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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
pragniemy życzyć Mieszkańcom gminy Piekoszów 

pogody ducha, dobrego zdrowia, szczęścia 
i radosnych chwil spędzonych w domowym zaciszu. 

Niech święta Zmartwychwstania Chrystusa 
będą czasem wspólnych rozmów, 

pojednania i spokoju.

Przewodnicząca Rady 
Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wójt
Gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek



2 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - marzec 2020

Ważny komunikat w sprawie
koronawirusa

Ograniczenie w sesjach rady gminy

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze stan epidemii w Polsce, zwracam 

się z gorącą prośbą o nielekceważenie sytuacji i zwró-
cenie szczególnej uwagi na typowe objawy zachorowa-
nia na COVID-19 wywołany przez wirus SARS-COV-2 
takie jak: gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza, ka-
szel, duszności, trudności w oddychaniu. 

Dbając o dobro pracowników oraz mieszkańców 
uprzejmie proszę – zostańmy w domach. Jeśli ko-
nieczne jest wyjście z domu np. w celu zakupów spo-
żywczych, wizyty lekarskiej czy w drodze do pracy 
proszę o zachowanie ostrożności, zasad wzmożonej 
higieny, minimum 2 metrowego odstępu od drugiej 

osoby.
Informuję również, że Urząd Gminy w Piekoszo-

wie od 23 marca pracuje inaczej. W poniedział-
ki, wtorki, czwartki i piątki pracuje w godz. 7:30-
14:00, natomiast w środy w godzinach 9:00-15:00.  
W tym czasie pełniony będzie dyżur – pracownika 
będzie można przywołać dzwonkiem znajdującym 
się na drzwiach wejściowych w godzinach: w po-
niedziałki, wtorki, czwartki i piątki – 14:00-15:30, a 
w środy – 15:00-17:00. W sprawach nie wymaga-
jących wizyty w urzędzie, proszę o kontakt mailo-
wy (gmina@piekoszow.pl), telefoniczny 41 300 44 
00 lub poprzez naszą stronę internetową. 

Pozostałe informacje dotyczące pracy urzędu 
zamieszczone są na stronie 3 niniejszego wyda-
nia „Głosu Piekoszowa”.

Za wszelkie utrudnienia przepraszam, ale na uwadze 
mam dobro nas wszystkich. Jednocześnie serdecznie 
dziękuję za dotychczasowe przestrzeganie wytycznych 
wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia – ten czas jest 
trudny dla nas wszystkich, ale tylko dzięki współpracy i 
respektowaniu zasad bezpieczeństwa jesteśmy w sta-
nie zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Serdecz-
nie dziękuję tym, którzy stosują się do zaleceń.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Szanowni 
Mieszkańcy!
Ze względu na stan 

epidemii ogłoszony w 
Polsce w związku z roz-
przestrzenianiem się wi-
rusa SARS-CoV-2 prace 
Rady Gminy Piekoszów 
ulegają zmianie.

Stosując się do za-
leceń wydanych w tym 

zakresie przez Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministerstwo Zdrowia przy organizowaniu i przewodni-
czeniu rad gmin, informuję o koniecznym ograniczeniu 
uczestników biorących udział w sesji do osób, których 
obecność jest niezbędna do jej przeprowadzenia. 

Informuję, że transmisje z prowadzonych obrad, 
będą emitowane jak dotychczas na stronie interneto-
wej Urzędu Gminy w Piekoszowie.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów

Wyniki konkursu na stanowisko dyrektora 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Piekoszowie
Komisja konkursowa powołana do wyboru kandydata 

na stanowisko Samorządowego Zakładu Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie wybrała w dniu 18 
marca 2020 roku Pana Sławomira Sobańskiego - 
jako kandydata na stanowisko dyrektora powyższej 
jednostki.                                                            /UG/

Z OSTATNIEJ CHWILI
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ZASADY PRACY URZĘDU GMINY W PIEKOSZOWIE  

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMII 

W okresie od 23 marca 2020r. /poniedziałek/ do odwołania nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu: 

➢ wprowadza się skrócony czas pracy Urzędu: 
• w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 730 do godziny 1400; 
• w środy od godziny  900 do godziny 1500. 

W TYM CZASIE PEŁNIONY BĘDZIE DYŻUR tel. 41 300 44 00 – PRZYWOŁANIE 
PRACOWNIKA PRZY UŻYCIU DZWONKA ZNAJDUJACEGO SIĘ NA DRZWIACH 
WEJŚCIOWYCH  DO BUDYNKU URZĘDU od ul. CZĘSTOCHOWSKIEJ: 

• w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 1400 do godziny 1530; 
• w środy od godziny  1500 do godziny 1700. 

➢ wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020r. do odwołania: 
• przyjęcia interesantów przez Wójta oraz pracowników Urzędu, 
• wstęp interesantów do budynku Urzędu, 
• posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

➢ korespondencja wpływająca do Urzędu drogą pocztową otwierana będzie i przekazywana 
do dekretacji i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu następnego 
dnia; 

➢ korespondencja wpływająca drogą elektroniczną będzie przekazywana do dekretacji 
i rozpatrzenia do merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu w tym samym dniu; 

➢ osoba chcąca złożyć korespondencję osobiście obowiązana jest włożyć pismo do 
oznakowanej skrzynki znajdującego się po lewej stronie w przedsionku Urzędu na parterze 
od strony ulicy Częstochowskiej i postępować według instrukcji pracownika Punktu Obsługi 
Interesantów; 

➢ zaleca się załatwianie wszelkich spraw urzędowych z wykorzystaniem: 
• e-usług Urzędu na platformie elektronicznej zlokalizowanej na stronie Urzędu,  
• przesyłanie korespondencji na adres: gmina@piekoszow.pl 
• przesyłanie korespondencji na nr fax: 41 300 44 60, 
• korzystanie z drogi korespondencyjnej tradycyjnej przesyłki pocztowej na adres: 

Urząd Gminy w Piekoszowie, 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska 66a; 
 

➢ Urząd Stanu Cywilnego załatwia sprawy dotyczące: aktów stanu cywilnego, dowodów 
osobistych, ewidencji ludności i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
wnioski w tych sprawach zawarte są pod linkami: www.obywatel.gov.pl  ;  www.ceidg.gov.pl   
tel.  41 300 44 03. 

➢ odbiór osobisty dokumentów dopuszczalny jest wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu 
z merytorycznym pracownikiem Urzędu w sprawach: 
• aktów stanu cywilnego, 
• dowodu osobistego, 
• innych dokumentów w wyjątkowych sytuacjach. 

➢ osoba odbierająca osobiście dokument obowiązana jest stosować się do wskazań 
merytorycznego pracownika, z którym uzgodniono odbiór osobisty dokumentu oraz do 
poleceń pracownika Punktu Obsługi Interesantów. 

➢ pozostałe dokumenty dotyczące załatwianych spraw z całego Urzędu wysyłane będą 
odpowiednio drogą pocztową na wskazany adres lub adres mailowy. 

 
Przepraszam za utrudnienia, które są podyktowane dobrem Nas wszystkich. 

 
Wójt Gminy Piekoszów - Z. Piątek 
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KORONAWIRUS powoduje gorączkę, kaszel, duszności.

Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu i kichania.  

Jak zapobiegać zakażeniu?

   
    Często myj ręce, używając mydła i wody.
  
   
    Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. 

    
     Zachowaj co najmniej 1-1,5 metra odległości 
    od osób, które kaszlą i kichają. 

   
       Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus 

i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą 
zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację 
sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału 
obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ  

800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie masz jeszcze 
objawów, pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami,  
aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj 
TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji. 

NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz  
o to poproszony w określonym terminie) ani nie idź do szpitala 
bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest 
to potrzebne. Skorzystaj z TELEPORADY.

Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich 
pozostałych osób w poczekalni.

• Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym  
na bazie alkoholu.

• Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
• Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową 

chusteczką, kiedy kaszlesz lub kichasz.
• Zachowaj bezpieczną odległość, unikaj kontaktu z osobami 

chorymi.
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Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piekoszowie w ramach akcji #zostańWdo-
mu oraz druhowie z OSP w Piekoszowie i żołnierze 
10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej w 
związku z koniecznością pozostania w domach ze 
względu na zagrożenie COVID – 19 rozwieźli 6,5 tony 
żywności do najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców z gminy Piekoszów zakwalifikowanych do mini-
sterialnego programu pomocy żywnościowej. 

– Do tej pory mieszkańcy sami odbierali żywność w na-
szym punkcie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 
jednak dziś, w związku z sytuacją w kraju i zagrożeniem 
koronawirusem nie możemy pozwolić na to, aby mieszkań-
cy musieli sami do nas docierać. O pomoc w dostarczeniu 
paczek żywnościowych poprosiliśmy druhów strażaków i 
wojsko. Pracownicy naszego ośrodka nie daliby rady sami 
rozwieść aż 6,5 tony żywności do 870 osób – mówi kie-
rownik GOPS w Piekoszowie Justyna Malarczyk.         

W tym roku do ministerialnego Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na terenie gminy Pieko-
szów zakwalifikowano zgodnie z wyznaczonymi kryteria-
mi 367 rodzin, a w tym 870 osób. Paczki są przywożone 
z Banku Żywności w Kielcach i sukcesywnie zgodnie z 
ustalonymi terminami i przekazywane są do rąk osób za-
kwalifikowanych do programu za pośrednictwem Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie i Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem”. Do lipca 2020 roku 870 zakwalifikowanych do 
programu osób odbierze w sumie pięćdziesiąt ton żyw-
ności. – Pierwsze paczki żywnościowe na terenie gminy 
Piekoszów pracownicy socjalni wydali już w lutym. Wtedy 
do każdego ze znajdujących się w trudnej sytuacji miesz-
kańców łącznie trafiło 15 ton żywności. Kolejną partię 6,5 
tony wydawaliśmy z początkiem marca. Wtedy jeszcze za-
kwalifikowani do programu mieszkańcy indywidualnie od-
bierali paczki żywnościowe w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Zakwalifikowani do programu mieszkańcy, w 
paczkach otrzymują żywność hermetycznie zapakowa-
ną z długą datą ważności. Do osób potrzebujących trafią 
między innymi takie produkty jak: makaron jajeczny, ryż 
biały, herbatniki, mleko UHT, ser, groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
buraczki wiórki, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z ma-
kreli w oleju, szynka drobiowa, szynka wieprzowa, pasztet 
wieprzowy, cukier biały, sok jabłkowy czy olej rzepakowy  
–  informuje koordynator programu Anna Rosłońska. – Kie-
dy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie zwrócili się do nas z prośbą o pomoc w 
dostarczaniu paczek, nie wahaliśmy się ani przez chwilę. 
Strażacy są od tego, aby pomagać ludziom – mówi Marek 
Sorbian naczelnik OSP w Piekoszowie.

Z pomocą w dostarczeniu żywności przyszli także żoł-
nierze z 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

– Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie przygotowali wcześniej paczki, które odebrali 
od nas strażacy i żołnierze WOT. Następnie rozwieźli pacz-
ki do mieszkańców przy zachowaniu maksimum ostroż-
ności. Paczki zostawiane były pod drzwiami – podkreśla 
kierownik GOPS w Piekoszowie Justyna Malarczyk. – W 
imieniu wszystkich potrzebujących mieszkańców składam 
gorące podziękowania zarówno dla naszych druhów stra-
żaków, żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Te-
rytorialnej oraz dla pracowników GOPS, za poświęcenie 
i nieocenioną pomoc w dostarczeniu paczek żywnościo-
wych. Bardzo zależało nam na tym, aby żywność trafiła do 
ludzi na czas, szczególnie w tym trudnym okresie, w jakim 
wszyscy się znaleźliśmy – dziękuje wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który kierując słowa uznania do pracow-
ników GOPS w Piekoszowie podkreśla, iż pracownicy tego 
ośrodka zawsze stawali na wysokości zadania, wychodząc 
naprzeciw potrzebom ludzi znajdujących się w trudnej sy-
tuacji. – Przypomnę tylko, że za swoją pracę pod koniec 
2018 roku znaleźli się w ścisłej czołówce najprężniej dzia-
łających w kraju. Wtedy też podczas uroczystości odbywa-
jącej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymali 
z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i wiceminister Elżbiety 
Bojanowskiej nagrodę specjalną za wybitne i nowatorskie 
rozwiązania w pomocy społecznej. Wspieranie ludzi znaj-
dujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz wychodzenie 
naprzeciw potrzeb społeczności lokalnej to zadanie trudne 
i wymagające niejednokrotnie szczególnego zaangażowa-
nia. To zaangażowanie widać zwłaszcza teraz. Przecież 
nie kto inny jak pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej musieli podzielić i spakować do paczek aż 6,5 
tony jedzenia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
Składam im wszystkim serdeczne podziękowania za trud i 
poświęcenie – dodaje wójt Zbigniew Piątek.                                      

      /A.Olech/

GOPS niesie pomoc w czasie 
pandemii wirusa COVID-19

Pracownicy GOPS zachęcają do pozostania w czasie pandemii w domach. (fot. 
GOPS)
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Nowoczesne szafki w Brynicy
Są kolorowe, funkcjonalne i nowoczesne – tak 

wyglądają nowe szafki, z jakich już mogą korzystać 
uczniowie ze szkoły w Brynicy. Zakup szafek wraz z 
remontem pomieszczenia kosztował blisko 17 tysięcy 
złotych. 

Całkowitą metamorfozę przeszło znajdujące się na par-
terze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
Brynicy pomieszczenie, w którym mieszczą się szatnie dla 
uczniów. – Remont był możliwy dzięki przychylności władz 
gminy Piekoszów i ogromnemu wsparciu pracowników na-
szej szkoły. Po usunięciu starych, metalowych siatek, które 
wydzielały powierzchnię szatni dla każdej z klas, okazało 

się, że konieczna była wymiana podłogi. Nasi pracownicy 
zerwali starą posadzkę i położyli nową. Szpachlowali też 
ściany i pomalowali. Gdyby nie ich zaangażowanie, trudno 
byłoby przeprowadzić wszystkie prace tak sprawnie, dlate-
go też z tego miejsca pragnę im wszystkim złożyć gorące 
podziękowania – dziękował podczas uroczystego prze-
kazania szafek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Brynicy 
Tomasz Gruszczyński.  – Widać, że szafki są wyjątkowo 
funkcjonalne i estetyczne. Całe pomieszczenie szatni zmie-
niło się nie do poznania. Jestem przekonany, że wszyscy 
uczniowie będą wspólnie dbać o piękny wygląd tego miej-
sca – mówił wójt, który wraz z uczniami i dyrekcją placówki 
symbolicznie przeciął wstęgę i osobiście przekazał na ręce 
przewodniczących klas klucze do nowych szafek.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsze tak nowocze-
sne szafki, jakie zamontowano w brynickiej szkole. Nie tak 
dawno oddano podobne szafki do użytku najmłodszych 
uczniów szkoły. – W oddziałach, w których uczą się naj-
młodsi uczniowie wcześniej na ścianach były po prostu 
haczyki. Teraz wszyscy spokojnie mogą schować do swo-
ich własnych szafek książki czy swoje rzeczy osobiste. 
Bardzo nam zależało na tym, żeby przeprowadzić remont 
obu szatni. Teraz oddaliśmy 104 szafki do dyspozycji dla 
starszych uczniów. Planujemy także zakup szafek i remont 
ostatniego pomieszczenia szatni dla jeszcze jednej grupy 
uczniów – zapowiedział dyrektor Tomasz Gruszczyński.

Na tym jednak nie koniec prac, jakie zostaną przepro-

wadzone w Szkole Podstawowej w Brynicy. – Dziś otwie-
ramy uroczyście kolejną odnowioną szatnię wraz z nowymi 
szafkami, a już niebawem ruszy tu spektakularna inwesty-
cja termomodernizacji szkoły w Brynicy. Na to zadanie, jak 
i na termomodernizację innych szkół udało nam się po-
zyskać bardzo wysokie unijne dofinansowanie. Dzięki tej 
inwestycji poprawią się warunki i komfort funkcjonowania 
uczniów – mówi wójt gminy Piekoszów, który podkreśla, że 
bardzo zależy mu na tym, aby uczniowie z gminy Pieko-
szów mieli jak najlepsze warunki edukacyjne. – W gminie 
Piekoszów stawiamy na edukację, dbając o jak najwyższy 
poziom nauczania naszych uczniów i nieustannie inwestu-
jąc w poprawę oferty edukacyjnej. Prowadzimy kolejne re-
monty w szkołach i doposażamy je w nowoczesny sprzęt 
edukacyjny, jak chociażby nawet roboty do programowa-
nia, czy interaktywne dywany. Cieszę się, że w tym wszyst-
kim wspierają nas nie tylko sami nauczyciele, ale też rodzi-
ce. Z tego miejsca pragnę im wszystkim nisko się pokłonić 
– dziękuje za zaangażowanie wójt Zbigniew Piątek.                                    

      /A.Olech/

Uczniowie odebrali klucze do nowych szafek. (fot. CKinfo)

Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z ogło-
szonym na obszarze Polski stanem epidemii, mając 
na względzie ochronę przed rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek 
podjął decyzję o zakupie maseczek ochronnych dla 
mieszkańców gminy.

Maseczki dostarczać będą sukcesywnie strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej od czwartku 26 marca do 
czynnych sklepów na obszarze całej gminy z wyłączeniem 
wielkopowierzchniowych sklepów sieciowych. Osoby skła-
dające w pilnych sprawach pisma do urzędu również będą 
mogły otrzymać maseczkę.

– Zadbajmy wspólnie o nasze zdrowie i zdrowie naszych 
rodzin i bliskich, dlatego zostańmy w domach, ale nie za-
pominajmy i nie porzucajmy naszych zwierząt – przypomi-
na Zbigniew Piątek.                                                  /UG/

Maseczki dla
mieszkańców

Wójt gminy przekazał maseczki na ręce Marka Sorbiana naczelnika OSP w Pie-
koszowie. (fot. UG)
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Gospodarka leśna - informacje
Lasy odgrywają ważną rolę dla środowiska. 

W tym numerze przypominamy jakie są prawa i 
obowiązki właścicieli lasów prywatnych, co zro-
bić, by pozyskać z niego drewno oraz na jakie 
zagrożenia w tym temacie narażeni są mieszkań-
cy gminy Piekoszów.

Do najważniejszych praw właścicieli lasów nale-
ży pozyskiwanie drewna z własnego lasu zgodnie 
z uproszczonym planem urządzania lasu, decyzją 
Starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu 
lasu lub zasadami określonymi przez nadzór lasami. 
Oprócz tego właściciel ma prawo otrzymać dotację 
z budżetu państwa na zagospodarowanie i ochronę 
drzewostanów (np. w związku z klęskami żywioło-
wymi, pożarami czy w wyniku oddziaływania gazów 
i pyłów przemysłowych) oraz dotację na częściowe 
lub całkowite zalesienie gruntu. Właścicielom lasów 
przysługuje bezpłatne doradztwo w zakresie gospo-
darki leśnej. Co więcej, mają oni prawo do wywiesze-
nia tabliczki z zakazem wstępu na teren własnego 
lasu, a także mogą występować do nadleśniczego o 
nieodpłatny przydział sadzonek na odnowienie lasu, 
ważne by ten wniosek poparty był opinią wójta lub 
burmistrza.

Właściciele lasów zobowiązani są do zachowania 
w lasach roślinności leśnej; ponownego nasadzenia 
tej roślinności w ciągu 5 lat od wycinki drzewa; pie-
lęgnowania i ochrony lasu; przebudowy drzewostanu 
w sytuacji gdy niezapewnione jest osiągnięcie celów 
gospodarki leśnej; pozyskiwania drewna nie zabu-
rzając granic produkcyjnych drzewostanu.

W gminie Piekoszów dyżury pełni leśnik inspektor 
Dariusz Cieślik, który dyżuruje w pierwszą i trzecią 
środę miesiąca w godzinach 8:00-10:00, telefon kon-
taktowy 693 539 239. – Warto wspomnieć, że zgło-

szenia do legalizacji pozyskanego drewna są także 
do odbioru w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie 
Gminy w Piekoszowie. Należy te wnioski dokładnie 
wypełnić danymi stosownie do wymogów na nowych 
dwustronnych drukach – mówi inspektor Dariusz 
Cieślik. – Pozyskiwanie drewna powinno być zgodne 
z uproszczonym planem urządzenia lasu. Najlepiej 
uzgadniać to ze mną osobiście lub telefonicznie, bo 
czasem brakuje danych zawartych w planach i poja-
wia się problem dla właściciela – podkreśla leśnik, 
który przypomina także o zbliżających się zagroże-
niach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. – Należy 
usunąć suche gałęzie, by udrożnić drogi dojazdowe 
do ewentualnych pożarów – mówi Dariusz Cieślik. 
Jednak pożary to nie wszystko. Zagrożenie kryje się 
również ze strony owadów głównie kornika ostrozęb-
nego i kornika drukarza. – W gminie Piekoszów na-
leży zwrócić szczególną uwagę w lasach prywatnych 
na usuwanie w pierwszej kolejności drzew porażo-
nych tymi owadami. Takie drzewa należy zgłosić do 
pozyskania i usunąć z lasu. Przy pozyskaniu drzew 
zdrowych, najpierw usuwamy drzewa chore, a nie 
odwrotnie – tłumaczy leśnik.

Dariusz Cieślik podkreśla również, że nasadzeń i 
uzupełnień w lukach drzewostanu należy dokonywać 
w okresie wiosennym. Informacje o zasadach gospo-
darowania i nasadzeń należy uzgodnić z leśnikiem i 
dodaje, że obecnie w czasie panującej epidemii ko-
ronawirusa, wszelkie uzgodnienia i porady udzielane 
będę jedynie telefonicznie pod wskazanym numerem 
telefonu 693 539 239. – Musimy jakoś poradzić so-
bie z zaistniałą sytuacją stąd prośba o kontakt tele-
foniczny. Postaram się pomóc w ten sposób najlepiej 
jak się da – podsumowuje.                                                           

            /kcz/

Klub Karate Morawica i Piekoszów to jeden z 
najdynamiczniej rozwijających się w ostatnim 
czasie klubów sportowych w regionie. Trenuje tu 
ponad 250 zawodników w przedziale wiekowym 
od 6 do 55 lat. 

Treningi są dosyć intensywne, a czołowi karatecy 
zdobywają najwyższe trofea w turniejach karate na 
całym świecie. Jak wyhamować aktywnego sportow-
ca w czasach, kiedy wyhamował praktycznie cały 
świat? – Łatwo nie jest, ale najbardziej rozsądne jest 
teraz pozostanie w domach. Trening można zrobić 
nawet w pokoju – przekonuje Andrzej Horna trener 
Klubu Karate Morawica i Piekoszów.

Sam stara się utrzymać formę, choć jak twierdzi, 
nie jest to takie proste w sytuacji pandemii. – Uwa-
żam, że trenować można, a nawet trzeba jednak z 
zachowaniem pewnych warunków, czyli granic roz-
sądku nie lekceważąc żadnych zaleceń. Jeżeli decy-

dujemy się biegać, to o takiej porze (najlepiej wcze-
śnie rano), kiedy w lesie, czy na łące nie ma tłumów. 
Kolejnym warunkiem jest zachowanie odległości 
od innych zwolenników tej formy ruchu. Zawsze po 
biegu dezynfekuję dłonie specjalnym płynem, z któ-
rym nie rozstaję się od kiedy stało się to konieczne. 
Zwracam też uwagę na kierunek wiatru. Może ktoś 
uzna to za przesadne, ja jednak myślę, że to warto 
również wziąć pod uwagę zwłaszcza, jeśli ktoś bie-
gnie w przeciwnym kierunku – mówi trener. – Trening 
karate to przede wszystkim walka kontaktowa, której 
nam niestety bardzo brakuje. Z prawdziwym utęsk-
nieniem czekamy aż wszystko wróci do normalności, 
a póki co każdy trenuje sam – mówi Andrzej Horna, 
który apeluje, aby w miarę możliwości pozostać w 
domach.

/A.Olech/

W czasie pandemii trenować można w domu
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Przedszkolaki już programują
W Przedszkolu w Piekoszowie można mówić 

o prawdziwej edukacji przyszłości. Tu już od naj-
młodszych lat dzieci uczą się z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii.

Wszystko dzięki wysokiemu dofinansowaniu, jakie 
władze gminy Piekoszów pozyskały na zakup robo-

tów, dywanów interaktywnych i całego niezbędnego 
do nowoczesnej nauki sprzętu w ramach projektu pod 
nazwą „TIKoludki w naturze”. Całość projektu opiewa 
na kwotę ponad 306 tysięcy złotych, z czego 260 ty-
sięcy złotych pokryło pozyskane dofinansowanie z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego 
Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.6 Wzrost ja-
kości edukacji ogólnej ZIT – Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej – ZIT Konkurs dedyko-
wany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu. – Uda-
ło nam się napisać niezwykle nowoczesny i śmiało 
można powiedzieć nowatorski projekt. Ogromnie się 
cieszę, że otrzymaliśmy na niego tak wysokie wspar-
cie unijne. Daje on naszym przedszkolakom już nie 
tylko możliwość wyrównania szans edukacyjnych, ale 
przede wszystkim możliwość zdobycia dodatkowej wie-
dzy oraz szczególnych kompetencji. W ramach projek-
tu specjalne szkolenia przeszli też wychowawcy, którzy 
zdobytą wiedzę teraz przekazują naszym najmłodszym 
uczniom. Jestem przekonany, że nowoczesne tech-
nologie to właściwy kierunek rozwoju edukacyjnego – 
mówi wójt Zbigniew Piątek, który osobiście sprawdził 
jak bardzo interesujące są nowoczesne lekcje w tutej-
szym przedszkolu.

A dzieci z piekoszowskiego przedszkola chętnie 
korzystają z nowoczesnych narzędzi. I nie ma się co 
dziwić. – Zarówno roboty, jak i tablica interaktywna 
są dla nas wielkim wsparciem, jeśli chodzi o rozwój 
przedszkolaków. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w 
zajęciach. Dzięki robotom szybko zapamiętują kolory, 
kierunki, szybciej uczą się liczyć i pisać, ale przede 
wszystkim chętniej wykonują powierzone im zadania. 
Są bardzo zaciekawione wszystkimi zajęciami, podczas 

których wykorzystujemy roboty, czy też interaktywną 
tablicę. Nowoczesny sprzęt rozwija ich wyobraźnię i 
wspomaga naukę, również pod względem programo-
wania – mówi Karolina Sobczyńska wychowawca gru-
py projektowej.

W ramach projektu oddział przedszkolny w Pieko-
szowie został wyposażony w meble, pomoce dydak-
tyczne, zabawki, kącik zabaw z elementami senso-
rycznymi, instrumenty muzyczne, podręczniki do nauki 
języka angielskiego i pomoce logopedyczne. Poza 
tym, oddział przedszkolny został też wyposażony w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, czyli roboty, maty 
do nauki programowania, dywan interaktywny z grami 
edukacyjnymi w języku angielskim, multimedialny pro-
gram edukacyjny i tablice interaktywne. – W ramach 
programu wsparcie szkoleniowe zapewnione zostało 
także dla nauczycieli w zakresie TIK. We wszystkich 
grupach przedszkolnych, w dziewięciu oddziałach, pro-
wadzone są także zajęcia dodatkowe. I tak, uczniowie 
skorzystają z zajęć naukowo – doświadczalnych, są też 
wyjazdy edukacyjne, mamy także taniec i język angiel-
ski – wymienia wicedyrektor Szkoły Podstawowej w 
Piekoszowie Marzena Zbroszczyk koordynator projektu 
i dyrektor Przedszkola.

Na tym jednak nie koniec. W ramach projektu po-
wstanie także zewnętrzna sala dydaktyczna. – Zago-
spodarujemy teren przed szkołą, gdzie będzie się znaj-
dować zewnętrzna sala dydaktyczna. W zakupionych 
ogromnych donicach posadzimy wspólnie z dziećmi 
rośliny. Mamy też narzędzia do ich uprawy i pielęgna-
cji. Już na wiosnę dzieci będą same prowadziły przed-
szkolny ogródek warzywny – mówi koordynator projek-
tu dyrektor Marzena Zbroszczyk.

Zdaniem władz gminy Piekoszów, nauka programo-
wania, jaką właśnie rozpoczęły przedszkolaki to edu-
kacja przyszłości. – Stawiamy na nowoczesne tech-
nologie w naszych placówkach oświatowych. Roboty 
trafiły nie tylko do przedszkola w Piekoszowie, ale też 
do uczniów szkół z Zajączkowa, Rykoszyna, Łosienia, 
Micigozdu, Piekoszowa i Jaworzni, gdzie już od kilku-
nastu miesięcy uczniowie uczą się programowania z 
wykorzystaniem robotów. Mają też dywany interaktyw-
ne, najwyższej klasy oprogramowanie, monitory, table-
ty, laptopy i interaktywne tablice. Na zakup, szkolenia i 
zajęcia z robotyki dla ponad tysiąca uczniów pozyska-
liśmy blisko 800 tysięcy złotych z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
w ramach poddziałania „Rozwój edukacji kształcenia 
ogólnego w zakresie stosowania TIK”. Całość zadania 
opiewała na kwotę 893 tysięcy złotych. Teraz udało 
nam się pozyskać kolejne 260 tysięcy na roboty, tym 
razem dla przedszkolaków. U nas lekcje przyszłości już 
od najmłodszych lat stały się rzeczywistością – pod-
kreśla wójt Zbigniew Piątek.

/A.Olech/

Przedszkolaki z Piekoszowa poznają nowoczesne technologie. (fot. CKinfo)
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Ruszył remont ulicy Przemysłowej

Pełną parą idą prace przy budowie ulicy Prze-
mysłowej w Piekoszowie. Jest to łącznik pomię-
dzy drogą wojewódzką DW 761 a DW 786. 

W ramach inwestycji na długości 1200 metrów 
zostanie położony asfalt. Wybudowany też będzie 
chodnik po jednej stronie drogi i wykonane zostanie 
odwodnienie. Stanie też oświetlenie. 

Poza tym, wybudowany będzie parking z miej-
scami postojowymi dla dziesięciu samochodów 
ciężarowych i trzydziestu samochodów osobo-
wych. – Jest to droga położona w Specjalnej Stre-
fie Ekonomicznej. Dzięki niej wzrośnie atrakcyjność 
terenów inwestycyjnych, którymi już interesują się 
przedsiębiorcy. Zależy nam, żeby ściągnąć tu inwe-
storów. Nowe firmy dadzą nowe miejsca pracy dla 
naszych mieszkańców – podkreśla wójt gminy Pie-

koszów Zbigniew Piątek.
Koszt inwestycji opiewa na kwotę nieco ponad 4 

milionów 127 tysięcy złotych. Na realizowaną budo-
wę drogi władze gminy Piekoszów pozyskały rzą-
dowe dofinansowanie na poziomie sześćdziesięciu 
procent kosztów kwalifikowanych w ramach rządo-
wego programu Funduszu Dróg Samorządowych. – 
To dla nas bardzo duże wsparcie – przyznaje wójt 

gminy Piekoszów. – Gdyby nie dofinansowanie, ja-
kie udało nam się pozyskać na budowę i rozbudowę 
dróg gminnych, sami nie zdołalibyśmy zrealizować 
tak wielu inwestycji w tak krótkim czasie. To będzie 
dla naszej gminy prawdziwy krok milowy, jeżeli cho-
dzi o rozwój infrastruktury drogowej – tłumaczy wójt 
Piątek. 

Wykonawcą generalnym ulicy Przemysłowej w 
Piekoszowie jest firma Trakt. Droga ma być gotowa 
do 30 września 2020 roku.

Warto przypomnieć, że jeszcze w tym roku wy-
budowana zostanie także ulica Południowa w Mi-
cigoździe. Remont odcinka o długości ponad 640 
metrów będzie kosztował 241 tysięcy 612 złotych, 
a nową drogą mieszkańcy pojadą już 30 maja 2020 
roku. Kolejnymi drogami jakie zostaną przebudo-
wane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg 
Samorządowych będą ulice Żeromskiego i Wito-
sa w Piekoszowie. Powstaną tu także chodniki i 
oświetlenie. To zadanie będzie kosztować 3 miliony 
40 tysięcy złotych, a zakończyć ma się ono do 30 
września 2021 roku. 

Natomiast do 30 października 2022 roku mają być 
gotowe jeszcze trzy drogi w Piekoszowie, a wśród 
nich ulica Hetmańska, Rycerska i Książęca. Zyska-
ją one nie tylko nowe nawierzchnie, ale też chodni-
ki i oświetlenie. Inwestycja będzie kosztować ponad 
5 milionów 800 tysięcy złotych. – Warto podkreślić, 
że tak wysokiego jednorazowego dofinansowania 
do kompleksowego remontu dróg gminnych do tej 
pory na terenie gminy Piekoszów nie było – zazna-
cza wójt Zbigniew Piątek. 

Łączna wartość wszystkich tych inwestycji opie-
wa na kwotę ponad 13 milionów 86 tysięcy złotych, 
z czego aż sześćdziesiąt procent kosztów kwalifi-
kowanych pokryje rządowe dofinansowanie pozy-
skane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.                                     

              /A.Olech/

Na terenie całej gminy drogi gminne zostaną wyremontowane za ponad 13 milionów zło-
tych, z czego aż 60 procent kosztów kwalifikowanych pokryje pozyskane przez władze 
gminy Piekoszów rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Remont ulicy Przemysłowej trwa. (fot. CKinfo)
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Przed nami termomodernizacje
szkół w Brynicy i Rykoszynie
2 marca wójt gminy Piekoszów podpisał umowę z wykonawcą, a pierwsze prace mają 
ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Na realizację inwestycji władze gminy Piekoszów pozy-
skały aż 85 procent unijnego dofinansowania.

Władze gminy Piekoszów pozyskały gigan-
tyczne dofinansowanie w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie efektywności energetycznej bu-
dynków użyteczności publicznej w gminie Pie-
koszów” współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia-
łania 6.1 ,,Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym – ZIT KOF” Osi 6. ,,Rozwój miast” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

– Jest to duży, ponad ośmiomilionowy projekt. 85 
procentowe dofinansowanie pozyskane na inwestycje 
z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych daje nam ogromne możliwości 
w zakresie termomodernizacji placówek publicznych. 
Bez tych środków trudno byłoby nam przeprowadzić 
z własnego budżetu tak duże i kompleksowe inwe-
stycje – podkreśla wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek.

Zadanie termomodernizacji budynków użyteczno-
ści publicznej podzielono na etapy. Pierwszy etap 
opiewał na kwotę nieco ponad 2 milionów 233 tysięcy 
złotych, z czego 85 procent pokryło unijne dofinanso-
wanie. Tym samym na inwestycję pozyskano 1 mi-
lion 640 tysięcy złotych, a termomodernizacja objęła 
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie, budynek 
Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz szkołę w Łosie-
niu. W ramach drugiego etapu już trwa komplekso-
wa termomodernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piekoszowie, a lada dzień ruszą prace 
związane z termomodernizacją szkół w Brynicy i w 

Rykoszynie.
Na termomodernizację szkół ogłoszono dwa od-

rębne przetargi. Jak się okazało, najtańszą ofertę 
w obu przypadkach złożyła firma PHU ,,Maja’’ ze 
Słaboszowa w województwie małopolskim. Termo-
modernizacja szkoły w Brynicy będzie kosztować 1 
milion 559 tysięcy złotych, a szkoły w Rykoszynie 
nieco ponad 2 miliony złotych. Umowę z wykonawcą 
inwestycji podpisał wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek wraz ze skarbnik gminy Magdaleną Smolar-
czyk-Korbą.

W ramach inwestycji w obu szkołach zostaną do-
cieplone ściany zewnętrzne budynków, a także da-
chy, wymienione zostaną też drzwi i okna wraz z 
parapetami. Poza tym, wymieniona będzie również 
instalacja centralnego ogrzewania wraz z pieca-
mi grzewczymi i zainstalowaniem fotowoltaiki. We 
wnętrzach budynków zaświeci energooszczędne 
oświetlenie typu LED. Dodatkowo w szkole w Ryko-
szynie przeprowadzone zostaną prace naprawcze 
konstrukcyjno-budowlane sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem. Będą one polegać w szczególności na 
wzmocnieniu konstrukcji sali gimnastycznej w postaci 
poziomego układu stalowych cięgien sprężających, 
naprawie warstwy licowej zachodniej ściany szczy-
towej sali gimnastycznej, a także na naprawie zary-
sowań i podbiciu fundamentów. – Szkoły w Brynicy 
i w Rykoszynie niebawem nie tylko zyskają nowy i 
estetyczny wygląd. Dzięki termomodernizacji będzie 
tu przede wszystkim oszczędnie i ekologicznie – za-
znacza wójt Zbigniew Piątek.

Warto przypomnieć, że w 2018 roku termomo-
dernizacji poddano budynek Szkoły Podstawowej w 
Łosieniu, Urząd Gminy oraz budynek Zakładu Usług 
Komunalnych; obecnie na ukończeniu jest termomo-
dernizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a 
od marca rozpoczną się prace przy budynkach szkół 
w Brynicy i Rykoszynie. W Rykoszynie jednocze-
śnie wykonany zostanie remont sali gimnastycznej. 
W przyszłym roku termomodernizacją objęte będą 
budynki szkoły w Jaworzni i Micigoździe oraz budy-
nek Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie przy 
ul. Kolejowej. Planowane jest w nowej perspektywie 
dalsze ocieplanie pozostałych budynków użytecz-
ności publicznej chcemy aby tym zabiegom poddać 
ośrodek zdrowia, remizę w Piekoszowie oraz szkołę 
w Szczukowskich Górkach.                      /A.Olech/Umowa na wykonanie termomodernizacji została podpisana. (fot. BCK)
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Konkurs mitologiczny w Łosieniu
Już po raz szósty w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu odbyły 
się zmagania pod hasłem „O złoty laur”.

Powiatowy Konkurs Mitologiczny objął ho-
norowym patronatem wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. Zwyczajem lat ubiegłych or-
ganizacja imprezy odbyła się przy współpracy 
Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

W tegorocznej edycji turnieju uczestniczyło 15 
miłośników tematyki mitologicznej. Wiedza, przygo-
towane samodzielnie stroje, kunszt aktorski i pre-
dyspozycje sceniczne kolejny już raz zachwyciły 

komisję konkursową oraz licznie zgromadzoną pu-
bliczność.

Zmagania dotyczyły zagadnień poruszanych w 
utworach „Mit Labdakidów”, „Król Edyp” i „Antygo-
na”. Była to problematyka trudna, ale jakże aktual-
na. Konkurs składał się z trzech etapów: test wy-
boru, pytania ustne, prezentacja stroju i opowieść  
o przedstawianej przez siebie postaci. Rywalizacja 
była duża, a walka wyrównana, co świadczy o do-
skonałym przygotowaniu się młodych fascynatów 
literatury starożytnej Grecji.

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła Katarzyna 
Jaworska ze szkoły w Łosieniu, drugie – Mateusz 
Kwiatkowski z Zajączkowa, a trzecie ex aequo Wik-
toria Łuszczyńska z Łosienia i Gabriela Pietrzykow-
ska z Rykoszyna. Wyróżnienia powędrowały do 
Natalii Słoń z Brynicy, Klaudii Dziuby z Micigozdu i 
Bernarda Skoczylasa ze szkoły w Oblęgorku.

Podczas konkursu wręczono również nagrody 
specjalne. Nagrodę za najlepszą prezentację bo-
hatera odebrała Amelia Chrut ze szkoły w Brynicy, 
natomiast najlepszy strój według komisji posiadał 
Bernard Skoczylas z Oblęgorka.                      

             /SP w Łosieniu/

Uczestnicy konkursu przedstawiali także wybranych mitycznych bohaterów. 
(fot. SP w Łosieniu)

Święto patrona szkoły w Zajączkowie
Szkoła Podstawowa w Zajączkowie od roku 2018 nosi imię Bohaterów Powstania 
Styczniowego. 

Takie imię zostało wybrane przez społeczność 
szkolną i lokalną nieprzypadkowo. W dniu 24 lu-
tego 1863 roku w okolicy, nad Wierną Rzeką, ro-
zegrała się jedna z największych bitew Powsta-
nia Styczniowego, która przeszła do historii jako 
pierwsza bitwa pod Małogoszczem. 

Wojskami powstańczymi dowodził Marian Langie-
wicz, jego adiutantem była Anna Henryka Pustowój-
tówna, która z bronią w ręku walczyła z wrogiem. To 
ważne postaci dla tej szkoły.

Uczczona została ich pamięć, bohaterstwo i zaan-
gażowanie w walce. Uczniowie mieli możliwość przy-
pomnieć sobie przebieg bitwy pod Małogoszczem 
oraz sylwetki patronów. Z tej okazji została przygoto-
wana wystawa, która była eksponowana na korytarzu 
szkolnym. Tam też znalazły się prace uczniów wyróż-
nione w konkursie plastycznym. Uczniowie z klas IV 
-VI przystąpili do pisemnego konkursu, a ich zada-
niem było rozwiązać test, który zawierał 25 pytań. 

W taki oto sposób udało się w różnych formach 
uczcić pamięć naszych bohaterów.

/SP w Zajączkowie/

Wystawa poświęcona patronom szkoły. (fot. SP w Zajączkowie)
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Konkurs „Zima w obrazach”
Pod koniec lutego odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. 
„Zima w obrazach” organizowanego przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

W tym roku chcieliśmy zwrócić uwagę dzieci i 
dorosłych na problem ekologii, stąd hasło konkur-
su „EKO-ZIMA”. Ponadto jest to jedno z zadań re-
alizowanego w szkole projektu Erasmus+ pt. „Little 
steps make a big difference. Together we care for 
our home” - „Małymi krokami zmierzamy ku dużej 
zmianie. Wspólnie troszczymy się o nasz dom”. 

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół z tere-
nu gminy Piekoszów oraz z gmin ościennych. Łącznie 
wpłynęło 68 prac, wykonanych różnymi technikami pla-
stycznymi.

W sali gimnastycznej została zorganizowana wystawa 
z nadesłanych prac. Uczniowie naszej szkoły przygoto-

wali program artystyczny poświęcony zimie i współcze-
snym ekologicznym problemom. Ważnym elementem 
było wręczenie nagród w trzech kategoriach konkursu. 

Spośród uczniów klas pierwszych przyznano nastę-
pujące nagrody:
I miejsce: Nikola Materek (SP Szczukowskie Górki)
II miejsce: Dominik Paprocki (SP Piekoszów)

III miejsce: Maja Stefańczyk (SP Rykoszyn). Wyróżnie-
nia w tej kategorii otrzymały Aleksandra Wojciechow-
ska (SP Jaworznia), Marcelina Siwińska (SP Jaworznia) 
oraz Michalina Siwińska (SP Jaworznia).

W grupie uczniów klas drugich przyznano:
I miejsce: Zofia Huk (SPI Micigózd)
II miejsce: Oliwier Szczypała (SP Tokarnia)
III miejsce: Natalia Wróblewska (SP Brynica). Wyróż-
nienia otrzymały Julia Guzy (SP Szczukowskie Górki) i 
Amelia Nowacka (SP Jaworznia).

Wśród uczniów klas trzecich przyznano:
I miejsce: Gabriela Wojciechowska (SP Jaworznia)
II miejsce: Julia Bębacz (SP Łosień)
III miejsce: Wojciech Sobczyk (SP Micigózd). Wyróż-
nienia otrzymały Roksana Piec (SP Łosień) oraz Lena 
Wiencko (SP Jaworznia).

Pragniemy poinformować, że zgodnie z zawartym po-
rozumieniem, atrakcyjne nagrody w konkursie ufundo-
wała Społeczna Akademia Nauk w Kielcach, a wręczyli 
je doktor Paweł Ramiączek, Dziekan Wydziału Handlu i 
Bezpieczeństwa oraz dyrektor szkoły w Jaworzni Mał-
gorzata Czekaj. W uroczystości uczestniczyli także: 
z ramienia wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka 
-  kierownik referatu oświaty Justyna Robak, przewodni-
cząca rady rodziców Paulina Kleszcz, rodzice i nauczy-
ciele uczniów biorących udział w konkursie. 

Konkurs i jego podsumowanie przygotowały nauczy-
ciele Małgorzata Białacka, Ewa Martin, Dorota Wsół i 
Urszula Ząbek. O słodki poczęstunek zadbała Małgo-
rzata Czekaj.                                    /SP w Jaworzni/

Nagrodzeni uczestnicy konkursu oraz zaproszeni goście. (fot. SP w Jaworzni)

Harcerze z Micigozdu działają
W październiku zeszłego roku powstała 100 

Kielecka Drużyna Harcerska w Micigoździe Hu-
fiec Kielce-Miasto im. Obrońców Westerplatte. 

Drużynową nowopowstałej drużyny została Oliwia 
Szafarczyk, Przyboczną Martyna Szafarczyk, a za-
stępowymi – Paulina Wawrzeńczyk i Oliwia Koniuszy. 
– Na zbiórkach, które odbywają się w poniedziałki w 
naszej szkole, uczymy się przez zabawę, poznajemy 
historię Polski i skautingu, a także siebie, integruje-
my się, budujemy swój system wartości – tłumaczą 
harcerze z 100. KDH. W ostatnim czasie aktywnie 
brali udział m.in. w biwaku Namiestnictwa PrzeHarce 
2019, przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju, w 
obchodach Odzyskania Niepodległości przez Polskę 
czy w grze miejskiej „TrzyMaj”.

 Zachęcamy do odwiedzenia strony drużyny har-

cerskiej na Facebook’u: 100 Kielecka Drużyna Har-
cerska – https://www.facebook.com/100KDH/.

         /SPI w Micigoździe/

Mlodzi harcerze uczestniczą w wielu działaniach. (fot. SPI w Micigoździe)
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Polski Złoty ma 100 lat
We wtorek 3 marca w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie od-
było się uroczyste zakończenie projektu „Polski ZŁOTY ma 100 lat”.

Celem projektu było uświadomienie, jak zmieni-
ła się polska waluta od jej odrodzenia do czasów 
współczesnych oraz jak stabilna pozycja złotego 
wpływa na umacnianie gospodarki i pozycję Polski 
w świecie. Szkoła w Rykoszynie zakwalifikowała się 
do projektu jako jedna z 4 placówek w całym woje-
wództwie.

Warto zaznaczyć, że uczniowie uczestniczyli w zaję-
ciach „Był sobie pieniądz”, podczas których mogli zoba-
czyć i dotknąć pierwszych płacideł oraz sztabek złota. 
Dowiedzieli się również jak Narodowy Bank Polski dba 
o wartość polskiego pieniądza, poznali historię polskiej 
waluty oraz dowiedzieli się, jak najważniejsze wyda-
rzenia w dziejach naszego kraju wpłynęły na rozwój 
złotego. Uczniowie zwiedzili Centrum Pieniądza oraz 
skarbiec. Kolejnym ekscytującym punktem wycieczki 

było zwiedzanie Stadionu Narodowego trasą „Piłkarskie 
emocje” oraz spacer ulicami naszej pięknej stolicy. 

We wtorek 3 marca ogłoszono wyniki konkursu na 
projekt banknotu 100 zł. Uczniowie przygotowali wspa-
niałe prace. Komisja konkursowa miała niezwykle trud-
ne zadanie, ponieważ ze 144 propozycji musiała wybrać 
jedynie 6. Każdy projekt był wyjątkowy i niepowtarzalny. 
Widząc zaangażowanie i wysiłek uczniów przyznano 
również 24 wyróżnienia.

Uroczystość tą uświetnił wspaniały występ uczniów 
przygotowany pod bacznym okiem nauczycieli Marty 
Kotwicy oraz Jolanty  Świebodzkiej. Uczniowie przepro-
wadzili nas przez historię polskiej waluty, przybliżyli rów-
nież wydarzenia z dziejów naszego kraju, które wpłynę-
ły na rozwój złotego.

Nie zabrakło również wspaniałych gości - na uroczy-
ste wydarzenie przybyli dyrektor Oddziału Okręgowego 
Narodowego Banku Polskiego w Kielcach Krzysztof 
Szczerba oraz koordynator projektów edukacyjnych Łu-
kasz Pastuszyński – pracownik Oddziału Okręgowego 
NBP w Kielcach. To właśnie dzięki NBP nasi uczniowie 
otrzymali wspaniałe nagrody za swoje prace – 6 table-
tów. Obecny był również Ernest Misztal, który ufundo-
wał nagrody w postaci pendrive’ów dla uczniów wyróż-
nionych. Na to wyjątkowe wydarzenie do szkoły przybył 
także wójt Zbigniew Piątek.

Był to niezwykły dzień pełen pozytywnych emocji. 
Społeczność szkolna jest bardzo wdzięczna darczyń-
com, wszystkim osobom, które pracowały przy tym 
przedsięwzięciu oraz nauczyciel Annie Ludwickiej, która 
była szkolnym koordynatorem projektu. 

/SP w Rykoszynie/

Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu wraz z zaproszonymi gośćmi. 
(fot. SP w Rykoszynie)

O kobietach i dla kobiet
Szczęścia, zdrowia, radości i pomyślności… Tego 

i wiele innych ciepłych życzeń popłynęło 10 marca 
w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w 
Szczukowskich Górkach do wszystkich kobiet.

 Na uroczystym apelu z okazji Dnia Kobiet pod opieką 
nauczycieli Patrycji Giemzy i Magdaleny Jęczmińskiej 
uczniowie klas I, II, VI oraz VIII zaprezentowali program 
artystyczny, ujawniając zdolności aktorskie oraz tanecz-
ne. Mogliśmy podziwiać humorystyczne sceny prehisto-
ryczne, pokazy tańca przygotowane przez klasy I, II i 
VI, a nawet pokaz mody przygotowany przez chłopców 
z klasy VIII. Nie zabrakło interaktywnej zabawy z pu-
blicznością, gdzie wspólnie ustalano dominujące cechy 
kobiet. Nauczyciel muzyki Sławomir Skrobot, uświet-
nił wydarzenie swoim występem z wesołą piosenką. 
Wszystko to odbyło się w bardzo miłej i radosnej atmos-

ferze, a uśmiech pojawił się na twarzy każdej kobiety.           
            /SP w Szczukowskich Górkach/

Akademia z okazji Dnia Kobiet wzbudziła uśmiech wśród żeńskiej części wi-
downi. (fot. SP w Szczukowskich Górkach)
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Lutowa wycieczka za nami
W sobotę 29 lutego odbyła się 

kolejna wycieczka zorganizowana 
przez Bibliotekę Centrum Kultury 
w Piekoszowie.

Piotrków Trybunalski co prawda po-
witał nas bardzo wietrznie, ale za to 
interesująco. Wszystko to ze względu 
na spacer po mieście z przewodni-
kiem, który oprowadzał nas po cieka-
wych miejscach Piotrkowa Trybunal-
skiego. Później, wędrując po tutejszym 
Muzeum Zamku, poznawaliśmy jego 
historię i aktualną działalność.

Następnie przyszedł czas na kolej-
ny punkt wycieczki, czyli zwiedzanie 
Muzeum Miasta Łodzi. Tuż po prze-
rwie obiadowej, w Teatrze im. Stefana 
Jaracza obejrzeliśmy spektakl „Ope-
retka”.                                         /kcz/ Uczestnicy lutowej wycieczki. (fot. BCK)

W Zajączkowie rozmawiano 
o bezpiecznym Internecie i baśniach

W piątek 21 lutego w biblio-
tece w Zajączkowie wspólnie 
z uczniami klasy VI i wycho-
wawcą Anitą Karońską obcho-
dziliśmy Dzień Bezpiecznego 
Internetu, który w tym roku 
obchodzony był pod hasłem 
„Działajmy razem!”. 

Lekcja bezpieczeństwa odbyła 
się w oparciu o przesłane nam 
materiały przez Polskie Centrum 
Programu Safer Internet, który 
tworzą Państwowy Instytut Ba-
dawczy NASK oraz Fundacja Da-
jemy Dzieciom Siłę.

Celem zajęć było podwyższe-
nie poziomu wiedzy na temat za-
grożeń prywatności w sieci oraz 
poznanie wartości programu Asy 
Internetu, dzięki któremu dzie-
ci bez obaw i bezpiecznie mogą 
poruszać się po świecie online. 
Zajęcia prowadzone były z wyko-
rzystaniem edukacyjnego materia-
łu filmowego oraz dyskusji, o tym 
jak ważny jest dla nas Internet, 
ale też w jaki sposób ustrzec się 
przed niebezpieczeństwami, które 
w nim czyhają. 

Z wizytą w krainie baśni
W ramach projektu „Bajki, ba-

śnie i legendy polskie”, realizo-
wanego przez uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Po-
wstania Styczniowego w Zającz-
kowie, pod koniec lutego bibliotekę 
w Zajączkowie odwiedziła klasa 0 
z wychowawcą Beatą Zagnieńską. 
Wizyta ta miała na celu pomoc 
dzieciom w utrwalaniu poznanej 
na lekcjach „Legendy o Miedzia-
nej Stopie”. Natomiast w piątek, 

21 lutego ta sama klasa gościła w 
bibliotece dalej, by poznać kolejne 
legendy - tym razem „Legendę o 
Lechu, Czechu i Rusie” oraz „To-
ruńskie Pierniki”. Na zakończenie 
spotkania dzieci otrzymały koloro-
wanki oraz lizaki.

Mamy nadzieję, że cudowny 
świat legend najmłodszym Czytel-
nikom już dobrze jest znany oraz 
że po tak wyczerpującej lekcji na 
długo zostanie w ich pamięci.              

      /as/

Dzieci uczyły się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. (fot. BCK)
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„Trzynastego”, „Znamy się tylko z widzenia”, 
„Chałupy welcome to” i wiele innych przebojów pol-
skiej sceny muzycznej mogliśmy usłyszeć podczas 
Dnia Kobiet w Centrum Kultury w Piekoszowie.

Ryszard Poznakowski, Samanta Daszkowska i Piotr 
Kubacki – w takim składzie 8 marca ze specjalną de-
dykacją dla żeńskiej części widowni zagrał zespół Po-
znakowski Band. Muzycy prezentowali utwory napisane 
i skomponowane przez lidera grupy Ryszarda Pozna-
kowskiego dla takich artystów jak m.in. Zbigniew Wo-
decki, Alicja Majewska, Andrzej Zaucha czy Katarzyna 
Sobczyk. Do swojego śpiewu angażowali także publicz-
ność, co spotkało się z dużą aprobatą uczestników wy-
darzenia.

Wokalne prezentacje wielkich polskich przebojów, 

przeplatane były krótkimi rozmowami z liderem zespołu, 
które prowadził dziennikarz Leszek Bonar. – Nie wiem 
czy Państwo wiedzą, ale przez dwie dekady Ryszard 
Poznakowski był sołtysem wsi Magnuszew Duży. Od 
zeszłego roku na tym stanowisku zastąpiła go… jego 
zona Teresa – mówił dziennikarz. – Podejrzewam, że 

może to być stanowisko dziedziczne – dodał z uśmie-
chem były sołtys.

Podczas spotkania i przy okazji kolejnej anegdoty, 
zespół zaprezentował utwór poświęcony… teściom. – 
Mamy piosenki o pannie młodej, panu młodym, parze 
młodej i o teściowych, ale o teściu piosenek nie ma. 
Stąd, będąc na weselu mojego sąsiada, podjąłem de-
cyzję, by taką piosenkę, poświęconą właśnie teściom, 
napisać – tłumaczył Ryszard Poznakowski.

Na zakończenie – tuż po bisie piosenki „Znamy się 
tylko z widzenia” – życzenia w stronę Pań skierował 
Zbigniew Piątek wójt gminy Piekoszów. – Cytując Pier-
re de Bourdeille’a „Świat bez kobiet byłby jak ogród bez 
kwiatów”, chcę życzyć wszystkim paniom, uśmiechu na 
twarzach i radości oraz podziękować za to, że jesteście 
– mówił wójt gminy Piekoszów. Podsumowaniem wyjąt-
kowego wieczoru był pyszny tort.

Świętowanie w bibliotece w Zajączkowie
W czwartek 5 marca w bibliotece w Zajączkowie 

świętowaliśmy zbliżający się Dzień Kobiet.
Urocze damy swoją obecnością zaszczycili wójt gmi-

ny Piekoszów Zbigniew Piątek i dyrektor Biblioteki Cen-
trum Kultury w Piekoszowie Andrzej Paździerz, którzy 
przybyli z najlepszymi życzeniami i prezentami. Trady-
cyjny goździk wręczony przez wójta doskonale wkom-
ponował się w nastrój, gdyż nie obyło się bez wielu 
wspomnień. Ze słodkim poczęstunkiem zawitał do nas 
również radny z Zajączkowa Julian Walas.

Ten wyjątkowy wieczór umilił nam szczególny gość - 
Justyna Sieradzka. Dziewczyna, która kocha Bieszcza-
dy, pisze przepiękne wiersze, które zostają umuzycz-
nione oraz teksty piosenek. Autorka zajęła I miejsce 
w Ogólnopolskim konkursie „Dźwiękosłowa” w ramach 
festiwalu „Natchnieni Bieszczadem 2019”. Bardzo wczu-
liśmy się w jej twórczość, z której płynie niesamowita 
wrażliwość, autentyczność, wiara w Boga, w dobro dru-
giego człowieka, w szukanie sensu życia. W tak dobo-

Poznakowski Band wystąpił w Piekoszowie. (fot. BCK)

Kobiece spotkanie w Zajączkowie. (fot. BCK)Koncert obejrzała spora publiczność. (fot. BCK)

W wielu miejscach w naszej gminie uroczyście obchodzono święto wszystkich Pań. Mieszkanki mogły wziąć udział w koncercie, pokazie pierwszej pomocy czy w zabiegu kosmetycznym.

Wiele atrakcji podczas Dnia Kobiet w gminie Piekoszów



17KULTURA
Głos Piekoszowa - marzec 2020

W wielu miejscach w naszej gminie uroczyście obchodzono święto wszystkich Pań. Mieszkanki mogły wziąć udział w koncercie, pokazie pierwszej pomocy czy w zabiegu kosmetycznym.

Wiele atrakcji podczas Dnia Kobiet w gminie Piekoszów

Pokaz pierwszej pomocy z okazji święta kobiet w Brynicy zaprezentowali adep-
ci Akademii Małego Strażaka. (fot. BCK)

rowym i miłym towarzystwie z lampką wina w ręku mile 
spędziliśmy ten wyjątkowy wieczór.

Świętowanie w bibliotece w Brynicy
Uroczyste obchodzy święta kobiet nie mogły ominąć 

mieszkanek Brynicy. Panie miały okazję przypomnieć 
sobie jak udzielać pierwszej pomocy.

A wszystko to dzięki pokazowi jaki zaprezentowali 
adepci Akademii Małego Strażaka z Brynicy. Oczywi-
ście nie zabrakło również słodkiego akcentu wieczoru, 
czyli tortu.

Dzień Kobiet w świetlicy w Wincentowie
Uroczyste świętowanie Dnia Kobiet nie ominęło świe-

tlicy w Wincentowie.
Podczas spotkania 7 marca gościliśmy zespół Bra-

ters, który zadbał o oprawę muzyczną, Beatę Stępień, 

która wykonywała dla Pań przepiękną biżuterię oraz 
Przedstawicielki Strefy Piękna Mary Kay Agnieszkę 
Rożniakowską - Gościniewicz i Annę Wrońską, które 

W Wincentowie Panie korzystały z pielęgnacyjnego zabiegu na dłonie. (fot. BCK)

W Rykoszynie wójt gminy Piekoszów wręczał kwiaty. (fot. BCK)

wykonywały u Pań zabieg „Aksamitne dłonie”, udzielały 
porad kosmetycznych oraz rozlosowały wśród przyby-
łych dwie nagrody, którymi były kosmetyki firmy Mary 
Kay.

Świętowanie w bibliotece w Rykoszynie
Podczas Dnia Kobiet zorganizowanego w bibliotece 

w Rykoszynie, gościli wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, radny Zdzisław Grosicki oraz sołtys Rykoszyna 
Waldemar Kotwica, którzy wręczyli zgromadzonym pa-
niom słodkie upominki oraz kwiaty, składając przy tym 
najserdeczniejsze życzenia.

Z wizytą przybył również Cezary Majcher Członek 
Zarządu Powiatu Kieleckiego, który po złożeniu życzeń 
również podarował paniom kwiaty.

Ceramiczne upominki na Dzień Kobiet
Pracownia ceramiczna w Centrum Kultury w Pie-

koszowie również przygotowywała się do obchodów 
Dnia Kobiet. Klasa IIb ze szkoły podstawowej w Pie-
koszowie pod opieką Jolanty Wąsowicz z okazji zbli-
żającego się Święta Kobiet, wykonywała kompozycję 
kwiatową, którą na ostatnich zajęciach pomalowała.                                

          /kcz/,/as/,/ape/,/gg/

Uczniowie malowali wcześniej przygotowane kompozycje kwiatowe. (fot. BCK)
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Klub Twórców - Grzegorz Kumański
Dziś przedstawiamy sylwetkę malarza Grzegorza Kumańskiego.

R E K L A M A

Urodzony w 1968 roku, magi-
ster geografi i przyrody. Jego hob-
by to (oprócz malarstwa) wszelkie 
prace plastyczno - techniczne np. 
obróbka drewna (świeczniki, lam-
py, żyrandole do altan wykona-
ne głównie z konarów i korzeni, 
rzeźby ogrodowe) wyrób biżuterii 
z drewna i żywicy epoksydowej, 
zajęcia związane z utrzymaniem 
ogrodu, gdzie między innymi 
uprawia tykwy, z których wyko-
nuje nastrojowe lampy. Od wielu 
lat gra w zespole muzycznym na 
gitarze basowej.

GRZEGORZ KUMAŃSKI

*Wielokrotnie w naszej pla-
cówce w Piekoszowie, organi-
zowana była wystawa prac Pana 
autorstwa. W swoich obrazach 
krąży Pan wokół takich tematów 
jak natura, zwierzęta, portrety 
kobiet i wiele innych. Może za-

nim przejdziemy do tego, który 
z tematów jest Panu najbardziej 
bliski, zacznijmy od początku. 
Jak to się stało, że Pan malu-
je? W szkole uczy Pan geogra-
fii, która przecież ma niewiele 
wspólnego z malarstwem… Kie-
dy zaczęła się ta artystyczna 
przygoda? 

Plastyka pociągała mnie od za-
wsze – już w szkole podstawowej 
brałem udział w wielu konkursach,  
a rysowanie i malowanie zawsze 
sprawiało mi wielką przyjemność. 
Miała w tym zasługę i moja mama, 
która była nauczycielem plastyki 
w szkole w Łopusznie, a w wol-
nym czasie również zajmowała się 
między innymi malarstwem. Mimo, 
iż jestem samoukiem, ustawicznie 
pogłębiam swoją wiedzę, systema-
tycznie wzbogacam swój warsztat 
pracy włączając nowe techniki ma-
larskie. 

*Przejdźmy zatem do tematy-
ki Pana obrazów. Co najbardziej 
lubi Pan malować? 

Najwdzięczniejszym tematem 
jest przyroda – krajobrazy, kwiaty, 
wiejskie pejzaże i konie (obrazy 
olejne malowane szpachelką).

*Czy w jakiś sposób dokształ-
cał lub dokształca się Pan w te-
macie tworzenia obrazów? 

Przygodę z malarstwem na 
większą skalę zapoczątkował mój 
udział w warsztatach oraz kursie 
kwalifikacyjnym z plastyki, dzięki 

któremu uczyłem też tego przed-
miotu.

*W naszej gminie w zeszłym 
roku powstał Klub Twórców. Co 
prawda na razie on raczkuje, ale 
są nowe pomysły na jego roz-
wój. Jak wyobraża Pan sobie 
jego działalność, jak ocenia ten 
pomysł?

Bardzo dobra inicjatywa promu-
jąca naszą gminę, która umożliwia 
wymianę doświadczeń i wzajemne 
inspiracje. Świetnie, że na łamach 
Głosu Piekoszowa są prezentowa-
ne sylwetki miejscowych twórców.

*Warto wspomnieć, że oprócz 
pędzla, w dłoń brał Pan również 
gitarę… Czy aktualnie, muzyka 
ma w Pana życiu jakieś miejsce?

Tak muzyka nieodłącznie towa-
rzyszy mojemu życiu nie tylko pry-
watnemu ale również zawodowo 
przez kilka lat uczyłem młodzież z 
Gimnazjum w Piekoszowie gry na 
instrumentach muzycznych w ra-
mach powstałego zespołu muzycz-
nego. 

*I na zakończenie – czy jest ja-
kieś motto życiowe, którym kie-
ruje się Pan codziennie w swoim 
życiu?

Może trochę banalne, ale praw-
dziwe: „Nie dla szkoły,  lecz dla ży-
cia się uczysz”, „Rób to, co lubisz, 
a nie będziesz pracował” – dedyku-
ję je głównie swoim wychowankom.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA
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EWA SIDŁO
Usługi Finansowe i Ubezpieczeniowe

KOMUNIKACYJNE DOMY I MIESZKANIA ŻYCIE I ZDROWIE ROLNE FIRMY TURYSTYCZNE

WIELE TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH W JEDNYM MIEJSCU

Zapraszamy do biura
przy ul. Częstochowskiej 85A

Wkrótce przenosimy biuro firmy
na  ulicę KOLEJOWĄ 30

150 m od bieżącej lokalizacji

Chochliczki i Chochliki w akcji
Kluby Chochlik i Chochliczek mają za zadanie 

wzbogacić czas dzieciom w sposób kreatywny i 
twórczy. Tak też się dzieje. 

Na kolejnych zajęciach Klubu Chochliczek 6 marca 
wraz z dziećmi wykonywaliśmy zwierzątka z talerzyków 
papierowych. Mali artyści mogli podejrzeć wcześniej 
przygotowane wzory zwierzątek i na ich wzór stworzyć 
podobne lub całkiem inne zwierzątka, wśród których 
znalazły się m.in.: kotki, psy, krowy, biedronki, zebry, ty-
gryski oraz misie.

Chochliczki wykonywały zwierzątka z papierowych talerzyków. (fot. BCK)

Na wtorkowych zajęciach Klubu Chochlik 18 lutego, 
uczestnicy zajęć zaczęli wyklejać obrazy z kawy i fasoli 
przedstawiające koty na tle księżyca.To bardzo czaso-
chłonna praca, która wymaga od dzieci cierpliwości i sta-
ranności, więc na efekty końcowe trzeba będzie troszkę 
poczekać.              /km/

W rękach Chochlików powstają koty na tle księżyca, które wykonane będą z 
kawy i fasoli. (fot. BCK)



Instytucje kultury – prowadzone lub współprowadzone przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w związku z 
czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów czy 
bibliotek, przygotowały bogatą ofertę, umożliwiającą kontakt ze 

sztuką poprzez kanały internetowe. 

Zachęcamy do korzystania z tych możliwości - zwiedzajmy, 
słuchajmy koncertów, czytajmy, oglądajmy 

i kontemplujmy sztukę.

Zapraszamy na stronę

https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-w-sieci


