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I Festiwal „Konfrontacje 
Kultur” już w październiku
Sześć dziedzin kultury: muzykę, 
literaturę, teatr, taniec, fotografię 
i malarstwo będziemy mogli 
obserwować i oceniać podczas 
pierwszego takiego festiwalu 
organizowanego przez BCK.

Integracja z sukcesem
Zaangażowanie mieszkańców do 
współpracy i wzajemnych działań 
to jeden z istotniejszych elemen-
tów pracy sołtysa Skałki. Efektem 
tego było pierwsze spotkanie inte-
gracyjne mieszkańców.

Czytaj na str. 8-9 Czytaj na str. 10Czytaj na str. 5

Rok szkolny rozpoczęty
Wakacje minęły bardzo szybko. Po 
letniej przerwie uczniowie wrócili do 
odnowionych klas, w których nauka 
w nowym roku szkolnym z pewno-
ścią będzie bardziej przyjemniejsza.

Miliony na drogi 
w gminie Piekoszów

Czytaj na str. 2-3
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Ulice Klonowa i Kasztanowa
w Piekoszowie remontowane
Nieco ponad 4 miliony 747 tysięcy złotych będzie kosztować przebudowa dwóch ulic na 
Osiedlu Ogrodnik w Piekoszowie – Klonowej i Kasztanowej.

Połowę z tej kwoty pokryje pozyskane przez 
władze gminy rządowe dofinansowanie. Było 
ono jednym z najwyższych w województwie. Ma-
szyny już pracują na placu budowy.

Wyłoniony w drodze przetargu generalny wyko-
nawca gigantycznego zadania złożył najniższą ofer-
tę cenową za kwotę nieco ponad 4 milionów 747 ty-
sięcy złotych. – Sukcesywnie staramy się nadrabiać 
wszystkie zaniedbania w naszej gminie. Dużo do 
zrobienia mamy także w kwestii dróg. Na wszystko 
potrzebne są oczywiście środki pieniężne, a mając 

do dyspozycji tylko i wyłącznie budżet gminy nie 
bylibyśmy w stanie zrealizować tylu zadań. Dlatego 
też bardzo się cieszę, że w tym roku udało nam się 
pozyskać jedno z najwyższych dofinansowań w wo-
jewództwie świętokrzyskim. Ponad dwa miliony zło-
tych to ogromny zastrzyk gotówki do budowy dróg 
na terenie gminy Piekoszów – podkreśla wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Podczas podpisania umów z wykonawcą i z nad-
zorującymi inwestycję rozmawiano o harmonogra-
mie prac. – Zrobimy wszystko, aby budowa została 
przeprowadzona sprawnie i możliwie jak najmniej 
kolidowała mieszkańcom – zapewniał przedstawiciel 
wykonawcy.

Asfalt przy ulicy Klonowej będzie położony na 
długości 624 metrów, a przy ulicy Kasztanowej na 
długości 435 metrów. Przy obu ulicach zaplanowano 
wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych i oczywi-
ście energooszczędne oświetlenie ledowe. 

Zgodnie z zawartą z wykonawcą inwestycji umo-
wą, przebudowa obu ulic musi zostać zakończona 
do 30 listopada bieżącego roku. Plac budowy już zo-
stał przekazany wykonawcy.                            

               /A.Olech/

Wójt gminy nadzoruje postępujące prace na ulicach Kasztanowej i Klono-
wej. (fot. BCK)

W Szczukowicach dokończą drogę
Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy mieszkańców miejscowości.

Władze gminy Piekoszów podjęły decyzję o 
wykonaniu brakującego odcinka drogi. Dzięki 
temu przejazd tą częścią gminy będzie łatwiej-
szy.

– Wygodniej i łatwiej przemieścić się tędy będzie 
szczególnie po deszczu – mówi wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. Droga z kostki brukowej po-
wstała w tym miejscu ponad dziesięć lat temu. Wy-
konana była w całości z kostki brukowej, poza blisko 
stumetrowym odcinkiem. Wszystko ze względu na 
jej własność. Gminny pas drogowy był zbyt wąski, 
a właściciele działek nie chcieli odstąpić ziemi, aby 
drogę poszerzyć na tyle, żeby mogły się tu minąć 
dwa samochody. – Przez lata w tym miejscu nawo-
żone było kruszywo w celu utwardzenia drogi. Nie 
jest to jednak ostateczne rozwiązanie. Nie będziemy 
czekać dłużej na porozumienie właścicieli działek i 
wykonamy drogę w pasie należącym do gminy. Te-

ren zostanie porządnie utwardzony i położona bę-
dzie kostka brukowa. Po oględzinach w terenie już 
dzisiaj wiemy, że niestety droga w jednym miejscu 
będzie musiała zawęzić się, ale przynajmniej nie bę-
dzie podtapiana, a gmina nie będzie musiała więcej 
nawozić tu kruszywa. Jest to droga wewnętrzna, za-
tem samochody i tak jeżdżą tędy dosyć wolno. Dro-
ga tu jest wąska i mieszkańcy są przyzwyczajeni do 
kulturalnego mijania się. Teraz przynajmniej będą 
mogli wygodnie tędy jeździć – podkreśla wójt Zbi-
gniew Piątek.

Kostka brukowa zostanie położona tu na długości 
blisko stu metrów. Od szerokości 4 metrów droga na 
najbardziej wąskim odcinku będzie miała szerokość 
blisko 2,70 metrów. Zostanie porządnie utwardzona. 
Położone będą też krawężniki. 

               /A.Olech/
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Drogi za 40 milionów złotych 
powstaną w gminie Piekoszów!

Ponad 12 milionów złotych 
rządowego dofinansowania po-
płynie do gminy Piekoszów na 
drogi gminne i blisko 9 milionów 
na drogi powiatowe. 

Łączny koszt zaplanowanych 
do realizacji inwestycji drogowych 
opiewa na kwotę 40 milionów zło-
tych. W sumie powstanie aż trzy-
naście nowych dróg. To będzie 
prawdziwy skok cywilizacyjny.

Dziewięć dróg gminnych 
za ponad 20 milionów złotych
Władze gminy Piekoszów wnio-

skowały o dofinansowanie dziewię-
ciu odcinków dróg. – Do Funduszu 
Dróg Samorządowych złożyliśmy 
dziewięć wniosków i wszystkie 
otrzymały dofinansowanie – mówi 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. – Łączna kwota wyniesie 
nieco ponad 20 milionów 871 ty-
sięcy złotych, z czego 12 milionów 
511 tysięcy złotych pokryje rządo-
we dofinansowanie – poinformo-
wał. W poniedziałek 16 września, 
w siedzibie Starostwa Powiatowe-
go w Kielcach wojewoda święto-
krzyski Agata Wojtyszek wręczyła 
samorządowcom promesy na po-
prawę infrastruktury drogowej. – 
To bardzo ważne wsparcie, zapew-

niające stabilizację. Cieszę się, że 
samorządy tak skutecznie sięgają 
po te środki – zaznaczyła wojewo-
da.

W ramach zaplanowanych in-
westycji całkowite przeobrażenie 
przejdą ulice na Osiedlu Inwest-
projekt w Piekoszowie i na Osiedlu 
40-lecia w Piekoszowie. Komplek-
sowy remont przejdzie też ulica 
Słoneczna w Piekoszowie, ulica 
Przemysłowa w Piekoszowie po-
między drogą wojewódzką nr 761 a 
786, droga gminna Piekoszów Sta-
ra Wola (droga w kierunku cmen-
tarza), droga gminna w Łaziskach, 
ulica Południowa i Słoneczna w 
Micigoździe i droga gminna na od-
cinku Skałka – Gałęzice, gdzie wy-
budowany zostanie chodnik. – To 
są plany na nadchodzące lata tej 
kadencji – podkreśla wójt Zbigniew 
Piątek.

Ponad 17 milionów na drogi 
powiatowe

Na tym jednak nie koniec in-
formacji dla mieszkańców gminy 
Piekoszów. Podczas spotkania z 
wójtem Zbigniewem Piątkiem i rad-
nymi Rady Gminy Piekoszów, czło-
nek Zarządu Powiatu Kieleckiego 
Cezary Majcher wspólnie z radnym 

powiatowym Tomaszem Grusz-
czyńskim przekazali kolejne dobre 
wiadomości. – Powiat kielecki po-
zyskał na rzecz gminy Piekoszów z 
Funduszu Dróg Samorządowych 8 
milionów 841 tysięcy złotych. Dzię-
ki temu, przy współpracy z wła-
dzami gminy Piekoszów będziemy 
mogli zrealizować aż cztery drogi 
powiatowe za łączną kwotę ponad 
17 milionów złotych – zapowiedział 
członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego Cezary Majcher. – Drogi lo-
kalne to krwiobieg świętokrzyskiej 
gospodarki i najpilniejsze potrzeby 
mieszkańców. Ogromnie się cie-
szę, że wspólnie udało nam się 
pozyskać dla gminy Piekoszów 
tak gigantyczne dofinansowanie. 
To będzie prawdziwe inwestycyjne 
boom – dodał radny powiatu kie-
leckiego Tomasz Gruszczyński.

W ramach zaplanowanych za-
dań zupełną metamorfozę przej-
dzie droga powiatowa w Brynicy, w 
Szczukowicach, w Wincentowie, a 
także ulica Jana Pawła II w Ryko-
szynie. 

To będzie prawdziwy skok 
inwestycyjny

Podczas spotkania popłynęło 
wiele słów uznania nie tylko dla 
władz gminnych, ale i powiato-
wych oraz wojewódzkich. – Sło-
wa podziękowania kieruję do wo-
jewody Agaty Wojtyszek, która 
rozumie nasze potrzeby i zawsze 
podchodzi do nas z wielką życzli-
wością. Dziękuję także w imieniu 
mieszkańców całemu Zarządowi 
Powiatu Kieleckiego, radnym po-
wiatowym i radnym z terenu gmi-
ny Piekoszów za wielkie wsparcie. 
Wspólnie uda nam się stworzyć 
w Piekoszowie sieć bezpiecznych 
dróg, co zdecydowanie podniesie 
komfort życia i bezpieczeństwo 
– dodał gospodarz gminy Pieko-
szów.                            /A.Olech/

Milionowe rządowe dofinansowanie trafi do naszej gminy.

Gmina Piekoszów otrzymała największe dofinansowanie spośród gmin powiatu kieleckiego. (fot. BCK)
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Biesiada kulturalna w Wincentowie
Występy znanych i cenionych zespołów ludowych, pokazy karate, prelekcja o ochronie 
środowiska, a także mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. W ostatnią sobotę sierpnia w 
Wincentowie odbyła się zabawa na ludową nutę.

Biesiada Kulturalna w Win-
centowie ściągnęła mnóstwo 
ludzi. Wydarzenie mogło odbyć 
się dzięki pozyskanemu przez 
Wincentowian unijnemu dofinan-
sowaniu za pośrednictwem Lo-
kalnej Grupy Działania Dorzecze 
Bobrzy. 

– Na realizację tego wydarzenia 
udało nam się pozyskać 14 tysięcy 
700 złotych unijnego dofinansowa-
nia. Dzięki wielkiemu wsparciu Urzę-
du Gminy w Piekoszowie, a także 
lokalnych przedsiębiorców mogli-
śmy zorganizować dziś „Biesiadę 
Kulturalną” – mówi Alina Buczyń-
ska prezes Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wincentowianie”. Dofinansowanie 
pochodziło ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. – Oprócz występów 
zespołów ludowych zapewniliśmy 
też rozrywkę dla dzieci i młodzieży. 
Mamy ogromne dmuchańce, śli-
zgawki i kolorowe zamki. Jest nawet 
eurobangee – wymienia skarbnik 
Stefan Król. Prezes Alina Buczyńska 
w imieniu zespołu oraz mieszkań-
ców dziękowała gorąco wszystkim 
wspierającym działania „Wincento-
wian”. A te nie kończą się tylko na 
jednym projekcie. 

– Dzięki Lokalnej Grupie Działania 
„Dorzecze Bobrzy” nie tak dawno 
pozyskaliśmy 5 tysięcy 400 złotych 
na stroje dla męskiej części zespołu. 
To dla nas wielkie wsparcie – dodaje 
Stefan Król.

Podczas „Biesiady Kulturalnej" 
na scenie nie mogło zabraknąć 
oczywiście gospodarzy wydarze-
nia, czyli samych „Wincentowian”, z 

którymi przygrywał na harmonii kil-
kuletni Antoś Kowalski, zachwycając 
publiczność niezwykłym talentem 
muzycznym. Dla publiczności za-
śpiewali też Zespoły Pieśni i Tańca 
Piekoszowianie oraz Łopuszno i Ze-
spół Śpiewaczy z Rykoszyna wraz z 
kapelą ludową. – Myślę, że miesz-
kańcy czekają na tego typu biesiady. 
Widać to po frekwencji. Ludzie chcą 
się spotykać i być ze sobą, pozna-
wać się wzajemnie. Dobrze, że na 
takie inicjatywy są środki zewnętrz-
ne i dobrze, że mamy takie przedsię-
biorcze zespoły ludowe. Dokładają 
wszelkich starań, aby scalać lokalną 
społeczność – podkreśla Zbigniew 
Piątek wójt gminy Piekoszów.

Pod wrażeniem organizacji wyda-
rzenia i przedsiębiorczości Wincen-
towian byli przybyli goście, wśród 
których znaleźli się wojewoda świę-
tokrzyski Agata Wojtyszek, senator 
RP Krzysztof Słoń, starosta powiatu 
kieleckiego Mirosław Gębski oraz 

radni gminy Piekoszów Piotr Bąk i 
Zdzisław Grosicki.

Poza licznymi występami arty-
stycznymi i dużą dawką muzyki lu-
dowej nie zabrakło też innych po-
kazów. Dla wszystkich przybyłych 
zaprezentowała się czołówka euro-
pejskich karateków z Klubu Karate 
Morawica i Piekoszów. Były liczne 
gry i konkursy z nagrodami dla ca-
łych rodzin. Wygłoszona została 
także prelekcja dotycząca ochro-
ny środowiska. – Mówiłam przede 
wszystkim o wpływie kamienia wa-
piennego na środowisko i o jego 
szerokim zastosowaniu, również w 
przemyśle rolniczym – poinformo-
wała Magdalena Sobota z Zakładu 
Nordkalk w Miedziance, który moc-
no wspiera działania i oddolne inicja-
tywy podejmowane przez mieszkań-
ców.

Na zakończenie do zabawy ta-
necznej porwał wszystkich Zespół 
Swojacy.                          /A.Olech/

Na publiczność czekało wiele atrakcji. (fot. CKinfo)

„Głos Piekoszowa” – miesięcz-
nik bezpłatny samorządu gminy  

Piekoszów
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Wieniec z Rykoszyna z sukcesem w Mniowie
Tegoroczne Dożynki Powiatu Kieleckiego odby-

ły się 25 sierpnia w Mniowie. Wzięło w nich udział 
dziewiętnaście gmin, w tym również gmina Pie-
koszów, która to podczas wydarzenia zaznaczyła 
się mocnym akcentem. 

Na scenie w Mniowie stanął Zespół Pieśni i Tańca 
„Wincentowianie”, a wykonany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rykoszyna wieniec dożynkowy reprezen-
tujący gminę Piekoszów w konkursie na najpiękniej-
szy wieniec powiatu kieleckiego zajął trzecie miejsce. 
– Wszyscy fantastycznie promowali gminę Piekoszów. 
Jestem przekonany, że dzięki nim nasza tradycja bę-
dzie przekazywana młodszemu pokoleniu, za co ser-
decznie pragnę podziękować wszystkim artystom – 
mówi wójt Zbigniew Piątek.                           /A.Olech/

Reprezentacja gminy Piekoszów na dożynkach powiatowych. (fot. CKinfo)

Integracja drogą do sukcesu

– Sołtys jest przede wszystkim animatorem 
kultury, życia społecznego, inicjatyw społecz-
nych. Udało mi się zaangażować w ciągu pół 
roku mieszkańców oraz radę sołecką, by stwo-
rzyć w Skałce miejsce rekreacyjno-wypoczynko-
we. Mamy taki zakątek, który nazywamy „Stocz-
kiem”. I właśnie tam w ostatnim czasie dużo się 
działo – mówi Zdzisław Kopacz. 

Jak podaje, miejsce zostało wykoszone, wyrówna-
ne i odpowiednio zaaranżowane. – Mieszkańcy słu-
żyli pomocą. Trawa i zarośla wykoszone zostały za 
darmo, to samo jeśli chodzi o prace koparką. Ludzie 
użyli swoich maszyn rolniczych, by „Stoczek” nabrał 
estetycznego wyglądu. To naprawdę wiele dla nas 
znaczy, że ktoś poświęca swój sprzęt i czas, by zro-
bić coś dla wspólnoty – podkreśla sołtys Skałki.

Zaangażowania i pomysłów mieszkańców nie było 
końca. Stworzone zostały ławki z palet, stoliki ze 
szpul energetycznych, a nawet grill z… bojlera! Jak 
widać dla chcącego nic trudnego.

I tak, wspólnymi siłami 31 sierpnia zorganizowane 
zostało pierwsze integracyjne spotkanie. – Popro-
siliśmy również firmę Nordkalk o pomoc i taką też 
otrzymaliśmy. Firma tak naprawdę sfinansowała to 
wydarzenie. Co więcej, mieliśmy również sponsorów 
na poczęstunek dla dzieci taki jak wata cukrowa, po-
pcorn, rurki z kremem czy na napoje dla dorosłych. 
Frekwencja przerosła nasze oczekiwania. Ludzie ba-
wili się bardzo dobrze, nawet Ci, którzy na co dzień 
ze sobą nie rozmawiają – kontynuuje sołtys Zdzi-
sław Kopacz. – Naszą pierwszą wspólną inicjatywę 
możemy uważać za udaną – dodaje. – Chciałbym 
podziękować wszystkim, którzy zaangażowali i an-

gażują się w dalszym ciągu w prace na „Stoczku”. 
Dziękuję firmie Nordkalk, że wyciąga pomocną dłoń 
w stronę nawet małych miejscowości, Przedsiębior-
stwu Handlowo Usługowemu Pana Bogusława Poli-
ta, firmie B.M.K. Rud & Stal Pana Marcina Rudkie-
wicza oraz Państwu Paulinie i Mateuszowi Wróbel, 
którzy stworzyli 6 ławek i 6 stolików – wymienia soł-
tys Skałki.

To nie koniec inicjatyw. – Na początku paździer-
nika planujemy zorganizować Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Natomiast w przyszłości chcielibyśmy 
również utworzyć Koło Gospodyń Wiejskich. Myślę, 
że znajdą się osoby, które chętnie się w to zaanga-
żują – mówi Zdzisław Kopacz.                                                 

                      /kcz/

Jaką rolę ma do spełnienia sołtys? Okazuje się, że nie małą. Przykładem społecznego 
zaangażowania może być inicjatywa sołtysa Skałki Zdzisława Kopacza, który wraz z 
mieszkańcami swojej miejscowości pokazał, co znaczy integracja.

Wspólne grillowanie to doskonały sposób na integrację. (fot. Z. Kopacz)
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Gospodarka odpadami
To trudny temat nie tylko w gminie Piekoszów.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunal-
nych z nieruchomości zamieszkałych to zadanie obo-
wiązkowe gmin od 1 lipca 2013 roku, a wynika z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wyda-
wać by się mogło, że system ten już powinien funkcjo-
nować bez żadnych zakłóceń. 

Niestety, jak podaje Najwyższa Izba Kontroli w swym ra-
porcie dotyczącym gospodarki odpadami, „…nie udało się 
dotychczas wyeliminować problemu tzw. „dzikich wysypisk” 
oraz doprowadzić do zbilansowania przychodów i kosztów 
funkcjonowania systemu, a także stworzyć systemu uzyski-
wania rzetelnych danych sprawozdawczych o osiągniętych 
poziomach recyklingu. Wdrażając postanowienia ustawy 
gminy musiały oszacować koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami, a następnie wybrać metodę 
obliczania stawek opłat. Koszty obejmują: odbieranie, trans-
port, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, two-
rzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych oraz obsługę administracyjną. Pobierane 
opłaty powinny pokrywać oszacowane koszty”. 

Nowy system kontroli
System ten w przeciągu sześciu lat funkcjonowania 

zmieniał się, powodem była nowelizacja przepisów ustawy 
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, czy ustawy 
o odpadach oraz przepisów wykonawczych precyzujących 
chociażby sposób segregacji odpadów komunalnych, od 1 
lipca 2017 r. – wprowadzono jednolity dla wszystkich gmin 
Wspólny System Segregacji Odpadów. Nowe wymagania 
prawne dotyczące wizyjnego systemu kontroli miejsca ma-
gazynowania lub składowania odpadów, będą obowiązywać 
od 17 grudnia 2019 roku, co oznacza, że przedsiębiorcy 
mają 3 miesiące na dostosowanie monitoringu do nowego 
systemu kontroli. Obowiązujące nowe przepisy dotyczące 
wymagań przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania 
odpadów, nakładają obowiązek sporządzania operatu prze-
ciwpożarowego, kolejny obowiązek dotyczy dostosowania 
posiadanych pozwoleń/zezwoleń w zakresie gospodaro-
wania odpadami oraz wprowadzono tzw. „zabezpieczenie 
roszczeń” - jest to nowa dodatkowa opłata za każdą tonę 
magazynowanych odpadów, naliczana proporcjonalnie do 
skali prowadzonej działalności. To niektóre tylko obowiązki, 
jakie dotyczą przedsiębiorców zajmujących się tą dziedziną. 

Kto zapłaci więcej, a kto mniej?
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości nakłada też 

nowe obowiązki na osoby wytwarzające odpady komunal-
ne. Mieszkańcy, którzy nie zadeklarują selektywnej zbiórki 
odpadów, zapłacą nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej 
niż czterokrotność opłaty śmieciowej, jaką wnoszą właści-
ciele posesji, na których odpady gromadzone będą w spo-
sób segregowany. Natomiast opłaty będą niższe dla tych 
mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki, 
czyli zagospodarowują sami wyprodukowane przez siebie 
bioodpady (trawa, liście, resztki z owoców, warzyw, obierki 
itp.). 

Kolejna istotna zmiana przepisów przekładająca się na 
wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkańców to wpro-
wadzenie rozliczania się gmin z przedsiębiorcą wykonują-
cym usługę na podstawie masy odpadów, jakie zostały ode-
brane i przekazane do przetworzenia. 

Wzrost opłat za „korzystanie ze środowiska”
Na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców ma 

wpływ drastyczny wzrost opłat „za korzystanie ze środowi-
ska” – za każdą odprowadzaną tonę odpadów i każdą kolej-
ną cena rośnie: w 2017 roku opłata ta wynosiła 24,15 zł, w 
2018 roku 140 zł, w 2019 roku 170 zł. Natomiast w 2020 roku 
za składowanie jednej tony odpadów trzeba będzie zapłacić 
aż 270 zł, co daje wzrost opłaty blisko o 160% w stosunku 
do bieżącego roku. Dla przykładu, w 2019 roku koszt przy-
jęcia opakowań z tworzyw sztucznych na pobliskie składo-
wisko wynosi 50 zł netto za tonę, a od stycznia 2020 roku 
będzie obowiązywać cena 395 zł netto za tonę tego odpa-
du, to wzrost o ponad 790%. Widoczny wzrost cen dotyczy 
także śmieci niesegregowanych (zmieszanych), gdzie dziś 
na wspomnianym składowisku za tonę należy zapłacić 248 
zł netto – od przyszłego roku obowiązywać będzie opłata w 
wysokości 395 zł netto za tonę, co daje kolejny wzrost ceny 
o ponad 160%. Nie bez znaczenia jest fakt, że wzrasta ogól-
na ilość zbieranych odpadów na mieszkańca przy jednocze-
snym braku spadku ilości odpadów zmieszanych. Te czynniki 
przekładają się właśnie na wzrost opłaty za składowanie. Do 
zwyżki cen przyczynia się ponadto niewłaściwe segregowa-
nie odpadów u źródła ich powstawania. Podwyżki opłat za 
śmieci wynikają również ze wzrostu kosztów pośrednich, któ-
rymi są między innymi: ceny energii, niestabilne ceny paliwa,  
koszty pracownicze i jak podano wyżej opłaty środowisko-
we.     

Samofinansowanie się systemu             
System gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z 

ustawą o utrzymaniu czystości w każdej gminie musi się sa-
mofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane 
z wywozem śmieci, jak również inne koszty funkcjonowania 
systemu muszą być pokryte wyłącznie z wpłat mieszkańców 
w ramach tzw. „opłaty śmieciowej”. Gmina z mocy prawa nie 
może dopłacać do systemu ani na nim zarabiać. Całkowite 
koszty odbioru, transportu i utylizacji śmieci ponoszą więc 
sami mieszkańcy. Tak jak dotychczas gmina odbierać będzie 
w ramach uiszczanej przez mieszkańców opłaty każdą ilość 
wystawianych odpadów komunalnych (śmieci), ale jak najbar-
dziej celowe jest abyśmy sami dążyli do ograniczania ilości 
wytwarzanych przez nas odpadów chociażby poprzez do-
konywanie przemyślanych zakupów, czy skrupulatne ich se-
gregowanie, bo w konsekwencji ilość odebranych w ramach 
usługi śmieci przekładać się będzie na wysokość opłaty. 

Umowa na lata 2020-2021 podpisana
W dniu 1 października 2019r. została zawarta umowa na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości zamieszkałych na okres od 1 stycznia 
2020 r. do 31 grudnia 2021 r. z przedsiębiorcą prowadzącym 
działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielo-
branżowe ORDER. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie 
usługi wyniesie brutto 4.070.736 zł. Nie został jeszcze wybra-
ny wykonawca na organizację, utrzymanie i obsługę punk-
tu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dlatego też 
na chwilę obecną nie jest możliwe oszacowanie ostatecznej 
wysokości opłaty śmieciowej, która będzie odzwierciedlała 
całkowite koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów, mamy jednak nadzieję, że nie będzie to znacząca 
podwyżka.                         /UG/



R E K L A M A



8 KONFRONTACJE KULTUR
Głos Piekoszowa - wrzesień 2019

FESTIWAL „KONFRONTACJE KULTUR” PAŹDZIERNIK 2019
„Konfrontacje kultur” to innowacyjny na skalę ogólnopolską projekt realizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, który polegać będzie na organizacji festiwalu, podczas 
którego widzowie będą mogli zobaczyć konfrontacje z 6 dziedzin: muzyki, malarstwa, fotografii, tańca, literatury i aktorstwa.

PROGRAM FESTIWALU
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LITERATURA:
Spotkanie autorskie z Jackiem Fedorowiczem urodzonym w 1937 roku au-

torem 10 książek, satyrykiem, aktorem. Postanowieniem z 4 grudnia 2007, za 
wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, 
za zaangażowanie w walkę o wolność słowa i wolne media, za osiągnięcia 
w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej, prezy-
dent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski. Order ten odebrał 21 marca 2011 z rąk Bronisława Komorowskiego. 

W 2009 otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Miejsce: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie 
ul. Częstochowska 66. Start godz. 17.00.

TEATR:
Teatr Old Time Garage. Swoją działalność w Katowicach rozpoczął w 2010 

roku spektaklem Michała Walczaka pt. „PIASKOWNICA” w reżyserii Adama 
Biernackiego i w wykonaniu Artura Gotza i Anny Walkowiak.

Spektakl autorstwa Marka Pitucha w reżyserii Jakuba Ehrlicha pt. „Żona do 
adopcji” to klasyczna komedia pomyłek, będąca afirmacją tradycyjnych warto-
ści – przyjaźni, miłości, rodziny, ojcostwa i macierzyństwa.

Miejsce: Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Kolejowa 2.
Start godz. 19.00.
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FOTOGRAFIA:
Wernisaż wystawy prac autorstwa Krzysztofa Zająca, którego prace eks-

ponowane były na ponad 80 Międzynarodowych Salonach Fotograficznych w 
29 krajach. Dziewięć wystaw indywidualnych i dziewiętnaście problemowych 
wystaw zbiorowych. W 2015 roku został uhonorowany tytułem Excellence FIAP 
(Fédération Internationale de I’Art Photographique). Jest laureatem kilkudziesię-
ciu konkursów fotograficznych. W 2015 roku w eliminacjach krajowych został Re-
prezentantem Polski na World Photographic CUP 2016 w czterech kategoriach. 

Jest laureatem 12 edycji WKF NATIONAL GEOGRAPHIC 2016.

Miejsce: Biblioteka Centrum Kultury ul. Częstochowska 66
Start godz. 17.00.

TANIEC:
Kielecki Teatr Tańca. Zadebiutował spektaklem „Uczucia”, którego premiera 

odbyła się w grudniu 1995 roku na deskach Teatru im. Stefana Jaracza w 
Olsztynie. Od 2013 roku jest to instytucja artystyczna, wpisana do rejestru 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Widowisko „Zobacz Jazz” to spektakl, którego całość tworzą dwie kompozycje 
choreograficzne: „Hymn of Life” stworzony przez Jean Claude Marignale /Mister 
Dynamite/ oraz „Golden Ages” stworzony przez Jean Charles Zambo.

Miejsce: Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Kolejowa 2.
Start godz. 19.00.



9KONFRONTACJE KULTUR
Głos Piekoszowa - wrzesień 2019

FESTIWAL „KONFRONTACJE KULTUR” PAŹDZIERNIK 2019
„Konfrontacje kultur” to innowacyjny na skalę ogólnopolską projekt realizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, który polegać będzie na organizacji festiwalu, podczas 
którego widzowie będą mogli zobaczyć konfrontacje z 6 dziedzin: muzyki, malarstwa, fotografii, tańca, literatury i aktorstwa.

PROGRAM FESTIWALU
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MALARSTWO:
Wernisaż wystawy prac autorstwa Przemysława Suligi, absolwenta arty-

stycznych studiów magisterskich i doktoranckich Uniwersytetu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach. Jego twórczość oparta jest na podstawach języka geo-
metrii. Współpracuje ze środowiskiem artystycznym skupionym wokół nurtu 
Geometrii Dyskursywnej. 

Jego prace wystawiane były m.in. w: Paryżu, Scheersbergu, Wilnie, Gdań-
sku, Rzeszowie, Warszawie, Cieszynie, Kielcach.

Miejsce: Centrum Kultury ul. Kolejowa 2
Start godz. 17.00.

MUZYKA:
Kobranocka. Legendarna toruńska kapela, która gra nieprzerwanie od 30 

lat. Liderem zespołu jest Kobra - Andrzej Kraiński, wokalista, gitarzysta. Drugim 
założycielem kapeli był Szybki Kazik, który gra do dziś. Od osiemnastu lat w 
składzie znajduje się Piotr „Wysol” Wysocki. Od 2004 roku drugim gitarzystą jest 
Jacek Moczadło. 

Pierwotnie zespół nosił nazwę Latający Pisuar. Po pierwszym, nader udanym 
koncercie, zespół dokooptował do składu Waldka Zaborowskiego grającego na 
saksofonie i przemianował się na Kobranockę.

Miejsce: Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Kolejowa 2.
Start godz. 19.00.
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Podczas Gali Finałowej Festiwalu „Konfrontacje Kultur” spośród laureatów 
poszczególnych konfrontacji wyłoniony zostanie zwycięzca, który otrzyma 
Grand Prix Festiwalu. Gwiazdą wieczoru będzie Grupa Bohema. Grupa po-
wstała na Opolszczyźnie w 1992 roku, w wyniku połączenia muzycznych pasji 
grupy przyjaciół. Zespół tworzy w nurcie piosenki autorskiej w gatunku folk, 
jazz oraz rock. Jednoczesna fascynacja muzyką i poezją sprawiła, że Gru-
pa Bohema zadebiutowała w 2005 roku na polskim rynku muzycznym płytą 
„Niepogoda na sny”, nagraną przy współpracy ze znakomitymi artystami, m.in. 
Wacławem Juszczyszynem z Wolnej Grupy Bukowina, który pełnił funkcję pro-
ducenta i realizatora oraz z Wojtkiem Czemplikiem ze Starego Dobrego Mał-
żeństwa, występującym w projekcie gościnnie. Tuż przed koncertem od godz. 
16:00 będzie można oglądać festiwalowe wystawy.

Miejsce: Centrum Kultury w Piekoszowie ul. Kolejowa 2.
Start godz. 16.00.

WSTĘP NA WYDARZENIA - WOLNY!*
* Ograniczona liczba miejsc na spektakl „Żona 

do adopcji” oraz na widowisko Kieleckiego Teatru 
Tańca „Zobacz Jazz”. Zaproszenia do odebrania 

w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie 
przy ul. Częstochowskiej 66 

w godzinach pracy biblioteki.
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Pierwszy dzwonek zabrzmiał w szkołach
Po przerwie wakacyjnej uczniowie zasiedli w 

szkolnych ławach. I jak się okazało, czekały na 
nich miłe niespodzianki. 

Niemalże we wszystkich szkołach przeprowadzono 
mniejsze i większe remonty. Odmalowano sale lek-
cyjne i korytarze. Powstały nowe sale komputerowe, 
szatnie, a nawet parkingi. – Dziękuję rodzicom, na-
uczycielom, pracownikom oświatowym i dyrektorom 
za pomoc przy remontach poszczególnych placówek 
oświatowych. Przy wsparciu finansowym samorządu 
i ciężkiej pracy rodziców oraz nauczycieli udało nam 
się bardzo dużo zrobić. Wszystko to oczywiście z my-
ślą o naszych uczniach – podkreśla wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek i zaznacza, że w gminie stawia 

się na edukację. – Na przestrzeni ostatnich lat widać 
to w szczególny sposób. Postanowiliśmy wesprzeć 
uzdolnioną młodzież wypłatami stypendiów, szkoły 
przechodzą stopniowo przeobrażenia począwszy od 
drobnych remontów, a skończywszy na kompleksowej 
termomodernizacji, jak chociażby szkoły w Łosieniu. 
Powstały klasy dwujęzyczne, klasy sportowe, nowo-
czesne pracownie językowe, nowe pracownie dydak-
tyczne, a nawet mamy zajęcia z robotyki i nauki pro-
gramowania. Inwestujemy w oświatę pozyskując na 
jej rozwój wysokie dofinansowania zewnętrzne. To ma 
być dla nich w przyszłości trampoliną do sukcesu – 
zaznacza wójt. 

Warto dodać, że na terenie gminy Piekoszów funk-
cjonuje 8 szkół podstawowych. Największą szkołą 
jest Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, 
do którego uczęszcza 445 uczniów, w tym 51 to 
uczniowie klas pierwszych, a 214 to przedszkolaki. W 
szkole w Jaworzni w tym roku w klasie pierwszej na-
ukę rozpoczęło 28 uczniów, w szkole w Brynicy – 26, 
w szkole w Rykoszynie – 25, w szkole w Zajączko-
wie – 24, w szkole w Szczukowskich Górkach – 18, w 
szkole w Micigoździe – 15, a w szkole w Łosieniu jest 
10 pierwszoklasistów.

Wszystkim stworzono doskonałe warunki do na-
uczania, a wszystko to dzięki pozyskiwanym przez 
władze gminy Piekoszów dofinansowaniom zewnętrz-
nym.                                                      /A.Olech/

W tym roku, na terenie gminy Piekoszów naukę rozpoczęło 1842 uczniów.

W tym roku 16 września, po raz pierwszy w Szko-
le Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 
obchodzono „Międzynarodowy Dzień Kropki”.

Obchody rozpoczęto od obejrzenia historii małej Va-
shti, nieśmiałej dziewczynki, która dzięki nauczycielce od 
plastyki, uwierzyła w siebie i poznała swój talent. Ucznio-
wie rozmawiali także o swoich zdolnościach oraz o tym, 
jakie talenty widzą u kolegów i koleżanek. Następnie 
wzięli udział w zajęciach plastycznych, przelewając na 
papier swoje pomysły na temat kropki, które skończyły 
się wykonaniem ogromnej ramki ozdobionej oczywiście 
kropkami. Uczniowie klasy „0” i klasy II wraz z wycho-
wawcami Anną Szymkiewicz i Elżbietą Szymonek zapro-
sili do wspólnej zabawy swoich kolegów z klasy I i III. 

Dla upamiętnienia tego wydarzenia wykonano wspól-
ne zdjęcia w pięknej ramie. To był wspaniały i niezapo-
mniany dzień! Kolejny już za rok - 15 września.

Uczniowie z Łosienia również brali udział w tym nie-
zwykłym święcie. Na miły początek dnia wszyscy loso-
wali motywujące hasła z pozdrowieniami od Vashti.

Dzieci z klas I - III obejrzały film „Kropka”, a następnie, 
tak jak pozostali uczniowie, wykonywali „kropkowe” zada-
nia przygotowane przez nauczyciel Annę Parszewską. 

Najmłodsi malowali swoje obrazy pod tytułem „W co 
zamieni się kropka?”, a także łączyli obrazki z kropek. 
Natomiast starsi uczniowie rozwiązywali „kropkową” krzy-
żówkę, odczytywali hasło zapisane alfabetem Morse’a, a 
także kodowali różne słowa. Dodatkowo uczniowie klasy 
VII pod okiem polonistki Sabiny Ćwiklińskiej pisali dyktan-
do - oczywiście z kropką w roli głównej.                                        

/SP w Brynicy/, /SP w Łosieniu/

Dzień Kropki w Brynicy i w Łosieniu
Rozpoczęcie roku szkolnego w Brynicy. (fot. SP Brynica)

„Kropkowe” zadania nie były trudne. (fot. SP Łosień)
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Elektroniczne dzienniki w Micigoździe
Oprócz prac remontowych, o których wspomi-

naliśmy w poprzednim numerze „Głosu Pieko-
szowa”, Zespół Oświatowych Placówek Integra-
cyjnych im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w Micigoździe wprowadza elektro-
niczne dzienniki.

– W każdej sali będzie laptop, a rodzice za pomocą 
specjalnych programów będą mogli sprawdzać oceny 
swoich dzieci na bieżąco. Poza tym, dostępny też bę-
dzie system komunikacji ze szkołą za pomocą smart-
fonów – wymienia dyrektor szkoły Mirosław Kowalski. 
Jak zapowiada, przez pierwszy rok będą funkcjono-
wały dwa dzienniki, zarówno elektroniczny, jak i pa-

pierowy. Zdaniem wójta gminy Piekoszów Zbigniewa 
Piątka, szkolny dziennik elektroniczny ułatwi kontakty 
rodziców ze szkołą. – Dziennik elektroniczny będzie 
dodatkową formą kontaktu między szkołą a rodzica-
mi uczniów. Na wywiadówkę rodzice będą przycho-
dzić nie po to, żeby poznać oceny swoich dzieci, bo 
te będą już doskonale znać dzięki nieograniczonemu 
wglądowi do nich. Przyjdą po to, aby rozwiązywać 
wspólnie z nauczycielem wszelkie zaistniałe problemy 
– mówi gospodarz gminy.

Szkoła w Micigoździe jest pilotażową placówką na 
terenie gminy Piekoszów, która wprowadza szkolne 
dzienniki elektroniczne.                               /A.Olech/

W piątek 13 września w Hali Legionów w Kielcach 
uczniowie kl. I ze Szkoły Podstawowej im. Adama 
Mickiewicza w Szczukowskich Górkach uczestni-
czyli w imprezie pn. „Kochane Pierwszaki”. 

Pierwszoklasiści wspólnie się bawili, tańczyli i śpie-
wali. Mogli także wsiąść do policyjnego pojazdu, zo-
baczyć z jakiego sprzętu korzystają strażacy, a także 
porozmawiać z żołnierzami z Centrum Przygotowań do 
Misji Zagranicznych. Dzieci otrzymały elementy odbla-
skowe oraz słodki poczęstunek. Biskup Marian Florczyk 
poświęcił plecaki oraz przybory szkolne. Akcja miała na 
celu uświadomić uczniom, jak być bezpiecznym na dro-
dze i w domu. 

            /SP w Szczukowkich Górkach/

Kochane Pierwszaki ze Szczukowskich Górek

Pierwszaki z uśmiechem pozowały do zdjęć. (fot. SP Szczukowskie Górki)

W piątkowy poranek 20 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w 
Rykoszynie wybrali się na wycieczkę do Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. 

Ich przewodnikami byli młodszy ogniomistrz Piotr Ło-
dej i starszy sekcyjny Marcin Siciarski. Podczas wizyty, 
w sali edukacyjnej „Ognik”, odbyło się szkolenie z zakre-
su bezpieczeństwa, z wykorzystaniem prezentacji multi-
medialnych i sprzętu pożarniczego.      

          /SP w Rykoszynie/

Z wizytą u strażaków
Kłęby czarnego dymu w szkole w Brynicy pojawi-

ły się tuż przed godziną 11 rano. 

Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy z Aka-
demii Małego Strażaka. Wynieśli poszkodowanego na 
noszach i zagasili płonący dach. Całe szczęście to były 
tylko ćwiczenia. I chociaż akcja była zaaranżowana przez 
opiekunów Akademii Małego Strażaka, to oni sami nie 
mieli pojęcia o tym, że będą musieli sprawdzić się w akcji. 
Za swoją działalność i wielkie poświęcenie zostali nagro-
dzeni przez senatora Krzysztofa Słonia - mali druhowie w 
nagrodę zwiedzą Sejm i Senat RP.                    /A.Olech/

Młodzi strażacy wynieśli poszkodowanego na noszach. (fot. CKinfo)

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali strażaków. (fot. SP Rykoszyn)

Ćwiczenia to podstawa
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Koncertowy wieczór z Anną Treter
Anna Treter solistka i pianistka znanego zespołu „Pod Budą” gościła wraz z Janem Hna-
towiczem i Tomaszem Hernikiem w Centrum Kultury w Piekoszowie 12 września.

Wspaniały głos przy doskonałym akompaniamen-
cie gitary, akordeonu czy puzonu mogliśmy usły-
szeć podczas koncertu zorganizowanego w ramach 
projektu „Biblioteka wciąga”. 

– W imieniu wszystkich serdecznie dziękuję za uświet-
nienie dzisiejszego wieczoru tak pięknymi utworami. 
Oczywiście zapraszam ponownie do Piekoszowa – mó-
wił wójt Zbigniew Piątek wręczając na ręce piosenkarki 

bukiet róż.
Kwiaty jak najbardziej się należały. Niezwykle klima-

tyczne wykonania takich utworów jak „Ćmy barowe”, 
„Może tak, może nie”, „Niewygodne buty” czy „Psalm 
2003” zachwycały, a ich teksty z pewnością dawały wiele 
do myślenia.                                  

             /kcz/

Anna Treter z muzykami wprowadziła widzów w doskonały klimat. (fot. BCK)

Tylko teraz Ford Kuga w wyjątkowej ofercie z obejmującą 5 lat / 100 000 km
ochroną gwarancyjną i Ford Protect** oraz dostępnym promocyjnym
ubezpieczeniem 2,99%. Sprawdź u najbliższego Dealera Forda,
jaką ofertą zaskoczy Cię Kuga również w eleganckiej wersji Titanium
i sportowej ST-Line. Dowiedz się więcej na ford.pl

Okazja się naSUVa

Autoskar Sp. z o.o.
25-451 Kielce, ul. Radomska 164
(41) 252 04 00, www.autoskar.pl
*  Cena podana dla Forda Kuga w wersji Trend, 1.5 EcoBoost, 120 KM, M6, FWD. Na zdjęciu Ford Kuga w wersji ST-Line z wyposażeniem opcjonalnym.
Cena promocyjna (rekomendowana cena detaliczna brutto pomniejszona o rabat od firmy Ford Polska i sugerowany rabat od Autoryzowanego Dealera Forda) oraz
stawka ubezpieczenia dotyczy wyłącznie klientów indywidualnych (detalicznych). Cena promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów pojazdów objętych promocją.
Wskazana cena nie obejmuje ubezpieczenia. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
** 2 lata gwarancji + 3 lata / 100 000 km  programu Ford Protect. Ford Protect nie jest gwarancją w rozumieniu kodeksu cywilnego. Warunki Ford Protect znajdują się
na stronie www.ford.pl w zakładce Serwis/Gwarancje/FordProtect.

EcoBoost 120 KM, M6, FWD, Euro 6.2: 8.0 l/100 km, 181-182 g/km.

79 900 PLN
Już od

Ford Kuga

R E K L A M A

Wędrówka 
po Ziemi Rawskiej

Zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Rawskiej, w któ-
rym przedstawione były m.in. fotografie wielko-
formatowe z czasów wojny czy też gabinet nu-
mizmatyczny z banknotami i monetami nawet z 
czasów Cesarstwa Rzymskiego!

Kolejnym punktem wycieczki był czternasto-
wieczny kościół pod wezwaniem Stanisława Bisku-
pa Męczennika w Boguszycach – jest on jednym 
z najcenniejszych zabytków drewnianej architektury 
sakralnej w Polsce.

Z Boguszyc wyruszyliśmy do Rogowa i tamtejsze-
go Arboretum. W pięknym parku wraz z przewod-
nikami, mogliśmy obejrzeć najróżniejsze gatunki i 
odmiany drzew, krzewów i kwiatów pochodzących 
z różnych kontynentów. Dowiedzieliśmy się które 
owoce są trujące, a które jadalne; o czym należy 
pamiętać przy hodowli konkretnej rośliny oraz które 
gatunki są w stanie przetrwać zimę.

Po niezwykle pouczającej lekcji i przerwie obia-
dowej, zwiedziliśmy Browar Jana Olbrachta oraz 
Muzeum Piwowarstwa w Piotrkowie Trybunalskim. 
Oprócz historii obiektów, sposobów produkowania 
piwa, mieliśmy również okazję degustacji dwóch ro-
dzajów piwa. 

Co więcej, poznaliśmy lokalny specjał – piwo 
Kord – które leżakuje w beczkach np. po szkockiej 
whiskey, przez co nabiera bogatych walorów sma-
kowych.

/kcz/

W sobotę 21 września wyruszyliśmy do 
Rawy Mazowieckiej i Piotrkowa Trybunal-
skiego.
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Narodowe Czytanie nowel
W tym roku spośród ponad stu propozycji, Pre-

zydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką wybrali 
8 nowel polskich takich jak „Dobra pani”, „Dym”, 
„Katarynka”, „Mój ojciec wstępuje do strażaków”, 
„Orka”, „Roździóbią nas kruki, wrony…”, „Sa-
chem” i „Sawa (z cyklu „Pamiątki Soplicy”).

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie również 
włączyła się w akcję. – To jest bardzo dobry pomysł. 
Takie spotkania powodują, że duch dawnych czasów, 
dawnych pisarzy jest wciąż obecny. Teraz powstają 
nowe utwory, nowe książki, ale ten duch, który ogar-
nia nas z tamtych czasów, to jest to coś co nigdy nie 
powinno zaginąć. Dlatego uważam, że takie wydarze-
nia to bardzo dobry pomysł, który w zupełności po-
pieram – mówiła jedna z czytających osób Małgorza-
ta Guz lokalna poetka. 

Ponadto w Narodowym Czytaniu czynny udział 
wzięli: ksiądz Zygmunt Kwieciński proboszcz para-
fii Piekoszów Krzysztof Stępniewski dyrektor ZPO 
w Piekoszowie, Aurelia Gala nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowe-
go z Zajączkowa, Izabela Filipiak i Ewa Ząbek z BCK 
w Piekoszowie, Pelagia Rusiecka dyrektor Żłobka 
Gminnego w Piekoszowie, Justyna Malarczyk kierow-
nik GOPS w Piekoszowie oraz Andrzej Paździerz dy-
rektor BCK w Piekoszowie.

Jednak zanim przeszliśmy do części głównej wy-
darzenia, wszyscy obecni mogli obejrzeć inscenizację 
teatralną w wykonaniu uczniów z Zajączkowa, któ-
rych do występu przygotowały Aurelia Gala i Mirosła-
wa Czerwiak.                                                  /kcz/

Już po raz ósmy w Polsce odbywało się Narodowe Czytanie.

Polskie nowele czytała m.in. Justyna Malarczyk kierownik GOPS. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Podróży po regionach ciąg dalszy

R E K L A M A

W ramach projektu „Książka moim przyjacielem” wraz z uczniami wędrowaliśmy po Gór-
nym Śląsku oraz Krakowie.

Atrakcje Górnego Śląska poznawaliśmy 12 wrze-
śnia wraz z trzecioklasistami ze Szkoły Podstawowej 
w Piekoszowie oraz z Bolkiem i Lolkiem.

Górny Śląsk przede wszystkim kojarzy się z górnic-
twem, dlatego też odwiedził nas górnik Tadeusz Walas, 
który opowiedział o swojej pracy i elementach munduru 
górniczego. Po wysłuchaniu tych ciekawostek przyszła 
kolej na pierwsze z zdań jakie dzieci musiały wykonać – 
a mianowicie na kartce papieru, w grupach, za pomocą 
węgla rysowały goszczącego na wydarzeniu górnika.

Jak wiemy praca górników jest ciężka, dlatego też mu-
szą jeść dania kaloryczne i sycące, a najbardziej znaną 
potrawą na Górnym Śląsku są kluski śląskie.

– Przygotowałyśmy dla uczestników niespodziankę w 
postaci własnoręcznego wyrabiania klusek. To była dla 
nich prawdziwa frajda! – podkreślała Teresa Kubuś. Nie 

mniej radości sprawiło dzieciom ich zjedzenie.
W trakcie wędrówki po Górnym Śląsku, łączyliśmy się 

również online z dyrektorem Muzeum Wsi Opolskiej Ja-
rosławem Gałęzą, który zdradził nam największe cieka-
wostki związane z tym regionem.

Zawitała do nas pani Aurelia Gala, która wykonała dwie 
śląskie pieśni ludowe tj. „Szła dzieweczka do laseczka” 
i „Poszła Karolinka do Gogolina”, które spopularyzował  
Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. – Bardzo się cieszymy, że 
wzięliśmy udział w zajęciach, na których dowiedzieliśmy 
się mnóstwa ciekawych rzeczy – mówiła Anna Prusa-
czyk nauczyciel ze Szkoły Podstawowej z Piekoszowa. – 
A przede wszystkim dziękujemy za pyszne kluski śląskie! 
– wykrzyczeli na zakończenie uczniowie.

Z wizytą w Krakowie
W czwartek 19 września wspólnie z dziećmi ze szko-

ły podstawowej w Łosieniu, zwiedzaliśmy Kraków, a w 
podróż po najpiękniejszych miejscach tego urokliwego 
miasta wybraliśmy się ze smokiem wawelskim, którego 
dzieci dobrze znają. 

Wyczekiwanym momentem było łączenie online z 
przedstawicielami Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w 

Krakowie, którzy z magicznego kuferka wyczarowywali 
różne symbole związane z Krakowem: smoka wawelskie-
go, Lajkonika, chłopczyka i dziewczynkę ubranych w strój 
krakowski czy chociażby szopkę bożonarodzeniową. Cie-
kawie opowiadali historię i różne anegdoty z nimi zwią-
zane.

Podczas spotkania nie mogło obyć się bez drobnych 
degustacji w postaci krakowskich paluszków i precelków 
czy też soli z Kopalni Soli w Wieliczce.

Rozgrzewka przed zajęciami, wspólny taniec Krako-
wiaka, układanie puzzli ze smokiem oraz karmienie smo-
ka, oglądanie soli z Wieliczki, konkurs na najbardziej po-
mysłową „solną rzeźbę”, nauka różnych rymowanek czy 
chociażby udział w teatrze prezentującym „Legendę o 
smoku wawelskim” to tylko niektóre zabawy w jakie dzieci 
bardzo chętnie się angażowały. 

Podsumowaniem naszej wycieczki była zabawa w 
pociąg i odgadywanie zagadek związanych z atrakcjami 
Krakowa.      /as/,/kcz/

Uczestnicy spotkania wyrabiali własne kluski śląskie. (fot. BCK) Podczas „podróży” po Krakowie degustowano sól z Wieliczki. (fot. BCK)
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Pierwsze działania realizo-
wane w ramach projektu „Prze-
strzeń dla młodych” śmiało mo-
żemy uznać za udane.

Projekt „Nocne podchody”
„Nocne podchody”, czyli biwak 

miał na celu zapoznanie uczestni-
ków z obsługą mapy czy kompa-
su. 

Poza tym pokazane zostało 
szybkie i prawidłowe rozkładanie 
namiotu, a także zaprezentowano 
zasady survivalu. Wszystko po to, 

by uczestnicy mogli brać udział w 
grach terenowych, czy też w ak-
tywny, ale i bezpieczny sposób, 
spędzać czas np. w lesie. Organi-
zatorami tego działania byli Tropi-
ciele przygód z Zajączkowa.

Projekt „Rozwijamy talenty 
- budujemy wspólnotę”

Kolejna grupa, która także 
otrzymała dofinansowanie na re-
alizację działań z projektu „Prze-
strzeń dla młodych”, to Schola 
„Wierne Serca” działająca przy 

parafii w Wiernej Rzece. Tutaj, 
odbiorcami byli członkowie scholii, 
którzy dzięki pozyskanym fundu-
szom, mogli wziąć udział w warsz-
tatach wokalnych szlifujących ich 
talenty. Kolejne spotkania przed 
nimi. Jak podkreślają uczestnicy 
warsztatów, dzięki temu będą mie-
li więcej motywacji i energii do an-
gażowania się w życie parafialne i 
społeczne.                      /kcz/

Młodzi w swojej przestrzeni

Skorzystaj z dofinansowania na kotły c.o. www.zebiec.pl

INNOWACYJNY KOCIOŁ C.O. 

TECHNOLOGIA 
DIAMENTU
W ZASIĘGU TWOJEJ RĘKI

Schola „Wierne Serca” podczas warsztatów wokalnych. (fot. Schola)

R E K L A M A

Młodzi
detektywi 3

To już trzecia edycja mate-
matycznych zmagań w ramach 
projektu „Młodzi detektywi”. W 
tym roku uczniowie IV, V i VI 
klas szkół podstawowych będą 
odkrywali tajemnice matematy-
ki, które odkryte są… w sztuce.

Warsztaty i inne projektowe 
działania prowadzone będą w na-
szych placówkach bibliotecznych 
i świetlicach już od tego miesią-
ca. Oprócz prowadzących zajęcia 
– nauczycielek matematyki – do 
uczestnictwa w warsztatach za-
prosimy również lokalnego artystę, 
plastyka, który wspólnie z dziećmi 
będzie rozwiązywał zadania mate-
matyczne.

Nowością w tej edycji jest na-
wiązanie współpracy z Instytu-
tem Dizajnu w Kielcach, w którym 
będziemy chcieli zorganizować 
warsztaty polegające na stworze-
niu swojego dzieła artystycznego 
z wykorzystaniem matematyki. 
Oprócz tego zorganizowany zosta-
nie konkurs plastyczny pn. „Sztu-
ką jest matematyka”, w którym 
uczestnicy będą mieli za zadanie 
stworzyć pracę plastyczną w do-
wolnej formie.

Bądźcie na bieżąco – o każdej 
inicjatywie będziemy informować!

     /kcz/
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