy zmartwiony, że nie 
ma już mu co ofiarować, dotarł do 
szopki, usłyszał, że to, co uczynił, to 
najpiękniejsze prezenty, jakie mógł 
Jezusowi ofiarować – pomoc drugie-
mu człowiekowi.

Micigózd
W świąteczny klimat wprowadzi-

li wszystkich również uczniowie ze 
szkoły w Micigoździe. Ich aranżacja 
wydarzeń sprzed 2000 lat spodobała 
się wszystkim zebranym czego do-
wodem były gromkie brawa. 

Tradycjnie rozbrzmiały również 
najpiekniejsze polskie kolędy i pasto-
rałki, które śpiewali wszyscy obecni. 
Niewątpliwie takie przygotowanie do 
grudniowych świąt  tworzy odpo-
wiedni nastrój i atmosferę. Po Jaseł-
kach nie zabrakło życzeń m.in. od 
dyrekcji szkoły i nauczycieli. 

Piekoszów
W czwartek 20 grudnia w klimat 

świąt Bożego Narodzenia wprowa-
dziły społeczność szkolną w Pieko-
szowie jasełka przygotowane przez 
uczniów klasy 3b szkoły podstawo-
wej pod kierunkiem Anny Kumań-
skiej. Uroku inscenizacji dodały ko-
lędy i piosenki świąteczne śpiewane 
przez szkolny chór Bonus pod opie-
ką Marii Wiech oraz przez parafialną 
scholę pod kierunkiem siostry Kamili. 

Po części artystycznej, dyrektor 
placówki Krzysztof Stępniewski po-
gratulował aktorom świetnego przed-
stawienia i złożył wszystkim świą-
teczne życzenia. Nie zabrakło także O narodzeniu Jezusa mówiono także w szkole w Micigoździe. (fot. SP Micigózd)

Przedświąteczny czas w szkołach w gminie Piekoszów
Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, przepełniony rodzinnym ciepłem, radością i miłością. Dla Polaków wielowiekowa tradycja oraz pielęgnowanie obrzędów są bardzo istotne, to nie-
rozerwalna część naszej kultury, z którą silnie jesteśmy związani od najmłodszych lat.
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słów od księdza Szymona Usarza, 
który przybliżył zebranym sens nad-
chodzących Świąt.

W jeden z zimowych wieczorów w 
świetlicy Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie już po raz drugi 
odbyła się uroczystość oraz warszta-
ty plastyczne pod hasłem: „Tradycja 
łączy pokolenia”. W tym roku organi-
zatorami uroczystości byli Małgorza-
ta Pietrzykowska Małgorzata Kobiec 
oraz Zenon Kobiec. 

Na początku, w świąteczny na-
strój wprowadziły obecnych dzieci z 
przedszkola - grupa  Motylki - które 
przedstawiły piękne jasełka przygo-
towane pod kierunkiem wychowaw-
czyni Małgorzaty Kobiec. Następnie 
po słodkim poczęstunku, który przy-
gotowali rodzice przedszkolaków i 
uczniów klasy 5c i 5a oraz lokalne 
piekarnie Państwa Kosińskich i Pań-
stwa Majka, odbyły się warsztaty 
plastyczne, na których wspólnie wy-
konywano ozdoby. Wspaniałą at-
mosferę stworzył zespół „Piekoszo-
wianie”. Ich przyśpiewki oraz kolędy 
umilały zabawę i pracę.

Rykoszyn
W klimat świąt Bożego Narodze-

nia wprowadziły społeczność szkol-
ną w Rykoszynie jasełka pt. „Witaj 
Boże Dziecię”, przygotowane przez 
uczniów klasy VII pod opieką kate-
chetki Iwony Wijas. Młodzi aktorzy z 

wielkim zaangażowaniem wcielili się 
w swoje role, doskonale oddając kli-
mat wydarzeń sprzed ponad dwóch 
tysięcy lat. Uroku inscenizacji doda-
ły kolędy i pastorałki w wykonaniu 
uczennic klasy VIII. Na zakończe-
nie spotkania życzenia świąteczne 
wszystkim zebranym złożyła dyrek-
tor szkoły Marzena Szymczyk i za-
proszeni goście w osobach księdza 
proboszcza parafii w Rykoszynie Ta-
deusza Lalewicza i wójta gminy Pie-
koszów Zbigniewa Piątka.

Korzystając z okazji wspólnego 
spotkania wręczono również nagrody 
laureatom szkolnych i gminnych kon-
kursów zorganizowanych w ostatnim 
czasie.

Szczukowskie Górki
„Jasełka” to jedno z najpiękniej-

szych przedstawień, które przybli-
ża narodzenie Jezusa. W tym roku 
spektakl ten z wielkim zaangażowa-
niem przygotowały dzieciaki z „ze-
rówki”. W czwartek 20 grudnia zapre-
zentowały go społeczności szkolnej 
w Szczukowskich Górkach, rodzi-
com oraz zaproszonym gościom. 
Przedszkolaki swoim występem oraz 
pięknym śpiewem kolęd i pastorałek 
wprowadziły wszystkich zgromadzo-
nych w świąteczny bożonarodzenio-
wy nastrój.

Zajączków
Przedstawienie Jasełek nie omi-

nęło również szkoły w Zajączkowie. 
Cała społeczność szkolna mogła 
obejrzeć inscenizację historii naro-
dzenia Jezusa, która wzbogacona o 
piękne stroje aktorów oraz polskie 
kolędy wprowadziła w klimat Boże-
go Narodzenia. Wszyscy zaproszeni 
goście byli pod wrażeniem, spektakl 
nagrodzony został z dużymi brawa-
mi. 

Życzenia w stronę uczniów, na-
uczycieli i pozostałych obecnych 
skierował wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, który na świąteczny 
czas i nadchodzący nowy rok życzył 
wszystkiego co najlepsze, rodzinnej 
atmosfery, spokoju i pomyślności. 
/strony www szkół/,/A.Olech/,/kcz/

Tańca, śpiewu i wierszy na temat Bożego Narodzenia nie zabrakło w Zajączkowie. (fot. SP Zajączków)

Aktorzy ze Szczukowskich Górek za występ otrzymali gromkie brawa. (fot. SP Szczukowskie Górki)
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Przedstawili polskie obrzędy, 
tradycje i zwyczaje
Tradycyjne obrzędy i zwyczaje ludowe mogliśmy obejrzeć podczas kolejnej edycji Prze-
glądu Obrzędów Ludowych zorganizowanych przez Bibliotekę Centrum Kultury w Pie-
koszowie.

W tym roku uczestnicy pre-
zentowali obrzędy i zwyczaje ro-
dzinne związane z pracą na roli 
czy też uroczystościami rodzin-
nymi. Do konkursowych zmagań 
stanęło sześć zespołów: Świę-
tokrzyskie Jodły, Siedlecczanie, 
Piekoszowianie, Leśnianie, Ja-
worzanki i Stowarzyszenie Ini-
cjatywa.

Przedstawione zostały takie 
obrzędy i zwyczaje jak chrzciny, 
wesele świętokrzyskie, dożynki z 
lat 20-tych, „łocepiny” i „wielijo”. 
Wszystkie występy oceniała ko-
misja w składzie Alicja Turksztyn 
z Wojewódzkiego Domu Kultury 
w Kielcach, Aleksandra Imosa z 

Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Anna 
Perzowicz instruktor BCK Pieko-
szów. Jury zwracało uwagę na 
tematyczną zgodność, używanie 
odpowiednich do sytuacji określeń, 
rekwizyty i ogólne wrażenie arty-
styczne.

– Bardzo nam się podobało do-
żynkowanie, w wykonaniu Siedlec-
czan, tylko musicie Państwo pa-
miętać o takich elementach, które 

w dwudziestych latach nie mogły 
występować. Pani Dworu a Staro-
ścina to dwie zupełnie inne rzeczy. 
Trzeba o tym pamiętać. I dziwię 
się, że Pan Dworu nie wrzucił za 
staniczek Pani Dworu dukata, bo 
powinien to uczynić – doradza-
ła Alicja Turksztyn z kieleckiego 
WDK-u. Podsumowała również 
występ jedynego zgłoszonego z 
gminy Piekoszów zespołu – Pieko-
szowian. – Dlaczego powiedziałam 
„Brawo Piekoszowianie”? Mówiłam 
Państwu czym się różni zwyczaj, 
obyczaj, obrzęd. Chrzciny są ob-
rzędem. Przygotować materiał do 
chrztu to znaczy, że trzeba prze-
siedzieć wiele godzin w książkach. 

Znaleźliście Państwo dojście do 
materiałów, do których ja docho-
dziłam 12 lat. Jak wam się to uda-
ło? Nie wiem – mówiła z podziwem 
reprezentantka WDK-u.

I tak po obradach komisji przed-
stawiono laureatów. Pierwsze miej-
sce i nagrodę w wysokości 600 zł 
zdobyły Świętokrzyskie Jodły, dru-
gie i kwotę 450 zł – Zespół Ludowy 
Jaworzanki, a trzecie i kwotę 350 

zł – Zespół Ludowy Piekoszowia-
nie. W specjalnej kategorii „Osobo-
wość Aktorska”, nagrodzona zosta-
ła członkini Świętokrzyskich Jodeł 
Lucyna Lipczyńska, która otrzyma 
nagrodę w kwocie 200 zł.

– Jeśli chodzi o występy, które 
mieliśmy okazję dzisiaj oglądać 
były czymś niesamowitym, świetne 
wrażenia, perfekcjonizm wykona-
nia. Tańce, śpiew, talent aktorski, 
stroje – chylimy czoła za to – mó-
wiła Aleksandra Imosa z Muzeum 
Wsi Kieleckiej.

Członek Zarządu Powiatu Ce-
zary Majcher oraz wójt Zbigniew 
Piątek podziękowali wszystkim 
uczestnikom przeglądu za udział 
oraz złożyli gratulacje wszystkim 
laureatom. – Dziękuję Państwu za 
uczestnictwo w tym przeglądzie. 
To dzięki takim wydarzeniom pro-
pagowana jest polska tradycja i 
obyczaj – mówił wójt gminy Pieko-
szów. – Dziękuję także dyrektorowi 
i pracownikom Biblioteki Centrum 
Kultury w Piekoszowie za organi-
zację i zaangażowanie – podsumo-
wał.                                     /kcz/

Reprezentanci wszystkich występujących grup. (fot. BCK)
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Usłyszeliśmy najpiękniejsze
polskie kolędy i pastorałki

Podczas występów nie brakowało tradycyjnych 
polskich kolęd, ale usłyszeliśmy również nowe pa-
storałki. Wszystkie wykonania zasługiwały na bra-
wa, choćby za odwagę i przygotowanie, jednak – 
jak na konkurs przystało – najlepszymi nie mogli 
zostać wszyscy.

W grupie przedszkolaków mieliśmy kilka występów, 
które nagrodzone zostały jednakowo. W drugiej grupie, 
klasy I-III, na najniższym stopniu podium stanęła Lena 
Sornat, a tuż przed nią – Amelia Nowacka. W tej kate-
gorii zwyciężyła Marysia Myszura.

Kolejną grupą uczestników byli uczniowie klas IV-VI. 
Tutaj, trzecie miejsce zajęła Maja Miter, drugie – Alicja 
Kozieł, a pierwsze – Amelia Tomasik. Ostatnią grupę 
stanowili uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych 
oraz gimnazjaliści. Miejsce trzecie w tej kategorii wieko-
wej zajęła Maja Sornat, na drugim znalazła się Natalia 
Urbańczyk, a zwyciężczyniami zostały Zuzanna Zając 
i Julia Kornecka. Laureaci otrzymali statuetki, dyplomy 
i nagrody.

Konkurs „Malowane poezją” rozstrzygnięty
W dniu przeglądu kolęd rozstrzygnęliśmy także kon-

kurs plastyczny „Malowane poezją”. Na konkurs do-
starczono 41 prac ze szkół w Zajączkowie, Rykoszy-
nie, Piekoszowie, Szczukowskich Górkach i Łosieniu. 
Spośród prac uczniów klas I-III wyróżniono pracę Emilii 
Mieloszyńskiej do wiersza „Rzepka”. Miejscem trzecim 
nagrodzono Jana Sochę za pracę również do wiersza 
Julia Tuwima pt. „Rzepka”, miejscem drugim – Patryka 
Dorucha za pracę do wiersza „Na wyspach Bergamu-
tach”. W tej kategorii najlepszą pracą okazała się ta au-
torstwa Zuzanny Nowak do wiersza „Rzepka” Juliana 
Tuwima.

W kategorii klas IV-VI wyróżnienia otrzymali Wiktoria 
Kotwica za pracę do wiersza „Grzyby” oraz Przemy-
sław Kozłowski za pracę do utworu „Ptaszki w klatce”. 
Natomiast na podium znaleźli się: na miejscu trzecim 
za pracę do wiersza „Tu wszędzie Polska” Oskar Szym-
kiewicz, na drugim – Daria Cieszyńska za pracę do 
wiersza „Tęcza” Marii Konopnickiej, a na pierwszym – 
Justyna Cieszyńska za pracę do wiersza Ignacego Kra-
sickiego pt. „Czapla, ryby i rak”.

W ostatniej kategorii – klas VII-VIII szkół podstawo-
wych oraz gimnazjum – wyróżnienie powędrowało do 
Marceliny Gos za pracę do utworu „Kolęd katyńska”. Na 
miejscu trzecim znalazła się praca autorstwa Weroniki 
Sidło do utworu „Zima na wsi”, a na miejscu drugim pra-
ca wykonana przez Jowitę Świebodzką do wiersza „Ta, 
co nie zginęła”. Pierwszym miejscem nagrodzono pracę 
Martyny Jakubowskiej do wiersza Kazimiery Iłłakowi-
czówny pt. „Wrzosy”.                                            /kcz/

Przegląd Kolęd i Pastorałek na stałe wszedł do kalendarza wydarzeń BCK. W wokal-
nych zmaganiach uczestniczą uczniowie w różnym wieku – od przedszkolaka do gim-
nazjalisty. W tym roku konkurs cieszył się równie dużym zainteresowaniem co w latach 
ubiegłych.

Najmłodsza grupa uczestników tuż po odebraniu nagród. (fot. BCK)

Wręczono także nagrody w konkursie „Malowane poezją”. (fot. BCK)

Pracuj jako opiekunka 
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Zimowa przerwa pełna atrakcji
Jak każde ferie również i te rozpoczęliśmy od zapoznania się z regulaminem, harmo-
nogramem i zasadami zachowania. Zgodnie wszyscy stwierdzili, że najważniejsza jest 
dobra zabawa, ale i szacunek do innych. 

Tegoroczne ferie obfitowały w liczne wyjazdy. 
Pierwszy z nich odbył się do Centrum Leonarda 
w Podzamczu Chęcińskim. 

Uczestnicy wzięli udział w warsztatach, podczas 
których przygotowywali karmniki dla ptaków. Nie było 

to jednak ich jedyne zajęcie. Dzieciaki mogły rów-
nież poszerzyć swoją wiedzę o ptakach, jakie są ich 
gatunki, które z nich karmią się w karmnikach, jakie 
mają opierzenie i co jedzą. Taka wiedza, zwłaszcza 
z zakresu dokarmiania ptaków, niewątpliwie przyda 
się w aktualnie panującej porze roku. Oprócz zajęć, 
uczestnicy wycieczki podziwiali naukową wystawę. 
Mieli również chwilkę czasu na relaks.

Drugi tydzień ferii rozpoczęliśmy wizytą w jędrze-
jowskiej Zoolandii. Zabawy i ruchu było co niemiara. 
Podobnie jak w parku trampolin. Jednak zanim dzie-
ciaki skorzystały z tego skocznego świata, zajrzały na 
chwilę do… innej ery. Mianowicie dowiedzieli się nie-
co o kamieniach z różnych okresów i epok, a później 
mieli okazję jeden z takich kamieni oszlifować. Oczy-
wiście mogli je wziąć na pamiątkę do domu.

Ruchu i zabawy z pewnością nie brakowało pod-
czas wizyt na lodowisku i na basenie. Dla koneserów 
dobrego kina bajkowego także czekały niespodzianki 
w postaci projekcji „Królowej Śniegu. Po drugiej stro-
nie lustra” oraz „Sekretnego świata kotów”.         /kcz/Dziewczęta podczas tworzenia karmników dla ptaków. (fot. BCK)

Bądź bezpieczny
w Internecie

Dwie grupy pierwszaków ze Szkoły Podsta-
wowej w Piekoszowie uczestniczyły w zajęciach 
dotyczących bezpiecznego Internetu. 

Na początku spotkań dzieci tłumaczyły czym jest 
Internet, do czego im służy, jakie są niebezpieczeń-
stwa związane z korzystaniem z jego zasobów, a 
jakie są pozytywne działania. Dzieci miały za za-
danie przykleić w odpowiednie miejsce w tabelce 
złe i dobre zachowania w sieci. Na przykład musie-
li zastanowić się czy zdanie „Zapisuj hasła gdzie-
kolwiek” lub „Śmieję się gdy ktoś obraża kogoś w 
Internecie” przedstawiają dobre zachowania czy 
niedopuszczalne. Później jedna z grup grała w ka-
lambury, a druga oglądała kreskówki edukacyjne o 
bezpieczeństwie w sieci.

Co więcej, dzieci miały za zadanie rozwiązać kil-
ka zadań np. labirynt, znajdź różnicę, czy też na-
rysować swój avatar lub zdjęcie symbolizujące ich 
zainteresowania.

Trzeba przyznać, że dzieci w tak młodym wieku 
już wiedzą do czego posłużyć może Internet oraz 
jakie tkwią w nim zagrożenia.                                  

            /kcz/

Wizyta pisarza
w Zajączkowie

We wtorek 8 stycznia w  bibliotece w Zajączko-
wie gościliśmy niezwykłego pisarza, autora wielu 
bajek, opowiadań dla dzieci – Grzegorza Kasdepke. 

Wizyta pisarza była nagrodą specjalną przyznaną bi-
bliotece w Zajączkowie za udział w konkursie andrzejko-
wym w ramach obchodów Tygodnia Pracowni Orange. 
Mieliśmy również przyjemność gościć przedstawiciela 
Fundacji Orange - Benitę Orlik, jak również pomysło-
dawczynię konkursowego i nagrodzonego wiersza – 
Małgorzatę Guz.              /as/

Wizyta pisarza wprawiła obecnych w świetny nastrój. (fot. BCK)
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Koncertowe zakończenie 2018 roku
Czarny Nosal - pod tą prze-

korną nazwą kryje się naprawdę 
niezwykły duet. Oryginalny głos 
Rafała Nosala połączone z eks-
perymentującą (elektryzującą 
wręcz!) gitarą Darka Czarnego, 
tworzą niepowtarzalną całość.

Muzycy odwiedzili gminę Pieko-
szów tuż przed świętami. W czwar-
tek 20 grudnia dali niepowtarzalny 
koncert w murach Biblioteki Cen-
trum Kultury.

Rys biograficzny
Darek Czarny ma na swoim kon-

cie współpracę z zespołem Stare 
Dobre Małżeństwo. Jako członek 
SDM-u współtworzył nagrania sze-
ściu płyt wydanych przez zespół w 
ostatnich latach z poezją Rybowicza 
oraz Loebla. Współpracował z To-
maszem Szwedem, uczestnicząc w 
nagraniach kilku jego płyt. Koncerto-
wał z Hamiltonem V i wielkimi muzy-
kami sceny Country. Jest muzykiem, 
wokalistą, aranżerem i kompozyto-
rem grającym na gitarach akustycz-
nych, gitarze dobro, mandolinie, lap 
steel. Obecnie Darek jest wokalistą 
i gitarzystą zespołu U Studni, który 
współtworzą byli muzycy Starego 

Dobrego Małżeństwa.
Rafał Nosal to muzyk o niezwy-

kłej wrażliwości, autor piosenek i 
kompozytor. Jest przede wszystkim 
liderem oraz założycielem Grupy 
Bohema. Właśnie z Bohemą ma na 
koncie dwie płyty - "Niepogoda na 
sny i "Niech tak zostanie...", koncerty 
w Polsce i za jej granicami, a także 

wiele nagród. Jest finalistą „Debiu-
tów” Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu oraz Międzynaro-
dowego Vena Festiwal.

Koncert Czarnego Nosala zor-
ganizowany został na zakończenie 
projektu „Razem Czytamy Więcej”.       
               /sup/

Noworoczny sukces chóru BONUS
W dniach 11-13 stycznia w No-

winach odbył się VII Ogólnopol-
ski Konkurs Kolęd, Pastorałek i 
Piosenek Świątecznych „Kolęda 
płynie z wysokości” zorganizowa-
ny  pod patronatem: Wójta Gmi-
ny Sitkówka-Nowiny, Wojewody 
Świętokrzyskiego, Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, 
Prezydenta Miasta Kielce, Staro-
sty Powiatu Kieleckiego, Świę-
tokrzyskiego Kuratora Oświaty i 
Świętokrzyskiego Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli.

Przesłuchania konkursowe odbyły 
się w dniach 11 – 12 stycznia w Auli 
przy Zespole Szkół Ponadpodsta-
wowych w Nowinach, zaś koncert  
laureatów 13 stycznia w kościele pa-
rafialnym w Nowinach.

Konkurs zorganizował Gminny 

Ośrodek Kultury w Nowinach.
Obecny na przesłuchaniach chór 

BONUS zdobył wysoką II lokatę. To 
duży sukces, ponieważ do tegorocz-

nej edycji zgłosiło się ponad 250 wy-
konawców: solistów, chórów, zespo-
łów wokalnych i folklorystycznych.              

                    /SP w Piekoszowie/

Na zakończenie 2018 roku wystąpił duet Rafał Nosal i Darek Czarny. (fot. BCK)

Chór BONUS ma na swoim koncie wiele nagrodzonych występów. (fot. SP Piekoszów)
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Świętokrzyskie gwiazdy sportu 
z gminy Piekoszów
1 lutego w Targach Kielce odbyła się Finałowa gala 67. Plebiscytu Świętokrzyskie 
Gwiazdy Sportu 2018.

Maciej Giemza z Piekoszowa, 
mistrz kraju w rajdach enduro, 
mistrz świata juniorów cross 
country i uczestnik Rajdu Dakar 
zajął pierwsze miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim wśród 
najpopularniejszych sportow-
ców. Trzecie miejsce w katego-
rii Najlepszej Drużyny Roku za-
równo powiatu kieleckiego, jak i 
województwa świętokrzyskiego 
zdobyła Astra Piekoszów Mło-
dzik Młodszy, a trener Andrzej 
Horna z Klubu Karate Morawica 
i Piekoszów zajął trzecie miej-
sce w kategorii Trenera Roku w 
powiecie kieleckim.

Podczas uroczystej sportowej 
gali wyróżniono i doceniono naj-
lepszych sportowców, trenerów, 
nauczycieli wychowania fizycz-
nego, drużyny i talenty sportowe 
z województwa świętokrzyskie-
go. Zaszczytne pierwsze miej-
sce wśród najpopularniejszych 
sportowców województwa zdobył 
dwukrotny uczestnik najtrudniej-
szego rajdu świata - Rajdu Da-
kar, motocyklista Maciej Giemza 
z Piekoszowa. – Mam nadzieję, 
że to zaszczytne wyróżnienie bę-
dzie dobrym prognostykiem w 
zbliżającym się sezonie. Jest ona 
dla mnie motywacją do dalszej 
pracy, a tej przede mną teraz bę-
dzie dużo – mówił tuż po odebra-
niu nagrody motocyklista Maciej 
Giemza, który w Dakarze wypadł 
fantastycznie. – Jestem przeko-
nany, że to dopiero początek jego 
pięknej kariery – podkreślał wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. Maciej Giemza, wychowanek 
KTM Novi Korona Kielce i niezwy-
kle utalentowany zawodnik, który 
w Dakarze pojechał w barwach 
Orlen Team, na laurach nie osia-
da i już zaczyna przygotowywać 

się do kolejnego ważnego rajdu.
Maciej Giemza nie był jedynym 

sportowcem z Piekoszowa wyróż-
nionym podczas 67. Plebiscytu 
Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 
2018. Na podium stanęła także 
drużyna Astra Piekoszów Młodzik 
Młodszy, zajmując trzecie miejsce 
w kategorii Najlepsza Drużyna 
Roku w powiecie kieleckim i trze-

cie miejsce w kategorii Najlepsza 
Drużyna Roku województwa świę-
tokrzyskiego. Na miejscu trzecim 
w kategorii Trener Roku powiatu 
kieleckiego uplasował się Andrzej 
Horna trener Klubu Karate Mora-
wica i Piekoszów.                  

       /A.Olech/

Pierwsze miejsce w kategorii na najpopularniejszego sportowca roku zajął Maciej Giemza. (fot. CKinfo)

Oprócz Andrzeja Horny, który zdobył trzecie miejsce w kategorii Trener Roku, tą samą lokatą na-
grodzeni zostali reprezentanci drużyny sportowej Astra Piekoszów Młodzik Młodszy. (fot. CKinfo)



Głos Piekoszowa - luty 2019

SPORT 23

Poznaj zwycięzców Sylwestrowego 
Turnieju Tenisa Stołowego

Sylwestrowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Pie-
koszow zgromadził, 15 grudnia, 36 zawodników 
ze Szczukowskich Górek, Jaworzni, Piekoszowa i 
Micigozdu.

Po kilkugodzinnej walce poznaliśmy najlepszych 
zawodników. Oto wyniki:

Kategoria Żaczki:
I miejsce – Zuzanna Kłak
II miejsce – Julia Soja
III miejsce – Amelia Durlik
Kategoria Żak:
I miejsce – Patryk Litwin
Kategoria Młodziczki:
I miejsce – Klaudia Nowacka
II miejsce – Julia Szafulska
III miejsce – Zuzanna Przepióra
Kategoria Młodziki:
I miejsce – Jan Koneczny

II miejsce – Sebastian Domagała
III miejsce – Antoni Szczerek
Kategoria Open Kobiety:
I miejsce – Aneta Bałchanowska
II miejsce – Magdalena Sarbian
III miejsce – Edyta Bałchanowska
Kategoria Open Mężczyźni:
I miejsce – Karol Guzy
II miejsce – Jacek Szafarczyk
III miejsce – Mateusz Wójcik
 Po zakończeniu zmagań, uczestnicy posilili się 

słodkim poczęstunkiem. Otrzymali także puchary, 
medale, dyplomy oraz drobne gadżety ufundowane 
przez. Serdecznie dziękujemy Magdalenie Majcher 
za dostarczenie nagród ufundowanych przez Polską 
Grupę Energetyczną Skarżysko-Kamienna, które 
wręczył wójt Zbigniew Piątek.                          /kcz/

Laura, Oliwia i Piotr reprezentantami
Kadry Narodowej Karate na ME

Piąty Zimowy Obóz zawod-
nicy Klubu Karate Morawica i 
Piekoszów rozpoczęli dość nie-
typowo wyjeżdżając w piątek 11 
stycznia do Zakopanego, a już w 
niedzielę 13 stycznia stawili się 
w Turku na Turnieju Kwalifika-
cyjnym do Mistrzostw Europy, 
które odbędą się już w czerwcu 
w stolicy Czech - Pradze.

Do walki o uzyskanie kwalifikacji 
w kata i kumite stanęli: Kinga Ra-
biej, Laura Sitek, Sylwia Kazimier-
ska, Oliwia Sidło, Oliwia Skiba, 
Zuzanna Trepka, Ewa Jarząb, Piotr 
Węgliński i Wiktor Binkowski.

Wyniki kata:
II miejsce - Laura Sitek (Pieko-

szów) wice MP
II miejsce - Piotr Węgliński (Pie-

koszów) wice MP
Wyniki kumite (walka):
I miejsce - Kinga Rabiej (Mora-

wica) została MP swojej kategorii
I miejsce - Oliwia Skiba (Morawi-

ca) została MP swojej kategorii
I miejsce - Piotr Węgliński (Pie-

koszów) został MP swojej kategorii
II miejsce - Laura Sitek (Pieko-

szów) została wice MP swojej ka-
tegorii

Mistrzostwa Europy w Pradze 
będą już trzecimi z kolej mistrzo-
stwami z udziałem zawodników 
Klubu Karate Morawica i Pieko-

szów.
Tym razem Kadrę Narodową 

w Pradze zasilą: Oliwia Skiba w 
kumite (Morawica); Laura Sitek 
w kata i kumite (Piekoszów) oraz 
Piotr Węgliński w kata i kumite 
(Piekoszów).                                    

/A.Horna/

Medaliści Turnieju Kwalifikacyjnego w Turku. (fot. KKM)



7 marca 2019  /  godz.18:00
Centrum Kultury w Piekoszowie, ul. Kolejowa 2

z okazji Dnia Kobiet
Wstępwolny!!!

MARKA PIEKARCZYKA
Koncert

Wójt Gminy Piekoszów zaprasza na


