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Majowe święta 
w dwóch odsłonach

Czytaj na str. 8-9

Sukcesy młodych artystów
W minionym czasie dużo działo się 
zarówno na arenach tanecznych, 
jak i wokalnych. Zespół Efekt, Zosia 
Ściegienna czy Antek Szczerek 
to tylko niektórzy młodzi artyści, 
którzy odnieśli sukcesy.

Przez 3 lata płacimy mniej 
za wodę
W porównaniu z rokiem 2017, kie-
dy stawki za wodę wynosiły 3,35 
zł, mieszkańcy gminy Piekoszów 
w 2018 roku płacili za wodę mniej 
o 70 groszy. 

Czytaj na str. 6 Czytaj na str. 13Czytaj na str. 3

Imponująca wiedza uczniów 
w powiatowym konkursie 
o Żołnierzach Wyklętych
Reprezentanci klas VII-VIII z 9 szkół 
podstawowych z powiatu kieleckie-
go wzięło udział w pierwszych tego 
typu zmaganiach zorganizowanych 
w BCK w Piekoszowie.
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Wielkie gminne sprzątanie
Urzędnicy, radni, sołtysi i mieszkańcy Piekoszowa, Szczukowic, Brynicy, Bławatkowa i 
Podzamcza wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

Z dobrymi humorami i pełni zapału do pracy ru-
szyli w teren, aby sprzątnąć nie tylko okoliczne ulice, 
ale też rowy czy place zabaw. 

Wśród sprzątających znalazł się wójt Zbigniew Piątek, 
który dając dobry przykład sam zakasał rękawy i praco-
wał równie ciężko jak urzędnicy, którzy z kolei sprzątali 
Piekoszów. – Wszyscy chcemy żyć w czystym miejscu. 
Myślę, że akcje takie jak ta, to doskonały przykład dla 
innych. Sprzątali nie tylko urzędnicy. W naszej gminie 
w akcję „sprzątania świata” włączają się szkoły, ucznio-
wie, nauczyciele, strażacy. Apelujemy do innych, aby nie 
śmiecić – mówi wójt Zbigniew Piątek. – Jeżdżąc po tere-
nie naszej gminy na kontrole widzimy ile śmieci zalega w 
przydrożnych rowach i lasach. To nie do pomyślenia, że 
w dzisiejszych czasach, kiedy śmieci odbierane są dwa 

razy w tygodniu, ktoś może jeszcze wyrzucać je do rowu, 
do lasu, na okoliczne łąki, a to co znajdujemy tam prze-
chodzi ludzkie pojęcie – mówi Marek Szczerba kierownik 
referatu Inwestycji z Urzędu Gminy w Piekoszowie, który 
przypomina, że na terenie gminy działa także PSZOK, 
czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych. – Korzystajmy z tego i nie zaśmiecajmy naszego 
środowiska – apeluje.

Każdego roku spod topniejącego śniegu wyglądają 
niestety nie tylko pierwsze kwiaty. Praktycznie wszędzie 
naszym oczom ukazują się w przydrożnych rowach całe 
stosy papierów, kartonów, butelek plastikowych i szkla-
nych. Miejmy nadzieję, że w wyniku takich akcji, jak ta 
przeprowadzona przez władze oraz mieszkańców gminy 
Piekoszów, wzrośnie świadomość niektórych mieszkań-
ców i w znaczny sposób poprawi się wizerunek gminy 
Piekoszów.                                             /A.Olech/,/kcz/

Wszyscy, którzy wzięli udział w akcji zasługują na wielkie brawa.
(fot. CKinfo)

Termomodernizacja 
to oszczędność

Ostatnie spotkanie na temat możliwości uzyska-
nia dofinansowania na termomodernizację małych 
gospodarstw i wymianę kotłów grzewczych od-
będzie się 25 czerwca o godz. 17:00 w Bibliotece 
Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Często-
chowskiej 66.

Podobnie jak podczas poprzednich spotkań miesz-
kańcy, dzięki obecności specjalistów z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
wyjaśnią procedury, przedstawią wytyczne i podkreślą 
korzyści wynokające z ubiegania się o dofinansowanie.

Kampania społeczna realizowana jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie przy współ-
pracy WFOŚiGW w Kielcach. Patronat honorowy nad 
kampanią objął wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.                                                                                               

        /GOPS/

Wszystkim Mamom z okazji nadchodzącego Dnia 
Matki, życzę radości ze swoich dzieci, zadowolenia z 
każdej chwili, wytrwałości, cierpliwości i energii w opiece 
nad Pociechami, a także niekończącego się uśmiechu.

Natomiast wszystkim Dzieciom z racji ich święta 1 
czerwca życzę powodzenia w nauce, sukcesów, przyja-
ciół i mnóstwa powodów do zabawy i radości.

Wójt Gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek

Nowoczesna pracownia informatyczna w Szkole 
Podstawowej w Piekoszowie oficjalnie otwarta

Senator RP Krzysztof Słoń, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Kazimierz Mądzik, wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, 
dyrekcją i nauczycielami ZPO w Piekoszowie dokonali 
uroczystego otwarcia nowoczesnej, w pełni wyposa-
żonej sali informatycznej, dzięki której uczniowie mogą 
uczyć się na wysokim poziomie.

Są środki na poprawę ulic Klonowej 
i Kasztanowej w Piekoszowie

Promesę na dofinansowanie poprawy infrastruktury dro-
gowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 
ręce wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka złożyła 21 
maja Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. Dofi-
nansowanie opiewa na kwotę ponad 2 mln złotych. Wię-
cej informacji w kolejnym numerze.                           /kcz/

Z OSTATNIEJ CHWILI
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Niższe opłaty za wodę przez 3 lata
W stosunku do roku 2017 mieszkańcy gminy za wodę płacą mniej.

Gmina Piekoszów w gronie najlepszych
Dwoma nominacjami do prestiżowej Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzyski” nagro-
dzono gminę Piekoszów.

Podczas uroczystej gali, 26 kwietnia w Centrum 
Kongresowym Targi Kielce po raz trzynasty w histo-
rii wręczono Nagrody Wojewody „Laur Świętokrzy-
ski". 

Jak podkreślała wojewoda Agata Wojtyszek już sama 
nominacja do prestiżowej nagrody i znalezienie się w ści-
słym gronie najlepszych gmin w województwie to wielkie 
wyróżnienie. W tym gronie najlepszych już po raz kolejny 
znalazła się gmina Piekoszów. Tym razem, zaszczytną 
nominację wójt Zbigniew Piątek odebrał w kategorii „Gmi-
na innowacyjna”. – To wielki zaszczyt znaleźć się wśród 
zaledwie pięciu najlepszych gmin województwa świę-
tokrzyskiego. Ogromnie się cieszę, że nasze działania 
zostały dostrzeżone na arenie województwa już po raz 
kolejny – mówił wójt gminy Piekoszów.

W tym roku do gminy Piekoszów trafiła jeszcze jedna 
nominacja. Tym razem wśród ścisłego grona nominowa-
nych znalazła się Ochotnicza Straż Pożarna z Brynicy 
oraz Szkoła Podstawowa w Brynicy. Nominację w ka-
tegorii „Działanie na rzecz bezpieczeństwa” z rąk woje-
wody Agaty Wojtyszek odebrali prezes OSP w Brynicy 

i zarazem prezes Zarządu Gminnego OSP w Piekoszo-
wie Dariusz Śliwa oraz dyrektor brynickiej szkoły Tomasz 
Gruszczyński. I chociaż statuetki głównej nie zdobyli, to 
obaj nie kryli szczęścia z otrzymanej nominacji, która zo-
stała przyznana za powołanie do życia Akademii Małe-
go Strażaka w Brynicy i propagowanie ratownictwa. Go-
ściem specjalnym gali była wicepremier Beata Szydło.                 

                                                                 /A.Olech/

Wójt gminy Piekoszów tuż po odebraniu nominacji. (fot. CKinfo)

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, przedsiębiorstwa wodociągowo – kana-
lizacyjne w całym kraju w terminie do 12 marca 
2018 roku musiały przekazać organowi regulacyj-
nemu wniosek o zatwierdzeniu taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. 

Stawki musiały być wyliczone zgodnie z ministerial-
nymi wytycznymi, a następnie zatwierdzone przez rady 
gmin. Kolejnym krokiem było przekazanie wniosku ta-
ryfowego wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumen-
tami do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Tak też było w przypadku gminy Piekoszów. 
Pod koniec maja ubiegłego roku Wody Polskie wydały 
decyzję, co do zatwierdzenia ustalonych stawek przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład 
Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.

Ustawodawca zdecydował, że ustalone przez przed-
siębiorstwa wodno-kanalizacyjne w całym kraju tary-
fy będą obowiązywały nie jak dotychczas rok, ale aż 
trzy lata. A to oznacza, że przez trzy lata mieszkańcy 
gminy Piekoszów za wodę płacą mniej. Zatwierdzone 
przez Wody Polskie stawki weszły w życie od 29 maja 
2018 roku. I tak, zarówno właściciele gospodarstw do-

mowych, jak i przedsiębiorcy za metr sześcienny wody 
płacą 2,65 złotych netto przez pierwsze dwanaście 
miesięcy. Przez kolejne dwanaście miesięcy staw-
ka opłat będzie wynosić dla wszystkich 2,77 złotych, 
a w następnych dwunastu miesiącach mieszkańcy i 
przedsiębiorcy będą płacić 2,96 złotych. Warto przy-
pomnieć, że w 2017 roku właściciele gospodarstw do-
mowych płacili za wodę 3,35 złotych. To oznacza, że w 
2018 roku, w stosunku do roku 2017 mieszkańcy płacili 
za wodę taniej aż o 70 groszy.

Ścieki poszły nieco w górę
Niestety, drożej jest w przypadku opłat za odprowa-

dzanie ścieków. W opublikowanym przez resort pro-
jekcie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
określania taryf, nastąpiły zmiany merytorycznej pod-
stawy niektórych kalkulacji taryfowych, do których za-
kłady usług komunalnych musiały się dostosować. 

I tak, po wyliczeniach zgodnych z obowiązującymi 
przepisami, mieszkańcy przez pierwsze dwanaście 
miesięcy płacą za ścieki 7,23 złotych netto. W roku 
2017 stawka ta wynosiła 6,28 złotych netto. Przez ko-
lejne dwanaście miesięcy będzie obowiązywać stawka 
w wysokości 7,33 złotych, a w następnych dwunastu 
miesiącach – 7,60 złotych.                              /A.Olech/



4 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - maj 2019

Piekoszów, 27.04.2019 r.
IRO.6220.13.2017.EK

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 30, art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.),

Wójt Gminy Piekoszów

podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 26.10.2017r. Spółki MB Recycling - 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp.  k, ul. Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce postępowaniem w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą.:

„modernizacja zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania 
zużytych baterii lub akumulatorów należącego do MB Recycling Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami 
sp. k poprzez montaż dodatkowych instalacji w obrębie istniejącego zakładu na działkach 13/4 i 14/4 oraz budowę 
dwóch nowych hal produkcyjno-magazynowych wraz z niezbędnymi instalacjami technologiczno-produkcyjnymi i 
budynku badawczo-rozwojowego z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi na działkach o nr ewid.: 9/4, 10/4 
i 11/4 w miejscowości Micigózd gm. Piekoszów,”

ponawia się procedurę związaną z udziałem społeczeństwa z uwagi na przedłożenie przez Inwestora ujednoliconego 
raportu o oddziaływaniu na środowisko (wersja kwiecień 2019r.).

 Planowanym zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa istniejącego zakładu przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, które obecnie 
znajdują się na działkach o nr ewidencyjnych 13/4 i 14/4, natomiast planowana nowa inwestycja zlokalizowana będzie na 
działkach 9/4, 10/4 i 11/4.
W ramach inwestycji wykonane zostaną:
1. W obrębie istniejącego zakładu znajdującego się na działkach o nr ewid. 13/4 i 14/4
 mechaniczne zadaszenie boksów magazynowych,
 instalacja odpylająca linie technologiczne do rozdrabniania baterii oraz granulacji odpadów,
 boksy magazynowe przy linii do granulacji odpadów,
- instalacja do ręcznego przetwarzania urządzeń wielkogabarytowych,
 przebudowa kanalizacji i zbiornika na wody opadowe.
2. W obrębie niezabudowanych działek o nr ewid. 9/4, 10/4, 11/4
 dwie hale produkcyjno-magazynowe wraz z instalacjami technologiczno-produkcyjnymi: do przetwarzania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu i destrukcji odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego wraz z instalacją do wtórnego wytopu metali kolorowych z przetwarzanych odpadów o powierzchni 
zabudowy ok. 2 215 m² każda,
 budynek badawczo-rozwojowy z pomieszczeniami administracyjno-biurowymi o powierzchni zabudowy ok. 615 m²,
 zadaszona wiata magazynowa na przyjmowane odpady o powierzchni ok. 1 200 m²
 plac i parking na ok. 50 miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową i separatorem substancji ropopochodnych, 
zbiornikiem otwartym na wody opadowe pełniący rolę zbiornika ppoż., utwardzenie terenu na powierzchni 7 607 m².
 Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 
1 pkt 41, § 2 ust. 1 pkt 46 oraz do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt 12 i § 3 
ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 71).

 Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy 
Piekoszów. Ponadto zawiadamiam, o wystąpieniu pismem znak: IRO.6220.13.2017.EK z dnia 26.04.2019r. do organów 
biorących udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwych do uzgodnienia warunków realizacji w/w przedsięwzięcia 
tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Kielcach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie.

Informacje o:
wniosku i raporcie– umieszczono w bazie danych o ocenach oddziaływania na środowisko znajdującej się pod adresem 
http://bazaoos.gdos.gov.pl/

Zawiadamiam jednocześnie o:
• możliwości zapoznania się z tekstem jednolitym raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz z pozostałą 

dokumentacją sprawy od dnia publicznego wywieszenia obwieszczenia,
• możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia 

w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w wyznaczonym trzydziestodniowym terminie od 20.05.2019r. do 19.06.2019r. w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. 
Częstochowska 66A, I piętro, pok. 112 w godzinach 7³° - 15³°.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piekoszów.
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Nowoczesna pracownia komputerowa
w szkole w Szczukowskich Górkach
Najwyższej klasy komputery, nowoczesne oprogramowanie i wielofunkcyjne urządzenie, 
nowe meble, wygodne fotele i zupełnie odnowiona sala – tak wygląda oddana właśnie 
do użytku pracownia terminalowa w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach.

Uczniowie placówki już mogą korzystać z najwyż-
szej klasy sprzętu informatycznego. Wszystko dzięki 
rządowemu dofinansowaniu, jaki udało się pozyskać 
władzom gminy Piekoszów za pośrednictwem woje-
wody świętokrzyskiego.

Jak podkreśla dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczu-
kowskich Górkach Jolanta Kokosza, dotychczasowa 
pracownia komputerowa była już przestarzała. – Nasi 
uczniowie pracowali na starym sprzęcie. Niektóre kom-
putery miały już nawet ponad dziesięć lat. Nowoczesny 
sprzęt zdecydowanie podniesie komfort pracy – mówi 
dyrektor szkoły. Trzeba przyznać, że sprzęt jest tu teraz 
najwyższej klasy. 

Zachwytu nad nowoczesną pracownią komputerową 
nie kryli też sami uczniowie. – Stare komputery były bar-
dzo wolne i głośne. Ciężko się na nich pracowało. Teraz 
wszystko się zmieniło. Poza tym, nauczyciel ma możli-
wość łączenia się z każdym z komputerów, co ułatwia 
nam naukę – przyznaje Sebastian Domagała jeden z 
uczniów. – Dzięki nowoczesnym programom możemy 
poszerzać swoją wiedzę, a nawet brać udział w różnego 
rodzaju konkursach – dodaje uczennica Katarzyna Szy-

monek. 
Nowoczesna pracownia terminalowa kosztowała 45 ty-

sięcy złotych, z czego połowę kosztów zakupu sprzętu i 
przeszkolenia nauczycieli pokryło rządowe dofinansowa-
nie, jakie pomogła zdobyć wojewoda świętokrzyski Aga-
ta Wojtyszek. – Ogromnie się cieszę, że przy wspólnym 
wysiłku wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka, dyrek-
cji i nauczycieli Szkoła Podstawowa w Szczukowskich 
Górkach może już korzystać z nowoczesnej pracowni 
komputerowej – mówiła podczas uroczystego otwarcia 
wojewoda Agata Wojtyszek. – Sprzęt komputerowy naj-
wyższej jakości i łatwość dostępu do internetu pozwoli 
uczniom na sprawne i szybkie poszerzanie swojej wie-
dzy. Gmina Piekoszów zdecydowanie idzie w kierunku 
nowoczesnego nauczania – podkreślał obecny podczas 
uroczystego otwarcia senator Krzysztof Słoń.

Zdaniem wójta Zbigniewa Piątka, nowoczesne techno-
logie to właściwy kierunek rozwoju edukacyjnego. – Sta-
ramy się, aby uczniowie szkół z terenu gminy Piekoszów 
byli bardzo dobrze wyposażeni, a nauka szła z postępem 
– podkreśla wójt Zbigniew Piątek.                     

                 /A.Olech/
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prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 
Numer zamknięto 21 maja 2019 roku

Nasi uczniowie najlepiej pływają
Uczniowie z gminy Piekoszów udowodnili, że pływają na wysokim poziomie.

Podczas odbywających się na pływalni OLIMPIC w 
Strawczynku Międzyszkolnych Zawodów Pływackich 
zajęli bardzo wysokie miejsca na podium. 

Celem zawodów była przede wszystkim dobra zabawa, 
ale też możliwość sprawdzenia swoich umiejętności pły-
wackich w rywalizacji sportowej. – Jak się okazało, nasi 
uczniowie sprawdzili się znakomicie. Pokazali prawdziwe-
go ducha walki, dając przy tym doskonały popis swoich 
umiejętności – relacjonuje Michał Wcisło opiekun grupy 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brynicy.

Zawodnicy zmierzyli swoje siły w startach indywidual-
nych w stylu dowolnym i w sztafecie. 

W kategorii dziewcząt klas I-III szkół podstawowych 
trzecie miejsce zajęła Natalia Zarychta z Piekoszowa. W 

kategorii dziewcząt klas IV-V szkół podstawowych na naj-
wyższym miejscu podium stanęła Amelia Bosak również 
z Piekoszowa. W kategorii dziewcząt klas VI-VII drugie 
miejsce zajęła Ewa Szczęsna także z piekoszowskiej pla-
cówki, a w tej samej kategorii wśród chłopców najlepszy 
okazał się Kamil Paździerz ze Szczukowskich Górek.

W sztafecie uczniowie szkół podstawowych klas I-III 
mieli do pokonania dystans 4x25 metrów. Zawodnicy z 
klas IV-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjów po-
konali dystans 4x50 metrów. Wszystkie starty odbyły się 
z wody. W kategorii klas IV-VI najwyższe miejsce podium 
zajął Zespół Szkół z Kostomłotów, drugie Uczniowski 
Klub Sportowy z Końskich, a trzecie Szkoła Podstawowa 
z Brynicy.     /A.Olech/
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Antoni Szczerek w konkursie
„Wygraj Sukces”

Zespół Efekt nagrodzony

Różnorodność figur, znakomita choreografia, do-
skonale dobrana muzyka, piękna synchronizacja i 
wspaniałe stroje – to wszystko złożyło się na wielki 
ogólnopolski sukces brynickich tancerzy z Zespołu 
Efekt, którzy w zmaganiach pokonali blisko trzy tysią-
ce tancerzy z całego kraju. 

– Wszyscy bardzo ciężko pracowali, bo choreografia 
była bardzo wymagająca – przyznaje instruktorka Julia Ra-
biej, pod której kierunkiem Zespół Efekt sukcesywnie wspi-
na się po najwyższe trofea i która jest autorką choreografii 
do zaprezentowanej przez grupę „Różowej pantery”. Na 
tak duże sukcesy tancerze z Zespołu Efekt ciężko praco-
wali. 

Jak się okazało podczas mistrzostw tanecznych, ogrom-
ne zaangażowanie młodych tancerek przyniosło spek-
takularne efekty. – To był nasz pierwszy tak duży turniej. 
Byliśmy wszyscy dobrej myśli, ale nie spodziewaliśmy się, 

że uda nam się zdobyć czwarte miejsce w kraju – mówią 
zgodnie tancerze Efektu.                                   /A.Olech/

Podczas tegorocznych Mistrzostw Polski Federacji WADF, które odbyły się w Białych 
Błotach koło Bydgoszczy zespół Efekt z Brynicy wytańczył IV miejsce w kraju.

Zespół Efekt odniósł już niejeden taneczny sukces. (fot. archiwum)

Tym razem młody wokalista uczęszczający na za-
jęcia wokalne do BCK w Piekoszowie pod okiem in-
struktor Doroty Ząbek 26 kwietnia zakwalifikował się 
do pierwszego etapu prestiżowego Ogólnopolskiego 
Konkursu Wokalnego „Wygraj sukces”.

Antek przedstawił swoje umiejętności wśród naprawdę 
mocnej konkurencji prezentując piosenkę „Sercem patrz”.

Warto zaznaczyć, że konkurs od lat cieszy się popu-
larnością i ogromnym zainteresowaniem młodych woka-
listów z wielu miejsc Polski.                                    /kcz/

Pierwszoklasistka z sukcesami
– Zosia śpiewa od wieku przedszkolnego. Aktu-

alnie uczy się śpiewu pod okiem Pani Grażyny Bu-
dziasz i dodatkowo gry na pianinie u Pani Ireny Za-
wodnik – informuje tata Zosi Sebastian Ściegienny. 

Mimo, że lekcje szlifujące zarówno śpiew jak i grę na 
instrumencie prowadzone są z Zosią od niedawna to zdą-
żyła już odnieść kilka sukcesów. W marcu tego roku zaję-
ła drugie miejsce w X Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki 
„O Złotą Nutkę”, który odbywał się w Grójcu, a w kwietniu 
stanęła na trzecim miejscu podium na II Ogólnopolskim 
Festiwalu Piosenki „Dolnośląska Nutka” w Bielawie. War-
to wspomnieć, że w jury tego konkursu zasiadali m.in. 
Marek Piekarczyk oraz Joanna Horodko.

Ponadto Zosia Ściegienna jest laureatką przeglądu 
„Pasje i Talenty”, który zorganizowany został przez kielec-
ki Młodzieżowy Dom Kultury. Śmiało można stwierdzić, 
że pierwszoklasistka z Łosienia dopiero nabiera wiatru w 
żagle, bo kolejne sukcesy jeszcze przed nią. – Obecnie 

Zosia jest po przesłuchaniach na Festiwalu Piosenki Dzie-
cięcej im. Tadeusza Paprotnego w Rybniku. Czekamy na 
wyniki, które zostaną ogłoszone pod koniec maja – mówi 
Sebastian Ściegienny.                                              /kcz/

Młodziutka wokalistka Zosia Ściegienna, uczennica klasy pierwszej w szkole w Łosie-
niu triumfowała w kilku przeglądach wokalnych. 

Zosia tuż po odebraniu nagrody w Bielawie. (fot. archiwum)
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Bezpłatne badania i upominki dla mam
Jesteś dla swoich dzieci całym światem. Dbaj o siebie - dla siebie, dla nich. Badaj się regularnie.

Świętokrzyskie Cen-
trum Onkologii w Kiel-
cach zaprasza mamy 
i wszystkie panie w 
wieku 25 – 59 lat na 
bezpłatne badania cy-
tologiczne: cytologię 
konwencjonalną i na 
podłożu płynnym. 
Cytologia – na czym 

polega
– Cytologia zwana 

inaczej wymazem z 
szyjki macicy jest pod-
stawowym i najczęściej 
wykonywanym u ko-

biet badaniem profilaktycznym – wyjaśnia doktor Leszek 
Smorąg, ginekolog onkolog, kierownik Zakładu Profilakty-
ki Onkologicznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. – 
Jest ono proste, ale niezwykle ważne. Polega na ocenie 
mikroskopowej komórek nabłonka pokrywającego część 
pochwową szyjki macicy. W sposób pewny i dokładny 
ocenia stan szyjki macicy oraz wykrywa wszystkie zacho-
dzące w niej zmiany, np. stany zapalne, dysplazje (stany 
przednowotworowe) oraz raka we wczesnym stadium, co 
daje stuprocentową pewność wyleczenia. 

Cytologia LBC (na podłożu płynnym)
Świętokrzyskie Centrum Onkologii uzupełnia klasyczne 

badanie cytologiczne cytologią na podłożu płynnym (LBC). 
Cytologia na podłożu płynnym (LBC), nazywana również 
jednowarstwową, pobierana jest w taki sam sposób jak cy-
tologia klasyczna, natomiast pozwala wykryć znacznie wię-
cej nieprawidłowych komórek niż cytologia klasyczna. 

Co nam daje cytologia?
Dzięki cytologii udaje się zapobiegać zgonom z powo-

du raka szyjki macicy, ponieważ to badanie wykrywa no-
wotwór jeszcze w stadium przedinwazyjnym, kiedy jest w 
pełni wyleczalny. 

 Jak się przygotować do badania?
- na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty
- na badanie należy zgłosić się najwcześniej 3 dni po za-
kończeniu miesiączki i nie później niż 3 dni przed kolejnym 

krwawieniem
- na 48 godzin przed badaniem nie należy używać żad-
nych leków dopochwowych, ani wykonywać irygacji.
- na 48 godzin przed badaniem należy zrezygnować ze 
współżycia płciowego
- do pobrania cytologii należy się rozebrać tak jak do bada-
nia ginekologicznego 
- najwygodniej jest ubrać się w sukienkę lub spódnicę.

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

Zbadaj się – nagrody i udogodnienia czekają 
Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia paniom w 

wieku 25-59 lat:
- bezpłatny dowóz na cytologię do ŚCO w Kielcach lub do 
miejsca stacjonowania cytomammobusa / cytobusa oraz 
powrót do miejsca zamieszkania
- możliwość zorganizowania opieki dla osoby niesamo-
dzielnej (dziecka lub osoby z niepełnosprawnościami) na 
czas badania.

Aby zamówić bezpłatny transport na cytologię, wy-
starczy zebrać minimum 5 uprawnionych do tego ba-
dania kobiet i zadzwonić na dedykowaną projektowi 
infolinię: 609 99 00 33. 

Cytologia bez barier
Świętokrzyskie Centrum Onkologii dysponuje specjal-

nym samochodem dostosowanym do przewożenia osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poradnia gine-
kologiczna również jest wyposażona w sprzęt umożliwia-
jący zbadanie pacjentki z niepełnosprawnością ruchową. 
Zamawianie bezpłatnego transportu dla pacjentek z niepeł-
nosprawnościami pod nr telefonu: 609 99 00 33.

Panie, które wykonają bezpłatną cytologię w cytobusie, 
cytomammobusie lub w poradni ginekologicznej Święto-
krzyskiego Centrum Onkologii, otrzymują upominki. Na 
pacjentki, które ułożą 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 Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Dr Leszek Smorąg, ginekolog onkolog, 
kierownik Zakładu Profilaktyki Onkolo-
gicznej ŚCO. (fot. ŚCO)

Świętokrzyskie Centrum Onkologii zapewnia pacjentkom z niepełno-
sprawnością bezpłatny dowóz na badania i z powrotem. Zamawianie 
busa: 609 99 00 33. (fot. ŚCO)

Cytobus – mobilny gabinet położnej Świętokrzyskiego Centrum Onko-
logii można zamówić bezpłatnie do każdej miejscowości. Tel.: 609 99 00 
33. (fot. ŚCO)
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Majowe święta państwowe - uroczyście i na sportowo
Ponad 220 lat temu w 1791 roku 

uchwalona została Konstytucja 
3 Maja – pierwsza nowoczesna 
konstytucja w Europie, a druga na 
świecie.

Uroczystości związane z rocznicą 
uchwalenia konstytucji nie ominęły 
Piekoszowa. – Każdy z osobna kto 
był obecny na dzisiejszych uroczy-
stościach wykazał postawę patrio-
tyczną, szacunek do wartości za-
wartych w konstytucji – mówił wójt 
Zbigniew Piątek. – Spotykając się 
dzisiaj oddaliśmy również hołd twór-
com tej konstytucji, którym leżało 
na sercach dobro naszej ojczyzny – 
podsumował gospodarz gminy Pie-
koszów.

Jak co roku uroczystości rozpo-
częła msza święta z udziałem pocz-
tów sztandarowych szkół, straży, z 
władzami gminy, radnymi, sołtysami, 
zaproszonymi gośćmi oraz miesz-
kańcami. Tuż po mszy przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej z Pieko-

szowa odbył się przemarsz ulicami 
Piekoszowa, który prowadził na Plac 
Niepodległości, gdzie kontynuowano 
uroczystość.

Na Placu przy pomniku Józefa Pił-
sudskiego złożono kwiaty i oddano 
cześć poległym w walce o wolność 
mieszkańcom. – Dzięki takim wyda-
rzeniom możemy przypominać sobie 

wartości, które są najważniejsze w 
życiu. Warto przekazywać to także 
młodszym harcerzom – mówiła jed-
na z harcerek z 27. Kieleckiej Druży-
ny Harcerskiej z Zajączkowa Gabrie-
la Sobczyńska. 

O sile jaką dawała Polakom 
uchwalona Konstytucja mówiła rów-
nież Przewodnicząca Rady Gminy 

Mieszkańcy gminy Piekoszów uczcili Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. Oprócz uroczystej oprawy wydarzenia, nie zabrakło także sportowego charakteru.

Poczty sztandarowe, przedstawiciele władz i rady gminy Piekoszów, zaproszeni goście i mieszkańcy biorący udział w uroczystości. (fot. BCK)

W kościele parafialnym w Piekoszowie sprawowana była uroczysta msza święta. (fot. BCK)
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Majowe święta państwowe - uroczyście i na sportowo
Mieszkańcy gminy Piekoszów uczcili Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi. Oprócz uroczystej oprawy wydarzenia, nie zabrakło także sportowego charakteru.

Piekoszów Barbara Drogosz. – Są-
dzę, że dzięki uchwaleniu Konstytucji 
3 Maja, Polska, która targana była 
różnymi przeciwnościami losu czy 
rozbiorami, nadal miała chęć walki i  
siłę w dążeniu ku wolności – podsu-
mowała.

Na zakończenie na wszystkich 
czekał ciepły poczęstunek.

Serdeczne podziękowania nale-
żą się wszystkim obecnym pocz-
tom sztandarowym szkół, straży, 
Orkiestrze Dętej z Piekoszowa, 
obecnym gościom, przedstawi-
cielom poszczególnych instytucji 
gminnych i placówek oświato-
wych oraz wszystkim mieszkań-
com, którzy chcieli wspólnie 
uczcić 228. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja.  

III Bieg z Flagą w Ręku
Blisko 80 uczestników wzięło 

udział w trzecim już Biegu z Flagą w 
Ręku zorganizowanym przez Biblio-
tekę Centrum Kultury w Piekoszowie 
wraz z partnerami Active Team Ło-
puszno, Urodzony Biegacz oraz Bie-
gacz Świętokrzyski.

Na starcie o godz. 11:00 w sobo-
tę 4 maja ustawili się nie tylko pa-
nowie, ale i panie, których z roku 
na rok przybywa na tego rodzaju 
sportowych wydarzeniach. Pasjona-
ci biegania od najmłodszej uczest-
niczki urodzonej w 2006 roku do 
najstarszego uczestnika urodzonego 
w roku 1961 mieli do pokonania 10 
kilometrów. Oprócz ogromnych po-
kładów adrenaliny i energii, uczest-
nicy posiadali również ciekawe stroje 
adekwatne do tytułu biegu, a także 
flagi – jedna z nich była olbrzymich 
rozmiarów!

Po nieco ponad pół godzinie poja-
wił się na mecie pierwszy zawodnik 
– Michał Bąk, który tym samym zwy-
ciężył w kategorii mężczyzn. Tuż za 
nim uplasował się Michał Kołomań-
ski, a na miejscu trzecim – Mariusz 
Kwarciak.

Jako pierwsza z pań na metę 
wbiegła Anna Jamioł, jako druga – 

Zuzanna Gajek (ubiegłoroczna zwy-
ciężczyni biegu), a jako trzecia – Ur-
szula Florecka.

Oprócz tego nagrodzeni zostali: 
Najmłodszy i Najstarszy Uczestnik 
biegu, Uczestniczki w Najlepszych 
Strojach oraz kilka wylosowanych 
osób. Medale, puchary i nagrody 
wręczali Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów oraz Cezary Majcher 
Członek Zarządu Powiatu Kieleckie-
go. – Dziękuję serdecznie wszyst-
kim uczestnikom za wytrwałość na 
trasie i gratuluję świetnych wyników 

nie tylko zwycięzcom. Cieszę się, że 
Bieg z Flagą w Ręku zdobywa coraz 
większą rzeszę pasjonatów biegania, 
dlatego też już teraz zapraszam po-
nownie za rok – mówił na zakończe-
nie wójt Zbigniew Piątek.

Dziękujemy przedstawicielom 
Policji oraz Strażakom za zabez-
pieczenie trasy biegu, Ratow-
nikom Medycznym za opiekę w 
trakcie wydarzenia oraz wolonta-
riuszom za wsparcie i wszelką po-
moc.                                      /kcz/

Najlepsze biegaczki (od lewej) Zuzanna Gajek, Anna Jamioł i Urszula Florecka. (fot. BCK)

Biegacze posiadali ogromne pokłady energii i... kolorowe stroje. (fot. BCK)
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Poznaj Mistrzów Ortografii
26 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie odbył się XIX Gminny 
Konkurs Ortograficzny. 

To już po raz dziewiętnasty w 
Szkole Podstawowej w Piekoszo-
wie 26 kwietnia 2019r. odbył się 
Gminny Konkurs Ortograficzny. 
Jego celem było promowanie 
umiejętności w zakresie stoso-
wania zasad ortograficznych oraz 
rozwijanie zainteresowań kultu-
rą języka polskiego, rozbudzenie 
wrażliwości językowej.

Konkurs został zorganizowany 
przez nauczycieli: Alicję Brelską, 
Agnieszkę Ginter-Wijas, Małgorza-
tę Rzepę i Annę Prusaczyk. Wzięli 
w nim udział wytypowani uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjaliści z 

terenu naszej gminy. Konkurs odbył 
się w trzech kategoriach wiekowych.

W kategorii klas II-III miejsce 
pierwsze zajął Bartosz Wnuk z SP w 
Rykoszynie, drugie Anna Długosz z 
SP w Zajączkowie, a trzecie Natalia 
Malicka  z ZPO w Piekoszowie oraz 
Agnieszka Gola z SP w Łosieniu.

W grupie klas IV–VI zwyciężył Bar-
tosz Malaga z SP w Łosieniu, na dru-
gim znalazła się Julia Kmiecik z SP 
w Zajączkowie, a na trzecim Katarzy-
na Jaworska z SP w Łosieniu, Kamil 
Zimnicki SP w Rykoszynie, Gabriela 
Pietrzykowska również z Rykoszyna 
i Gabriela Jarosińska z ZPO w Ja-

worzni. Natomiast spośród uczniów 
klas VII–VIII oraz gimnazjum najlep-
sza okazała się Gabriela Dudek z SP 
w Łosieniu, na drugim miejscu zna-
lazł się Damian Sobczyński z ZPO 
w Piekoszowie, a na trzecim Paulina 
Kmiecik z SP w Zajączkowi i Marty-
na Zimnicka z SP w Rykoszynie.

Wszyscy laureaci konkursu otrzy-
mali dyplomy i nagrody książkowe, 
które wręczali dyrektor ZPO w Pie-
koszowie Krzysztof Stępniewski oraz 
Anna Prusaczyk koordynator konkur-
su. 

/SP Piekoszów/, /SP Rykoszyn/, 
     /SP Łosień/ 

Laureaci konkursu ortograficznego. (fot. SP Rykoszyn)

W połowie kwietnia w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach odbył się XIII  Kon-
kurs Chórów Regionu Świętokrzyskiego projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Chór Bonus ponownie nagrodzony

Jury w składzie: prof. dr hab. 
Katarzyna Sokołowska i mgr 
Joanna Łukaszewska postano-
wiło przyznać Złote Pasmo (96 
pkt.) chórowi BONUS pod dy-
rekcją Marii Wiech ze Szkoły 
Podstawowej w Piekoszowie. 
Jury przyznało również chórowi 
Puchar Kuratora Regionu Świę-
tokrzyskiego dla chóru z naj-
wyższą punktacją w kategorii 

chóry szkół podstawowych oraz 
Nagrodę Wojewody Świętokrzy-
skiego dla chórów regionu świę-
tokrzyskiego z najwyższą punk-
tacją szkół podstawowych.

Konkurs odbył się w ramach 
ogólnopolskiego projektu Akade-
mia Chóralna – Śpiewająca Polska 
wspierającego działalność chórów 
szkolnych, działających w przed-
szkolach, szkołach podstawowych 

i ponadpodstawowych, a także w 
placówkach oświatowych. Reali-
zatorem projektu jest Narodowe 
Forum Muzyki, przy wsparciu fi-
nansowym Ministerstwa Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, a także 
Powiatu Starachowickiego. Projekt 
obejmuje próby chórów, dokształ-
canie chórzystów i dyrygentów, a 
także wspólne koncerty oraz kon-
kursy.                    /SP Piekoszów/
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Wiwat Trzeci Maj! Świętowanie w Brynicy

W ramach święta Konstytucji 
3 Maja w Szkole Podstawowej 
w Brynicy odbyła się uroczy-
sta akademia Uczniowie klasy 
Vb, VI i VII przygotowali insce-
nizację, dzięki której widzowie 
mogli przenieść się w czasie do 
roku 1791 i poznać okoliczności 
powstania tego dokumentu.

Szkolni artyści zaprezentowa-
li scenkę z udziałem króla Stani-
sława Augusta Poniatowskiego 
i posłów obradujących podczas 
uchwalania konstytucji. Pojawiła 
się też tzw. czarna procesja z Ja-
nem Dekertem na czele, która do-
magała się praw dla mieszczan. 
Uczniowie zwrócili uwagę na zna-
czenie Konstytucji 3 Maja, która 
postępowymi reformami ratowała 
kraj, była dowodem patriotyzmu i 

nowoczesnego myślenia. Atmos-
ferę wyjątkowości tego wydarze-
nia wzmocniły pięknie odśpie-
wane pieśni solowe: „Taki kraj”, 
„Żeby Polska był Polską”, „Jak 
długo w sercach naszych”, „Miej-
cie nadzieję”. 

Uroczystość niosła również 
przesłanie, mówiące o tym że Po-
lacy w ważnych dla kraju chwilach 
potrafią wspólnie pracować, prze-
prowadzać ważne zmiany i ulep-
szać państwo w czasach pokoju.           

                          /SP Brynica/

W wielu miejscach i szkołach w gminie Piekoszów świetowano 228. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Uroczysta akademia nie ominęła uczniów z Brynicy.

Przedszkolaki i ich wokalne talenty

W tym roku hasło przewodnie 
imprezy brzmiało: „Piękna nasza 
Polska cała”. Impreza ta miała na 
celu przybliżenie najmłodszym 
tradycji ludowych oraz patrio-
tycznych. Dzięki wsparciu Świę-
tokrzyskiego Centrum Onkologii 
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej nie zabrakło 
również wątków o tematyce proz-
drowotnej.

Dzieci z 6 szkół biorące udział w 
rywalizacji wokalnej zaprezentowały 
piosenki ludowe z różnych regionów 
Polski. Podczas występów zachwy-
cały swoimi regionalnymi strojami i 
elementami tańca. Reprezentanci 
oddziałów przedszkolnych przedsta-
wili również plakaty  zgodne z hasłem 
przewodnim konkursu, które wcze-
śniej przygotowały na tę okoliczność 
w swoich grupach przedszkolnych.

Imprezę uświetnił spektakl pt. 
„Kopciuszek” Szkolnego Koła Teatral-
nego „Teatr z Duszą” oraz pokaz tań-

ca „Waka Waka” w wykonaniu dzieci 
z oddziału przedszkolnego sześcio-
latków. Natomiast Jadwiga Zapała ze 
Świętokrzyskiego Centrum Onkolo-
gii uświadomiła wszystkim obecnym 
na sali dzieciakom pozytywne skutki 
zdrowotne wynikające z uprawiania 
sportu i właściwego odżywiania.

 Wystąpił również zespół ludowy 

„Wincentowianie”, który  dał wspania-
ły pokaz swoich umiejętności wokal-
nych i muzycznych. 

W związku z tym, że wszystkie 
dzieci  biorące udział w konkursie za-
prezentowały się wspaniale, wszyst-
kie ex aequo otrzymały pierwsze 
miejsca.  

            /SP Szczukowskie Górki/

Już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Górkach odbył się Gmin-
ny Konkurs Piosenki dla Przedszkolaka. 

Przepiękne stroje były wizytówką występujących przedszkolaków. (fot. SP Szczukowskie Górki)

Uczniowie z zaangażowaniem wcielili się w swoje role. (fot. SP Brynica)
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O social mediach mówiono w Zajączkowie
W czwartek 25 kwietnia uczniowie klas IV-VIII uczestniczyli w zajęciach dotyczących 
bezpieczeństwa młodzieży w ich codzienności w Internecie.

Zajęcia miały na celu odsłonięcie prawdziwego 
oblicza social mediów i świata reklam. Uczniowie 
dowiedzieli się czym jest reklama, manipulacja 
medialna i kreacja pragnień. 

Poznali zagrożenia wynikające z przypadkowych 
znajomości w sieci, udostępniania danych czy publi-
kacji własnego bądź czyjegoś wizerunku. 

Podczas spotkania poruszano problem „hejtowania” 
oraz wiążących się z tym konsekwencji. Uczestnicy 
spotkania poznali aspekty internetowej asertywności 
oraz jak prawidłowo reagować w trudnych sytuacjach.

Społeczność szkolna składa podziękowania Annie 
Materek i Emanueli Didoszak za ciekawe przeprowa-
dzenie spotkania oraz dla Jacka Piłata ze „STREFY 
MOCY” za pomoc w organizacji.                            

                 /SP Zajączków/
Uczniowie z uwagą słuchali wykładu, który dotyczył praktycznie codzien-
nego użytkowania np. Facebook’a. (fot. SP Zajączków)

Obchody majowych 
świąt w Micigoździe

Spotkanie to miało formę konkursu na najlepsze 
wykonanie dowolnej pieśni patriotyczno - wojsko-
wej.

W kategorii klas 0 – III pierwsze miejsce uzyskała ze-
rówka, która brawurowo wykonała utwór „Pierwsza Ka-
drowa”, miejsce II – klasa I, miejsce trzecie – klasa II. 
Wśród klas IV – VIII jury przyznało dwa pierwsze miejsca 
– dla klasy IVb za wykonanie pieśni „Płynie Wisła, płynie” 
oraz dla klasy VIII za utwór „Maszerują strzelcy”, na dru-
giej pozycji znalazła się klasa VI, a miejsce III wywalczyła 
klasa IVa. 

Jury przyznało również wyróżnienia dla solistów, były 
to: Nikola Pinda, Marysia Ziębińska, Jakub Oszyjczyk, 
Weronika Klimkiewicz, Maciej Brzoza. Nagrodą dla młod-
szych dzieci był kosz ze słodyczami, zaś dla klas star-
szych „Tydzień bez kartkówek i pytania”.     /SP Micigózd/

Zbiórka odpadów wyrazem odpowiedzialności

Jaworznia ubiega 
się o Zieloną Flagę

W Micigoździe także uczczono rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Ciekawą akcję w formie konkursu zorganizo-
wąła firma BIO-MED Sp. z o.o. ze Szczukowskich 
Górek, która wraz ze szkołami z terenu gmi-
ny Piekoszów przeprowadza zbiórkę surowców 
wtórnych. Wszystko to w związku ze Światowym 
Dniem Ziemi.

Od 25 marca do 3 czerwca wszystkie szkoły z 
gminy Piekoszów mają za zadanie zbierać wybrane 
przez siebie surowce tj. makulatura, plastikowe na-

krętki i butelki czy puszki aluminiowe. Surowce od-
bierane na bieżąco, będą ważone i ewidencjonowane 
co pomoże w wyborze najaktywniejszych - dyrekto-
rzy poszczególnych szkół wytypują określoną liczbę 
uczniów, którzy otrzymają nagrody i gadżety zakupio-
ne ze sprzedaży zebranych surowców.

Finał akcji odbędzie się 5 czerwca - przedstawicie-
le Organizatora będą odwiedzać poszczególne szkoły 
by wręczyć upominki i złożyć gratulacje.             /kcz/

W ramach kampanii społecznej „Cała Pol-
ska czyta dzieciom” w Jaworzni przystą-
piono do akcji czytania na przerwie.

Akcja, która miała na celu pobicie rekordu odby-
wała się pod hasłem: – „IV Przerwa na czytanie”.

Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa jako 
dobrej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu, 
zachęcenie do sięgania po książki bez względu na 
miejsce i porę dnia oraz pokazanie uczniom, że czyta-
nie jest ciekawe. Wydarzenie odbywało się w ramach 
XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i związane 
było także z biciem rekordu w liczbie osób czytających 
na przerwie. 

Każdy uczeń przyniósł do szkoły swoją ulubioną 
książkę i czytał ją na przerwie. Mógł także zaprezento-
wać ją rówieśnikom. Akcja cieszyła się ogromnym za-
interesowaniem wśród uczniów i nauczycieli. 

/SP Jaworznia/
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Wiedzą wszystko o Żołnierzach Wyklętych

W konkursie zorganizowanym przez Fundację Kul-
turalna Przestrzeń w Piekoszowie wraz z Bibliote-
kę Centrum Kultury w Piekoszowie udział wzięło 18 
uczestników – po 2 osoby ze szkół z Rykoszyna, Ło-
sienia, Micigozda, Zajączkowa, Jaworzni, Szczukow-
skich Górek, Bilczy, Oblęgorka i Huty Starej.

Trzeba przyznać, że mimo bardzo trudnej i niecodzien-
nej tematyki, konkurs mógł liczyć na zainteresowanie 
pasjonatów historii. – Takie konkursy są potrzebne. Po-
winniśmy uczyć młodzież o naszej historii, o Żołnierzach 
Wyklętych, którzy się nie poddawali. Mimo, że świat od 8 
maja 1945 roku był po wojnie, to w Polsce jeszcze przez 
18 lat trwała walka i powstanie nazywane antykomuni-
stycznym – mówił Starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław 
Gębski, który przyglądał się uczniowskim zmaganiom.

Konkurs podzielony był na etapy – w pierwszym ucznio-
wie w parach odpowiadali na 15 pytań w każdym z 6 mo-
dułów. Po przejściu przez wszystkie moduły wyłoniono 4 
najlepsze pary, które zakwalifikowały się do drugiego etapu.

W tej części konkursu uczniowie odpowiadali indywidu-
alnie na wylosowane zestawy pytań, natomiast w ostatniej 
trzeciej części - na losowe pytania. Miejsce trzecie zajął 
Julian Ćwikliński ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej w 
Micigoździe, miejsce drugie – Mateusz Salwa również 
uczeń tej szkoły, a za największą wiedzę pierwszym miej-
scem nagrodzony został Mateusz Kwiatkowski ze Szkoły 
Podstawowej w Zajączkowie. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali m.in. historyczne gry planszowe, dyplomy oraz upo-
minki, a laureaci dodatkowo książki i tematyczne statuetki. 
– Uczestnicy tego konkursu widać, że doskonale się przy-

gotowali, ponieważ to są bardzo trudne pytania. Wiedza 
tej grupy uczniów jest imponująca – mówił dyrektor nauko-
wy Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej dr Marek 
Maciągowski. Wśród gości znalazła się również przedsta-
wicielka kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej 
Ilona Religa.

Patronat honorowy oraz partnerstwo nad projektem i 
konkursem objęli: Starosta Powiatu Kieleckiego Mirosław 
Gębski, Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, Instytut 
Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach, Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach oraz Wojewódzki 
Sztab Wojskowy w Kielcach.                                       /kcz/

Ogromną wiedzą mogli pochwalić się uczestnicy I Powiatowego Konkursu o Żołnierzach 
Wyklętych, który odbył się we wtorek 7 maja. Rywalizowali w nim uczniowie klas VII-VIII.

Od lewej Mateusz Salwa, Julian Ćwikliński i Mateusz Kwiatkowski. (fot. BCK)
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Poznaj czytających najpiękniej
Gminny Konkurs Pięknego Czytania organizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury 
wraz ze szkołą w Piekoszowie ma już kilkunastoletnią tradycję.

Ponad 20-stka uczestników z klas I-III wzięła 
udział w czytelniczych zmaganiach, w których do 
„pokonania” był najpierw tekst „Entliczek Pętli-
czek”, a później wylosowany fragment. Dla jednych 
było to zadanie trudne, dla jednych łatwe, ponieważ 
niektórzy bardzo lubią czytać i robią to z przyjem-
nością.

– Było łatwo i czuję się teraz dobrze. Nie denerwowa-
łem się, ponieważ długo uczyłem się tego tekstu – mó-
wił po skończonym czytaniu Adam Spadło ze szkoły w 
Piekoszowie. – Moimi ulubionymi książkami są te z serii 
„Dziennik cwaniaczka”, które wypożyczam właśnie z tej 
biblioteki – dodał młody czytelnik. Nie tylko on ma swoje 
ulubione publikacje. – Lubię czytać różne książki takie 
jak np. „Magiczne Drzewo” czy „Harrego Pottera” – mó-
wiła z kolei Nikola Mróz ze szkoły w Łosieniu, dla której 
konkurs również nie należał do trudnych. 

Uczestnicy w każdej kategorii wiekowej musieli odpo-
wiadać na pytania zadane przez komisję, w skład której 
weszli pracownicy BCK Barbara Głowala, Ewa Ząbek 
oraz Sławomira Ziętal. 

W kategorii klas pierwszych wszyscy zostali nagro-
dzeni miejscami na podium – miejsce trzecie zajęli Zo-
sia Ściegienna, Michał Ogonowski i Julia Filipiak; miej-

sce drugie – Filip Smardzewski oraz Nikola Terelak, a 
zwycięzcami tej kategorii byli Zuzia Detka, Jakub Korze-
niak i Zosia Nowicka.

W drugiej grupie uczniów najlepiej czytającymi oka-
zali się Natalia Zarychta i Hubert Podkowa, którzy zajęli 
trzecie miejsca; Filip Bogucki i Julia Bębacz, którzy sta-
nęli na drugim stopniu podium, a na pierwszym miejscu 
uplasowali się Kordian Sobczyk i Oliwia Łoniewska.

Ostatnią grupę stanowili uczniowie klas trzecich, 
wśród których na trzecim miejscu znalazła się Maja Lot-
ko, na drugim – Zuzia Sulej i Lena Terelak, a zwyciężyły 
Magdalena Madej i Nikola Mróz.

Nagrody wręczał wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek, który gratulował laureatom. Swoją aprobatę i podziw 
dla młodych czytelników wyraziła również wicedyrektor 
ZPO w Piekoszowie. – Jest to już trzynasta edycja tego 
konkursu i myślę, że jest to trzynastka szczęśliwa, bo 
jest mnóstwo nagród i wszystkie buzie są uśmiechnięte 
– mówiła wicedyrektor Marzena Zbroszczyk.                  

             /kcz/

Anna Seniuk gościła w bibliotece
Aktorka wraz z córką Magdaleną Małecką-Wippich – gościła 15 maja w progach biblio-
teki w Piekoszowie.

Wspaniały humor, zabawne anegdoty i wiele cie-
kawych opowieści czekało na publiczność, która 
dała się zaprosić na spotkanie z niecodziennymi go-
śćmi. 

Obie panie od początku spotkania przytaczały widzom 
opowieści związane z genezą książki „Anna Seniuk. Nie-
typowa baba jestem”. – Nie chciałam rozmawiać o swoim 
życiu z kimś obcym. Po prostu nie widziałam tego. Jak 
niby miałabym się otworzyć i opowiadać o różnych histo-
riach prywatnych czy zawodowych przed kimś kogo nie 
znam? – mówiła Anna Seniuk dodając, że jako intrower-
tyk nie lubi tego rodzaju sytuacji. – Dlatego tak jakoś wy-
szła propozycja, by to właśnie Magda tę książkę napisała 
razem ze mną – dodaje.

Warto zaznaczyć, że publikacja to wywiad, wzbogaco-
ny wieloma anegdotami z życia prywatnego aktorki oraz 
zdjęciami z rodzinnego albumu. 

Na koniec spotkania Anna Seniuk skierowała do 
wszystkich słowa listu Zbigniewa Herberta, które zajmują 
ważne miejsce na ścianie Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Warszawie. Tuż po przeczytaniu tego nie-

zwykle mądrego i refleksyjnego tekstu, wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek wręczył naszym gościom róże, tym 
samym dziękując za przyjęcie zaproszenia i niezwykle 
zabawne popołudnie. Po spotkaniu kolejki ustawiły się do 
robienia wspólnych zdjęć oraz po autografy.             /kcz/

Anna Seniuk wraz z córką opowiadała o powstaniu książki. (fot. BCK)
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Zmagania z Aleksandrem Fredro w tle

Konkurs składał się jak co roku z trzech etapów 
– testu wiedzy z książek i utworów Aleksandra Fre-
dry oraz odpowiedzi ustnej, testu ze znajomości 
filmu „Zemsta” i prezentacji wybranego bohatera.

– W tym roku mamy przyjemność przybliżyć syl-
wetkę Aleksandra Fredry, który jest najbardziej chyba 
znanym polskim dramaturgiem, komediopisarzem i 
mistrzem polskiego dowcipu – mówiła współorganiza-
torka konkursu Agnieszka Ginter-Wijas ze szkoły pod-
stawowej w Piekoszowie, która zagadnienia przygoto-
wywała wraz z Moniką Kowal. 

I rzeczywiście pytania, zagadki, krzyżówki czy od-
powiedzi ustne nie były łatwą przeprawą, ale uczestni-
cy po ponad godzinnych zmaganiach przebrnęli przez 
pierwszy etap. – Myślę, że „Zemsta”, mimo ostrzeżeń 
nie była zbyt trudną książką, przyjemnie się ją czytało 
sprawiła nam wiele frajdy – zapewniała Patrycja Stę-
pień ze szkoły w Zajączkowie. Zdanie współuczest-
niczki podzieliła również Patrycja Rutkowska ze szkoły 
w Rykoszynie. – „Zemsta”, dzięki tej komedii w niej za-
wartej jest łatwiejsza do przyswojenia – mówiła.

Następnie uczestnicy przygotowywali się do testu 
ze znajomości filmu. Tutaj, wystarczyło dwanaście py-
tań, by wyłonić najlepszych. Nieco trudniejsze zadanie 
miała komisja podczas trzeciego etapu, czyli prezen-
tacji wybranego bohatera. – Wybrałam postać Klary, 
ponieważ jest podobna charakterem do mnie i myślę, 
że dobrze się w nią wcielę – mówiła Karolina Gredka 
ze szkoły w Zajączkowie.

Po zakończeniu wszystkich prezentacji przedstawio-
no najlepszych. W teście wiedzy, czyli w pierwszym 
etapie na podium znalazły się: na trzecim miejscu Pa-
trycja Stępień z Zajączkowa, na drugim – Patrycja Rut-
kowska z Rykoszyna, a zwyciężyła Kasia Grabowska 
również z Rykoszyna. – Co roku biorę udział w tym 

konkursie i udaje mi się zazwyczaj coś wygrać. Cieszę 
się, że w tym roku zdobyłam pierwsze miejsce – mówi-
ła zwyciężczyni pierwszego etapu.

Nagrodę za czwarte miejsce przyznano Karolinie 
Gredce ze szkoły w Zajączkowie, a wyróżnienia Adzie 
Boszczyk i Wojciechowi Myszurze z Piekoszowa oraz 
Kasi Jaworskiej z Łosienia.

Za znakomitą znajomość filmu przyznano główne 
nagrody Kasi Grabowskiej, Patrycji Rutkowskiej i Woj-
ciechowi Myszurze. Natomiast za najlepszy strój i pre-
zentację wyróżnienie zostali Ada Boszczyk, Maja Ci-
choń ze szkoły w Brynicy i Patrycja Stępień. Jak widać 
niektórzy uczniowie zdobyli więcej niż jedną nagrodę, 
co świadczy o ich świetnym przygotowaniu do konkur-
su.

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
pn. „Wielkanoc”

W tym samym dniu wręczono nagrody w konkursie 
plastycznym pn. „Wielkanoc”, który cieszył się dużym 
zainteresowaniem, ponieważ komisja w składzie Bar-
bara Głowala instruktor BCK, Ewa Ząbek kierownik 
działu bibliotecznego BCK i Karolina Macek instruktor 
BCK, musiały ocenić w sumie ponad 150 nadesłanych 
prac.

Nagrody główne w kategorii przedszkoli i klas „0” 
otrzymali Natalia Drogosz, Wiktoria Marzec i Wiktor 
Sideł. Natomiast wyróżnienia powędrowały do Natalii 
Moćko, Kornelii Wójcik i Gabrieli Konarskiej.

W kategorii klas I-III najlepsze prace wykonały Mi-
chalina Nartowska, Amelia Stefańczyk i Ewa Skalska, 
a wyróżnienia wręczono Mai Smolarczyk, Marysi My-
szurze, Michalinie Nawrockiej, Zuzannie Kłak i Olafowi 
Kucharskiemu.

Spośród wszystkich zgłoszeń z klas IV-VI wybrano 
najlepsze prace, które stworzone zostały przez Domi-
nikę Zwierzchowską i Oskara Szymkiewicza, a wyróż-
nieniem nagrodzono prace Mikołaja Sobury, Sandry 
Żurawińskiej, Amelii Kobiec i Gabrieli Jarosińskiej.

Nagrody główne w kategorii klas VII-VIII szkół pod-
stawowych i gimnazjum zdobyli Natalia Chrabąszcz, 
Julia Ciołak oraz Kacper Olchawa. Wyróżnienie otrzy-
mali Klaudia Nowacka, Ksawery Pacak i Monika Maj-
chrzyk.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody, które z 
pewnością przydadzą im się w kolejnych plastycznych 
konkursach.                                                        /kcz/

Kolejnym konkursem zorganizowanym podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek był 
konkurs czytelniczy pn. „Aleksander Fredro o wadach Polaków z przymrużeniem oka”, 
który skierowany był do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.

Uczestnicy przebrani w stroje prezentowanych bohaterów. (fot. BCK)




