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Wybraliśmy nowe władze gminy
Za nami wybory samorządowe, które w naszej gminie przeprowadzone były w dwóch 
turach. Wójtem gminy został ponownie Zbigniew Piątek.

16 listopada odbyły się wybory 
samorządowe, podczas których do-
konano wyboru do rad gmin, powia-
tów i sejmików wojewódzkich.

Pierwsza tura w Piekoszowie
Mieszkańcy gminy Piekoszów wy-

bierali 15 radnych do rady gminy (spo-
śród 66 kandydatów) oraz wójta gminy 
(spośród 3 osób). Jednak pierwsza 
tura nie wystarczyła, by dokonać wy-
boru nowego włodarza, bowiem ża-
den z kandydatów (Ryszard Białacki, 
Wiesław Jóźwik, Zbigniew Piątek) nie 
otrzymał odpowiedniej liczby głosów. 
W pierwszej turze najwięcej głosów, 
bo 3205 zdobył Zbigniew Piątek, co 
stanowiło 46,88% wszystkich głosów 

oddanych w pierwszej turze, Ryszard 
Białacki uzyskał 2227 głosów, co sta-
nowiło 32,58% głosów, natomiast Wie-
sław Jóżwik otrzymał 1404 głosy, co 
stanowiło 20,54% głosów. Skład nowej 
Rady Gminy przedstawiamy na str. 
4-5.

Potrzebna druga tura
W związku z niedokonaniem wybo-

ru wójta w pierwszej turze wyborów, 
30 listopada odbyło się drugie głoso-
wanie. Tym razem wybieraliśmy tylko 
spośród dwóch kandydatów: Ryszar-
da Białackiego i Zbigniewa Piątka. W 
drugiej turze wyborów ważne głosy 
oddało 5247 wyborców. Po podliczeniu 
głosów udostępniono oficjalne wyniki. 

Wójtem Gminy Piekoszów został Zbi-
gniew Piątek, który uzyskał zaufanie 
2904 mieszkańców, co stanowi blisko 
54,81% głosów. Na Ryszarda Białac-
kiego zagłosowały 2343 osoby.

Mamy radnego w radzie powiatu
Do rady powiatu kieleckiego okręgu 

Piekoszów, Chęciny i Sitkówka-Nowi-
ny, startowało ponad 50 kandydatów, 
którzy walczyli o 5 mandatów. W tym 
roku mandat radnego powiatu zdobył 
Mateusz Karliński, adwokat, pocho-
dzący z pobliskiego Łosienka. Warto 
podkreślić, że w ubiegłej kadencji w 
radzie powiatu kieleckiego nie było 
żadnego przedstawiciela z terenu na-
szej gminy.     /kg/

Zimowe utrzymanie dróg
Gdzie dzwonić i kogo informować o niebezpiecznie śliskich drogach? Poniżej 
przedstawiamy informację na temat zimowego utrzymania dróg w gminie Piekoszów.

Urząd Gminy w Piekoszowie 
ogłosił plan zimowego utrzymania 
dróg na terenie gminy Piekoszów.

Organizacja akcji zimowej
Koordynatorem akcji zimowej w na-

szej gminie została Danuta Marszałek 
z Urzędu Gminy w Piekoszowie.

Gmina Piekoszów w planie zosta-
ła podzielona na dwa rejony. Rejon 
I obsługiwany przez OSP Rykoszyn 
został określony jako drogi gminne w 
miejscowościach: Rykoszyn, Łosie-
nek, Łubno, Łosień, Lesica, Zającz-
ków, Wesoła Skałka, Gałęzice. Rejon 
II został określony jako drogi gminne 
w miejscowościach: Wincentów, Mici-
gózd, Piekoszów, Łaziska, Jaworznia, 
Janów, Szczukowice, Brynica, Górki 
Szczukowskie. Koordynatorem rejonu I 

jest Sławomir Majcherczyk, natomiast 
rejonu II Jerzy Rąbalski.

Gdzie dzwonić?
Decyzje dotyczące wysyłania sprzę-

tu do akcji zimowego utrzymania dróg 
będą podejmowane na podstawie 
panujących warunków pogodowych, 
rozpoznania terenowego sytuacji na 
drogach, interwencji instytucji pań-
stwowych lub telefonicznych interwen-
cji mieszkańców gminy.

W dni robocze (poniedziałek-
-piątek) w godzinach pracy Urzędu 
Gminy (7.30 - 15.30) zimowe utrzy-
manie dróg Rejonu I i II koordyno-
wane będzie z siedziby Urzędu Gmi-
ny (tel. 41 300 44 13), natomiast po 
godzinie 15.30 oraz w dni wolne od 
pracy zimowe utrzymanie dróg ko-

ordynowane będzie telefonicznie 
pod numerami telefonów: Rejon I - 
532 541 960 lub 693 582 481, Rejon 
II - 694 207 551.

W przypadku, gdy mieszkańcy 
będą chcieli zgłosić problem na 
drodze powiatowej należy dzwonić 
pod numer telefonu 41 303 87 77, 
zaś w przypadku dróg wojewódz-
kich należy dzwonić pod numer 41 
346 58 40 lub 604 401 210.

Podział rejonów oraz inne informa-
cje dotyczące zimowego utrzymania 
dróg znajdują się na wkładce załączo-
nej do numeru oraz na stronie interne-
towej Urzędu Gminy www.piekoszow.
pl      /sup/
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Zbigniew Piątek ponownie wójtem gminy
Uroczyste ślubowanie, słowa gratulacji i życzenia, by czteroletnia kadencja obfitowała 
w słuszne decyzje i sukcesy. 9 grudnia nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie Wójta 
Gminy Piekoszów.

- Powierzony urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i 
pomyślności mieszkańców gminy - 
tymi słowami 9 grudnia w Centrum 
Kultury w Piekoszowie ślubował 
Zbigniew Piątek, ponownie wybra-
ny na urząd Wójta Gminy Pieko-
szów.

 - Wygrajmy razem to hasło wybor-
cze, które towarzyszyło mojej kampa-
nii, dlatego dziękuję tym, którzy wzię-
li udział w głosowaniu - powiedział 
Zbigniew Piątek. - To wielki zaszczyt, 
wyróżnienie, ale i ogromny obowiązek 
- dodaje. W uroczystym zaprzysięże-

niu Wójta wzięli udział oprócz przed-
stawicieli instytucji gminnych i miesz-
kańców, również zaproszeni goście, 
którzy gratulowali włodarzowi naszej 
gminy wygranej w wyborach i życzyli 
sukcesów oraz podejmowania słusz-
nych decyzji. - Chciałem Panu Wójto-
wi życzyć tego, aby dotrzymał danego 
słowa - powiedział Krzysztof Lipiec 
poseł RP. Wyrazy powinszowań padły 
także z ust posła Marka Gosa, który 
podkreślił, iż służba publiczna wyma-
ga nie tylko poświęcenia i wysiłku, ale 
i cierpliwości. Kolejny z gości senator 
Krzysztof Słoń w swoich życzeniach 

użył metafory gminy jako ziemi, o 
którą trzeba odpowiednio zadbać. - 
Drodzy samorządowcy, zgodziliście 
się na to, aby przez 4 lata uprawiać 
tę piekoszowską ziemię. Życzę tego 
by nie zabrakło chleba w gminie i 
by każdy miał tu swój dom - podsu-
mował. Zenon Janus Wicestarosta 
Powiatu Kieleckiego przypomniał jak 
ważnym elementem jest współpraca 
ponad podziałami, bez względu na to 
jak różnymi jesteśmy osobami. Jego 
słowa poparł Andrzej Pruś Wiceprze-
wodniczący Sejmiku Województwa 
Świętokrzyskiego. - Współpracę i 
jedność uosabia Wójt Gminy, który 
potrafi jednoczyć ludzi - podkreśla. 
Na sali obecny był także Radny Rady 
Powiatu Mateusz Karliński, który do-
dał od siebie kilka słów. - Mieszkańcy 
zaufali radnym, wójtowi - mówi - teraz 
w państwa rękach leży to, aby tego 
zaufania nie utracić.

Oprócz członków samorządów 
gminnego, powiatowego i wojewódz-
kiego, gratulacje - w formie wiersza 
- zaprezentowała Alina Buczyńska 
reprezentująca Zespół Pieśni i Tańca 
„Wincentowianie”. Życzenia i bukiety 
kwiatów złożyli również przedstawi-
ciele poszczególnych instytucji gmin-
nych.

Relację filmową z zaprzysiężenia                                           
wójta można obejrzeć na stronie in-
ternetowej www.bckpiekoszow.pl  

/kg/

Wójt elekt odebrał zaświadczenie o wyborze na wójta oraz niezliczoną ilość gratulacji od gości będących na uroczystej sesji.

Na uroczystą sesję przybyło wielu zaproszonych, znamienitych gości.
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Przedstawiamy nowo wybranych radnych gminy Piekoszów
Od 16 listopada mamy nową radę gminy. Jej członkowie 

mają już za sobą pierwsze sesje i wybór przewodniczące-
go. Został nim Zdzisław Grosicki z Rykoszyna. Wiceprze-
wodniczącymi zostały kobiety: Alicja Bełtowska i Barbara 
Drogosz. 

Większość z radnych to osoby, które zasiadały w radzie 
w poprzedniej, krótkiej kadencji. W radzie zasiada coraz 
więcej kobiet. W tej jest ich aż pięć.

Zebraliśmy garść podstawowych informacji na temat no-
wych radnych. Spytaliśmy także jaki cel im przyświecał, 
gdy decydowali się wystartować w wyborach i co będą 
chcieli osiągnąć w tej kadencji.           /sup/

Aż ośmiu radnych z krótkiej, rocznej kadencji zostało ponownie wybranych do rady gminy. Wśród pozostałych są osoby, które wcześniej pełniły funkcje radnych oraz osoby, które 
zostały wybrane pierwszy raz. Przedstawiamy Państwu radnych kadencji 2014-2018. Przewodniczącym Rady Gminy Piekoszów został Zdzisław Grosicki.

Przewodniczący Rady Gminy Pieko-
szów. Ma 64 lata, wykształcenie zawo-
dowe, przez kilkadziesiąt lat pracował 
jako kierowca MPK. Od 4 lat przebywa 
na emeryturze. Ma żonę Ewę oraz dwóch 
synów i troje wnucząt: Rafał, Karol i Emil-
ka. Reprezentuje mieszkańców Rykoszy-
na i Gałęzic, startował z Komitetu Prawa i 
Sprawiedliwości. Radnym jest po raz dru-
gi. Zapowiada, że będzie dążył do roz-
wiązania problemu zaopatrzenia w wodę 
zachodniej części gminy oraz problemów 
komunikacji publicznej w gminie.

ZDZISŁAW GROSICKI

Ma 43 lata, wykształcenie wyższe. Jest 
absolwentem kierunku europeistyka na 
WSEiA w Kielcach. Zajmuje się dekoracją i 
aranżacją wnętrz. Ma żonę Jolantę i 6 let-
niego syna Jakuba. Reprezentuje miesz-
kańców Brynicy. Za najważniejszy cel sta-
wia sobie wdrażanie planu naprawczego 
i zejście z zadłużenia gminy do poziomu 
poniżej 60%. Priorytetem jest również inte-
gracja mieszkańców Brynicy i pozyskiwa-
nie środków z Unii Europejskiej na ten cel. 
Startował z Komitetu KWW Nasza Gmina 
Ryszarda Białackiego.

Ma 63 lata, z wykształcenia technik-me-
chanik, obecnie nie pracuje zawodowo, 
przebywa na rencie. Ma żonę Irenę i dwie 
dorosłe już córki. Startował z Komitetu 
Wyborczego Wyborców Gmina Wspólne 
Dobro Piekoszów. Reprezentuje miesz-
kańców Jaworzni. W radzie gminy zasia-
da po raz drugi. Zapowiada, że jego ce-
lem jest poprawa bezpieczeństwa, jakości 
nauczania i opieki zdrowotnej w gminie.

BOROWSKI ANDRZEJ BUDZIWOJSKI ZDZISŁAW

Ma 57 lat, z wykształcenia technik-me-
chanik. Zainteresowania: sport, ochrona 
środowiska. Reprezentuje mieszkańców 
miejscowości Bławatków, Skałka, Lesica, 
Lasek, Jeżynów. Startował z komitetu wy-
borczego Prawa i Sprawiedliwości. Jako 
radny chce pomóc w uzdrowieniu sytu-
acji finansowej gminy. Deklaruje też chęć 
poprawy stanu dróg w Bławatkowie oraz 
pomoc klubom sportowym działającym na 
terenie naszej gminy.

Ma 40 lat, wykształcenie wyższe. Jest ab-
solwentką Uniwersytetu Warszawskiego 
na kierunku archeologia. Pracuje w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy w Pie-
koszowie. Ma męża i dwoje dzieci w wie-
ku 7 i 9 lat. Reprezentuje mieszkańców 
Jaworzni Zagórze i Jaworzni Fabrycznej. 
Startowała z komitetu Prawa i Sprawiedli-
wości. Od dawna udziela się społecznie i 
uważa, że  jako radna gminy Piekoszów 
będzie miała większe możliwości do dzia-
łania na rzecz lokalnej społeczności. Jej 
celem jest dobro mieszkańców.

CHUK LUCJAN GARBAT MAGDALENA

Ma 49 lat, wykształcenie średnie ogólno-
kształcące. Emerytowany żołnierz. Obec-
nie pracuje na umowę zlecenie w szpitalu 
w Morawicy. Ma żonę Jolantę i dwóch 
synów, 23 letniego Damiana i 17 letnie-
go Szymona. Reprezentuje mieszkań-
ców Szczukowic i Górek Szczukowskich. 
Startował z komitetu KWW Nasza Gmina 
Ryszarda Białackiego. Jako radny zamie-
rza godnie reprezentować mieszkańców, 
pomagać załatwiać najważniejsze sprawy 
dotyczące miejscowości, które reprezen-
tuje.

Ma 59 lat, wykształcenie średnie i police-
alna szkoła BHP. Obecnie rencista. Jest 
sołtysem Wincentowa od 8 lat. Ma żonę 
i 2 dorosłe córki. Reprezentuje mieszkań-
ców Wincentowa i Wincentowa Zrębów. 
Startował z własnego komitetu Komitet 
Wyborczy Wyborców Stanisława Kotwi-
cy. Radnym jest po raz drugi. Jako radny 
chciałby zrobić wiele dla swojego okręgu 
wyborczego, wspierać jego  mieszkań-
ców.

JANIEC DARIUSZ KOTWICA STANISŁAW
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Przedstawiamy nowo wybranych radnych gminy Piekoszów
Aż ośmiu radnych z krótkiej, rocznej kadencji zostało ponownie wybranych do rady gminy. Wśród pozostałych są osoby, które wcześniej pełniły funkcje radnych oraz osoby, które 
zostały wybrane pierwszy raz. Przedstawiamy Państwu radnych kadencji 2014-2018. Przewodniczącym Rady Gminy Piekoszów został Zdzisław Grosicki.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów. Ma 46 lat, wykształcenie 
wyższe, absolwentka UJK w Kielcach na 
kierunku profilaktyka społeczna i reso-
cjalizacja. Obecnie pracuje jako przed-
stawiciel handlowy. Matka trójki dzieci. 
Reprezentuje mieszkańców Zajączkowa, 
Wesołej, Wiernej Rzeki i Młynków. Starto-
wała z komitetu Prawo i Sprawiedliwość. 
Jako radna będzie współpracować z Wój-
tem, aby w miarę możliwości finansowych 
polepszać infrastrukturę gminy służącą jej 
mieszkańcom.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pie-
koszów. Ma 39 lat, z wykształcenia na-
uczyciel. Na co dzień pracuje w Zespole 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie. 
Ma męża Sławomira i dwoje dzieci. Ga-
briela ma 14 lat, Maciej 5 lat. Reprezentu-
je mieszkańców Piekoszowa. Startowała 
z własnego komitetu Nasza Gmina Nasza 
Przyszłość. W radzie gminy zasiada po 
raz drugi. Cel jaki jej przyświeca jako rad-
nej, to praca na rzecz gminy i pomoc jej 
mieszkańcom.

BEŁTOWSKA ALICJA DROGOSZ BARBARA

Ma 44 lata, wykształcenie średnie ogólne. 
Ma męża Marka i dwoje dzieci 16-letnią 
Dianę i 9-letniego Kacpra. Reprezentu-
je mieszkańców miejscowości Łosień, 
Łosienek i Łubno. Startowała z komitetu 
Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiada, że 
będzie godnie reprezentowała mieszkań-
ców i zrobi wszystko, by gmina w kolej-
nych latach mogła rozwijać się dzięki po-
zyskiwanym środkom finansowym z Unii 
Europejskiej.

Ma 47 lat. Pracuje w Wojewódzkim Szpi-
talu Dziecięcym w Kielcach jako Inspektor 
BHP i PPOŻ. Ma żonę Kazimierę, córkę 
Andżelikę i 1,5 roczną wnuczkę. Jego 
hobby to sport i wędkarstwo. Reprezen-
tuje mieszkańców Janowa. Startował z 
Komitetu KWW Nasza Gmina Ryszarda 
Białackiego. Radnym jest po raz pierwszy. 
Jego celem jest poprawa sytuacji w gmi-
nie i w miejscowości, którą reprezentuje.

KURCZYŃSKA DOROTA LIS DARIUSZ

Jest emerytowanym oficerem, ma 54 lata, 
wykształcenie wyższe o kierunku praw-
no-administracyjnym. Ma żonę i dwoje 
dzieci. Reprezentuje mieszkańców okrę-
gu nr 1 w Piekoszowie. Startował z Ko-
alicyjnego Komitetu Wyborczego SLD 
Lewica Razem. Jako radny będzie spra-
wował kontrolę w zakresie gospodarowa-
nia środkami publicznymi pod względem: 
legalności, gospodarności i celowości 
wydatków. Będzie też pracował na rzecz 
poprawy środowiska zamieszkania na na-
szych osiedlach, wsiach.

Ma 54 lata, wykształcenie średnie ogól-
ne. Pracuje jako sprzedawca w sklepie, 
jest rolnikiem. Ma męża i 4 dzieci. Zain-
teresowania to turystyka, pieczenie ciast 
i gotowanie. Reprezentuje mieszkańców 
wsi Podzamcze i Julianów. Startowała z 
Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Jest 
radną po raz pierwszy. Pomaga społecz-
nie osobom potrzebującym. Jako radna 
gminy Piekoszów będzie się starała o 
polepszenie warunków mieszkańców wsi 
Podzamcze i Julianów a także rodzinom, 
które najbardziej potrzebują wsparcia.

SIERADZAN ALEKSANDER STOGA BOGUSŁAWA

Ma 61 lat, wykształcenie średnie. Obec-
nie rencista. Ojciec 5 dzieci, ma 4 wnu-
częta (3 wnuczki i 1 wnuka). Reprezentuje 
mieszkańców Łazisk i części Piekoszowa: 
ul. Kolejowa, Chęcińska, Słoneczna, Wol-
ności do nr 24. Startował z komitetu Ini-
cjatorzy Dobrej Przyszłości. Lubi działać 
społecznie. Interesują go głównie sprawy 
finansów gminy i szukanie szans na wyj-
ście z głębokiego zadłużenia. Jako radny 
będzie starał się działać na rzecz miesz-
kańców całej gminy oraz zdobywać środki 
unijne na rozwój gminy.

Ma 62 lata, wykształcenie wyższe. Jest 
absolwentem Wydziału Zarządzania Uni-
wersytetu Warszawskiego. Prowadzi wła-
sną działalność gospodarczą. Ma żonę i 
trzy dorosłe córki. Reprezentuje miesz-
kańców Micigozdu. Startował z komitetu 
KWW Nasza Gmina Ryszarda Białackie-
go. Jego celem jest unormowanie sytuacji 
finansowej i społecznej w gminie oraz 
realizacja postulatów zgłaszanych przez 
mieszkańców Micigozdu a szczególnie 
budowa chodnika przy ul. Kieleckiej oraz 
poprawa warunków lokalowych w szkole.

SZOT LECH ŚWIERCZ STANISŁAW
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Polska Niepodległa - od 96 lat
Dzięki wytrwałości, odwadze, bohaterstwu i przemyślanym strategiom staliśmy się 
suwerennym państwem.

Od 96 lat, dzień 11 listopada to bar-
dzo ważna data. Po 123 latach zabo-
rów udało nam się odzyskać upragnio-
ną wolność i niepodległość.

By uczcić pamięć poległych w więk-
szości miejsc w Polsce przy pomnikach i 
innych obiektach upamiętniających pole-
głych w walce o wolność ojczyzny składa-
ne są wiązanki z kwiatów i oddawany jest 
hołd bohaterom. Obchody Dnia Niepodle-
głości nie mogły ominąć naszej gminy.

W uroczystościach z okazji Dnia Nie-
podległości 11 listopada wzięli udział 
przedstawiciele władz gminy Piekoszów 
z Wójtem Gminy Zbigniewem Piątkiem i 
Przewodniczącą Rady Gminy Pelagią Ru-
siecką na czele. Oprócz tego obecni byli 
także reprezentanci jednostek straży po-
żarnych z terenu gminy, harcerze i przed-
stawiciele gminnej kultury i oświaty.

Na początku uroczystości na Placu 
Niepodległości w Piekoszowie zebrały 
się poczty sztandarowe. Punktualnie o 
12, rozpoczęła się uroczysta msza świę-
ta, po której odbył się przemarsz ulicami 
Piekoszowa. Gdy zebrani goście ponow-
nie zgromadzili się na placu, w postawie 
czci i wdzięczności zaśpiewano Mazur-
ka Dąbrowskiego. Po przemówieniach 
obecnych gości złożone zostały kwiaty 
przy pomniku upamiętniającym poległych 
mieszkańców gminy w walce o niepod-
ległość. Warto zaznaczyć, że wartę przy 

nim pełnili przedstawiciele XVII Kieleckiej 
Drużyny Harcerskiej, którzy asystowa-
li również podczas składania wieńców. 
Druga część wydarzenia przybrała formę 
artystyczną. Na scenie zagrali i zaśpie-
wali: Igor Sidło, Izabela Stoga, Zuzanna 
Ziętal, Aleksandra Włodarska, harcerze z 
ZPO w Zajączkowie pod przewodnictwem 
drużynowych - Bożeny Klimczyk i Doroty 
Kozieł oraz Orkiestra Dęta z Piekoszowa. 
Wiersze tematyką nawiązujące do święta 

Niepodległości zaprezentowała p. Zofia 
Zygała z Piekoszowa.

Dbałość o zachowanie tradycji ob-
chodzenia świąt narodowych jest bardzo 
ważna. Przekazywanie postaw patriotycz-
nych zwłaszcza młodemu pokoleniu po-
woduje, że nabywają odpowiednich war-
tości i z szacunkiem oraz czcią traktują 
bohaterów wojennych i tych, którzy przy-
czynili się do odzyskania wolności przez 
Polskę.                         /kg/

Przedstawiciele władz i instytucji gminnych oraz drużyny harcerskie z Jaworzni i Zajączkowa.

Na ludowo i z humorem
Na kilka chwil cofnęliśmy się w czasie i przyjrzeliśmy się tradycjom ludowym.

Darcie pierza, szatkowanie i kisze-
nie kapusty, przędzenie to tylko nie-
liczne z obrzędów ludowych, które 
wielu z mieszkańców naszej gminy 
jeszcze pamięta. Niekóre z nich zosta-
ły zaprezentowane podczas przeglądu 
poświęconemu właśnie tym zwycza-
jom.

W listopadowe popołudnie członkowie 
Zespołu Pieśni i Tańca Wincentowianie 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Ryko-
szynie w zabawny sposób zaprezentowali 
wybrane obrzędy ludowe. Nie mogło za-
braknąć doskonałej aranżacji, muzyki i 
tańca oraz odpowiednich strojów.

Inicjatywa, która została zrealizowana 
ze środków pozyskanych z Narodowego 
Centrum Kultury pokazała, że nasze ze-

społy ludowe oraz koło gospodyń 
wiejskich mają wielki repertuar 
umiejętności oraz dużą kreatyw-
ność. Poza tym zadziwić mogły 
umiejętności aktorskie, które po-
kazali wszyscy występujący.

Na spotkaniu oprócz członków 
pozostałych zespołów folklory-
stycznych i mieszkańców obecny 
był również Wójt Gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek.

Zespół Wincentowianie 7 
grudnia wystąpił również w Woje-
wódzkim Przeglądzie Obrzędów, 
który odbył się w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach.

/kg/

Przegląd Obrzędów Ludowych zorganizowany został przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekszowie w ramach programu Dom Kultury+ 

Inicjatywy lokalne 2014 Narodowego Centrum Kultury

Zespół Wincentowianie pokazał się ze świetnej strony.

Występ Koła Gospodyń Wiejskich był równie dobry.
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Nowe ogrodzenie, które powstało 
dzięki dobroci wielu osób oraz pracy 
naszych uczestników i pracowników 
interwencyjnych Gminy Piekoszów za-
pewni nam bezpieczeństwo. To wszyst-
ko jest bardzo ważne. Jednak tym, co 
najbardziej przyciąga do naszego Domu 
to  panująca w nim atmosfera.  Co na 
ten temat mają do powiedzenia nasi 
podopieczni?

- Przyjaźń, zrozumienie i miłe spędza-
nie czasu jest sensem naszych poczynań. 

W grupie między ludźmi stajemy się ludźmi 
spełnionymi, lepszymi. Serdeczność, po-
kora - uczą nas pięknie żyć. ŚDS ofiaruje 
nam szczęście. 

- Dzięki ŚDS osoby niepełnosprawne 
czują się kochane, potrzebne, ważne i war-
tościowe. Chciałabym zaznaczyć, że jest tu 
opieka, zainteresowanie niepełnosprawny-
mi, kultura i wielkoduszność. Każda osoba 
jest ważna, możemy się udzielać, a nasze 
słowo jest tu istotne, brane pod uwagę. 
Mamy tu zagwarantowany spokój, miłość, 

bezpieczeństwo. Zawsze 
możemy na siebie liczyć. 
Zawsze! Jesteśmy w ŚDS 
szczęśliwi, że możemy 
się spotykać. Realizujemy 
tu swoje marzenia. Jest tu 
nam dobrze.  

- Było mi ciężko w 
domu, nie pracowałem. 
Napisałem do GOPS i oni 
mnie tu skierowali. Nie 
chciało mi się tu przyjść, 
ale gdy pojawiłem się 
pierwszy raz spodobało 
mi się i jestem tu już 9 lat. 
Pracownicy są kulturalni. 
Każdy każdemu poma-
ga. Zaprzyjaźniłem się ze 
wszystkimi: i z pracowni-

kami i z uczestnikami.
- Cieszę się, że w ŚDS wspólnie przy-

gotowujemy posiłki. To ważne dla osób, 
które samotnie prowadzą gospodarstwo 
domowe. To też ważny punkt dnia, kiedy 
wszyscy spotykamy się przy stole, by zjeść 
przygotowany przez dyżurnych obiad i po-
rozmawiać.

- Dla osób, które nie mają w domu ła-
zienki istotne jest to, że mogą tu skorzystać 
z prysznica i pralki.

Personel ŚDS stara się wprowadzać 
nowoczesne i atrakcyjne formy rehabilitacji: 
nordic walking, gra w kręgle, boole, yoga, 
aerobik, stepy, bilard, basen, wspinaczka  
skałkowa,  zajęcia cheerleaders i inne. Na 
wsparcie mogą liczyć rodziny uczestników 
zajęć ŚDS. Nasi rodzice wiedzą o tym, że 
zawsze zostaną wysłuchani i uzyskają po-
moc lub choćby poradę. Chętnie z tego ko-
rzystają.

Naszym wciąż niespełnionym marze-
niem jest posiadanie busa. W tej chwili do-
jeżdżamy samodzielnie i na własny koszt. 
Przy naszych niskich rentach jest to ogrom-
ny  wydatek. Wśród nas są osoby, które nie 
są na tyle sprawne intelektualnie i czasami 
fizycznie, by poradzić sobie z dotarciem na 
zajęcia. W tych przypadkach mogą liczyć 
jedynie na pomoc pracowników ŚDS.

Zespół redakcyjny

ŚDS - piękne miejsce, piękni ludzie!
Pięknie odnowiony budynek, nowocześnie, gustownie urządzone pomieszczenia za-
chęcają do pobytu w naszym Domu.

Odnowiony budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy.

Można mieć dłonie jak u chirurga
I do nikogo ich nie wyciągnąć

Można do każdego wyciągnąć dłoń
Nie umiejąc szklanki wody utrzymać nią

Można mieć zdrowe obie nogi
I nie wychodzić poza własne progi
A można z trudem poruszać nogą
I wciąż podążać w stronę kogoś

    Można dostrzegać I cieszyć się tym, 
co jest piękne

Mając za ciemną zasłoną oczy zamknięte
Można mieć wzrok dobry jak sokół

I nie widzieć niczego wokół.
Trudne zadania można rozwiązywać
I mądrym człowiekiem się nazywać

Można nie wiedzieć w jakim się żyje wieku
A cały czas myśleć o drugim człowieku

Można być pięknym i przed ludźmi uciekać
Można też twarz mieć skrzywioną, 

Lecz wciąż do innych się uśmiechać 
Można nie widzieć nie chodzić nie mówić

A być sprawniejszym 
od tak zwanych zdrowych ludzi
Można mieć sztuczne serce,

Ale przed sobą nieść je na ręce.
Można być książkowym 

przykładem zdrowia
Nie rozumiejąc co 

pod pojęciem człowiek się chowa
I w znaczeniu poprawnym

Co to znaczy być niepełnosprawnym.

NIEPEŁNOSPRAWNI
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Nie od dziś wiadomo że Facebook 
jest największym portalem społecz-
nościowym w Internecie. Korzystają 
z niego setki firm, użytkowników na 
całym świecie 

Chcieliśmy dotrzeć do jeszcze więk-
szego grona odbiorców, dlatego z przy-
jemnością informujemy, że 25 listopada 
2014 roku powstała nasza strona na 
Facebook’u. Znajdziecie tam wszystkie 
ważne informacje z działalności Środo-
wiskowego Domu Samopomocy oraz 
Stowarzyszenia na rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Razem”.

Można nas znaleźć wpisując „Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Pie-
koszowie”. Zapraszamy do polubienia 
naszego funpage’u!! 

Nasze sukcesy na spartakiadzie
29 sierpnia uczestnicy ŚDS Piekoszów wzięli udział w VII 
edycji Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomo-
cy z Województwa Świętokrzyskiego.

Nagrodą w klasyfikacji generalnej 
był puchar przechodni „Mistrz Spar-
takiady” oraz rower trójkołowy. 

Nasza ekipa trenowała pod prze-
wodnictwem p. Katarzyny. W skład 
naszego zespołu weszli m.in: Monika, 
Iwona (bieg na 50m. kobiet), Ewa, Bo-
żena (bieg na 100m. kobiet), Arkadiusz, 
Sebastian (bieg na 50m. mężczyzn), 
Dominik, Wiesław (bieg na 100m. męż-
czyzn), Aleksandra (rzut piłką lekarską), 
Jerzy, Krzysztof (rzut piłką lekarską), 
Jadwiga (skok w dal kobiet), Karol, Mi-
chał (skok w dal mężczyzn), Marianna, 
Krzysztof (warcaby), Wiesław, Karol, 
Jerzy, Michał, Marcin (piłka nożna). Na 

podium znaleźli się:
- Jadwiga (skok w dal kobiet) - 2 

miejsce
- Marianna (warcaby) - 2 miejsce
- Monika, Iwona, Ewa, Bożena (bieg 

na 50m. i 100m. kobiet) - 2 miejsce
- Wiesław, Karol, Jerzy, Michał, Mar-

cin (piłka nożna) - 3 miejsce 
- Iwona, Aleksandra, Bożena - 4 

miejsce
W klasyfikacji generalnej nasz ŚDS 

zajął ostatecznie 4 miejsce. Nasza 
ekipa, jako jedyna, dopingowana była 
przez własną grupę chearlederek, co 
wzbudziło podziw wszystkich kibiców! 

Jesteśmy
na Facebooku

Z wizytą u Leonarda
21 listopada odbyliśmy jednodniową wycieczkę do Centrum Leonarda Da Vinci 
w Podzamczu Chęcińskim.

Przed wejściem mieliśmy okazję 
podziwiać barokowy ogród w stylu 
włoskim. Podobny znajduje się w 
Rzymie. Miejsce to stanowi jeden z 
elementów dworka Branickich. 

Widzieliśmy także bramę Jana III So-
bieskiego. Ma ona formę łuku triumfal-
nego i wzniesiona została na powitanie 
króla wracającego do kraju po wiktorii 
wiedeńskiej. Od 2010 r. budynki wraz 
z terenami dookoła zostały własnością 
Regionalnego Centrum Naukowo-Tech-
nologicznego. 

W Centrum zwiedzaliśmy wystawę 
„Świat Leonarda da Vinci”. Ekspozycja 
podzielona jest na kilka grup tematycz-
nych. Nasza wycieczka zapoznała się 
szczegółowo z dwoma, które noszą 
nazwy: „Kodeks atlantycki” i „Kodeks 
latania”.

„Kodeks atlantycki” to stanowisko 
interaktywne, zawierające kopie ręcz-
nych notatek i badań Leonarda o ma-
szynach oraz trójwymiarowe modele 
ponad 50-ciu z nich. Widzieliśmy eks-
ponaty: „Samochód Robot”, „Mazzoc-
chio”, „Magiczna Kostka”, „Machina 
Czasu”, „Most Obrotowy”, „Szybka Ku-
sza” i wiele innych. 

W „Kodeksie o lataniu” zapoznaliśmy 
się z badaniami nad lotem ptaków, któ-
re posłużyły Leonardowi do zaprojek-
towania maszyny latającej. Obejrzeli-
śmy m.in. „Ptaka sterowanego linkami”, 
„Śrubę powietrzną”, „Nietoperz mecha-
niczny”. Najbardziej zainteresował nas 

skonstruowany przez Leonarda pierw-
szy wynalazek, który miał pozwolić 
człowiekowi wzbić się w powietrze - był 
to tzw. „Wielki Latawiec”.

Wystawa zawiera również kopie ob-
razów Leonarda da Vinci oraz ich wir-
tualne reprodukcje (tak jak wyglądały 
zaraz po namalowaniu). Wśród nich są 
najsłynniejsze obrazy mistrza, m.in.: 
„Ostatnia Wieczerza”, „Dama z grono-
stajem” i oczywiście „Mona Lisa”. 

Na pierwszym piętrze mogliśmy 
poeksperymentować z ciekawymi wy-
nalazkami m.in. z „Komnatą Amesa”, 
„Wielką Dmuchawą”, „Kulą Plazmową”, 
„Pismem Lustrzanym” i „Poćwiartowa-
ną twarzą”. 

Wycieczka była bardzo udana i po-
uczająca. Dziękujemy serdecznie Cen-
trum Leonarda da Vinci za umożliwie-
nie bezpłatnego zwiedzenia wystawy.

Przed reprodukcją obrazu „Ostatnia wieczerza”.
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Ziemniak króluje
17 października odbyło się w naszym 

ŚDS coroczne Święto pieczonego ziem-
niaka. Wraz z nami uczestniczył w nim 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek 
oraz opiekunowie niepełnosprawnych. 

Zabawy przy ognisku rozpoczęliśmy 
od pieczonej kiełbaski i kaszanki. Na-
stępnie zorganizowane zostały zaba-

wy w grupach: slalom z ziemniakiem, 
sadzenie i zbieranie ziemniaków, rzut 
ziemniakiem do celu, ziemniaczany la-
birynt. Dużo emocji wzbudziło obieranie 
ziemniaków na czas. Na koniec wszyscy 
dostali słodkie upominki i dresy. 

Wiesław Sagan  

Przy muzyce najlepsza jest zabawa.

Ziemniaczane stworki wykonane przez najmłodszych.

Co to jest 
„grupa wsparcia”?

Jest to forma wsparcia psychospołecz-
nego, w której członkowie świadczą sobie 
różnego rodzaju pomoc. Niekoniecznie 
jest to pomoc materialna. Członkowie gru-
py zrzeszają się zazwyczaj ze względu na 
jakąś wspólną, obciążającą psychicznie lub 
społecznie cechę.   

Od wrześna 2014 roku w naszej gminie 
działa grupa wsparcia dla rodziców wycho-
wujących niepełnosprawne dzieci. Rodzice 
spotykają się jeden raz w tygodniu w róż-
nych miejscach: w szkole w Micigoździe, 
w budynku Środowiskowego Domu Samo-
pomocy. Pomoc może przyjmować formę 
dostarczania pożytecznych informacji, re-
lacjonowania własnych doświadczeń zwią-
zanych z danym problemem, słuchania i 
akceptacji doświadczeń innych, empatycz-
nego zrozumienia i nawiązania kontaktów 
społecznych z osobami o podobnych trud-
nościach.  Mówienie pomaga, wypowiada-
nie swoich obaw i myśli ogromnie pomaga. 
Grupa daje poczucie, że człowiek nie jest 
sam, że są inni, którzy dzielą z nim ten sam 
kryzys. 

W grupie spotykają się ludzie, którzy 
wnoszą do niej różne zainteresowania, 
umiejętności, potrzeby, cechy osobowości. 
Każdy z obecnych podczas spotkań grupo-
wych staje się KIMŚ, kto jest do dyspozy-
cji jako partner do rozmowy i „wentyl bez-
pieczeństwa”. Każdy ma okazję do tego, 
by nie tylko nabyć nowe umiejętności ale 
przede wszystkim odkryć uzdolnienia, któ-
re pozwalają wykorzystać swoje zasoby i 
mocne strony.  W ramach projektu „Słab-
szych bierze się w środek” na spotkania za-
praszamy specjalistów z dziedziny psycho-
logii, neurologii, psychiatrii. Po zakończeniu 
projektu mamy nadzieję, że grupa wsparcia  
przekształci się w grupę samopomocy. W 
pomaganiu kluczową rolę pełnią osoby le-
piej radzące sobie z daną trudnością, które 
pozostałym służą wzorem oraz doświad-
czeniem. Serdecznie zapraszamy. 

Być może znajdziecie państwo nowych 
przyjaciół i być może będziecie robić rze-
czy, o których już nawet nie marzyliście.

W październiku przed naszym ośrod-
kiem stanęła piękna altana. Wybudowa-
na została przez uczestników projektu 
„Słabszych bierze się w środek” pod-
czas warsztatów architektury krajobra-
zu.

Uczestnicy zajęć wraz z ekipą zawo-
dowego stolarza Zenona Petrusa z Pie-
koszowa przygotowywali materiały już 
od sierpnia. W październiku udało się 
zamontować konstrukcję. 

Prosimy wszystkich o uszanowanie 
trudu włożonego w budowę altany.  

Mamy altanę!

Piękna altana jest powodem do radości.
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Dobiega końca realizacja zadania 
„Słabszych bierze się w środek” realizo-
wanego przez Stowarzyszenie na rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem”, współfinansowanego przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 
w  ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Największa satysfakcja w działalności 
pozarządowej to świadomość, że udało się 
osiągnąć założony cel, oraz że zdobyło się 
go nie w pojedynkę, ale dzięki zrozumie-
niu innych. Możliwe było skorzystanie z ich 
wiedzy, doświadczeń i energii. 

W działania projektowe zaangażowali 
się członkowie wspólnoty lokalnej: ucznio-
wie i nauczyciele gimnazjum, lokalni przed-
siębiorcy, rodzice dzieci niepełnospraw-
nych, wolontariusze, pracownicy Biblioteki 
Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Środowiskowego Domu 
Samopomocy, Urzędu Gminy, Zespołu 
Oświatowych Placówek Integracyjnych w 
Micigoździe oraz Mini College - Piekoszów. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY I ZAPRA-
SZAMY DO DALSZYCH WSPÓLNYCH 
DZIAŁAŃ!!!

Zespół redakcyjny

Słabszych wzięliśmy w środek

„Obym nigdy nie był tak zajęty swo-
imi sprawami, by nie zareagować na 
potrzeby innych ze współczuciem i 
życzliwością.” (Thomas Jefferson)

Filantropia - to słowo pochodzące od 
greckiego słowa: „philantropos” - „kocha-
jący ludzi” i oznacza miłość braterską. 
Szersze znaczenie tego słowa to: dziele-
nie się wiedzą, umiejętnościami i dobra-
mi, które posiadamy. 

Filantropia może dotyczyć działań słu-
żących jednej osobie, jak i większej gru-
pie. Tworzy ona kulturę bycia człowiekiem 
kreującym wokół siebie lepszy świat. Po-
trzeba pomagania innym i chęć zmiany 
otaczającej nas rzeczywistości, tak aby 
stawała się lepszym miejscem do życia, 
jest w wielu z nas i wyzwala pozytywną 
energię. 

Warto zamienić ten impuls w kon-

kretne działania, które będą przynosić 
zarówno wymierne efekty, jak i satysfak-
cję. Czasem, żeby zacząć, potrzebujemy 
wsparcia innych osób, które przeszły już 
tę drogę i mają pewne doświadczenie w 
mądrym pomaganiu innym. Przykład in-
spiruje, a przykład osobisty inspiruje naj-
bardziej. 

„Łatwo jest wydawać pieniądze - każdy 
to potrafi. Ale nie każdy potrafi zdecydo-
wać, komu, ile, kiedy, na jaki cel i w jaki 
sposób je przekazać. Jest to zatem do-
skonałość rzadka, godna pochwały i szla-
chetna.” (Arystoteles)

Siedem lat działalności Stowarzysze-
nia „Razem”, dwanaście lat funkcjonowa-
nia Środowiskowego Domu Samopomocy 
pomogło nam poznać skalę niepełno-
sprawności w gminie Piekoszów. 

Niepełnosprawni są wśród nas...

Kacperek, Filipek, Wiktorek...
Hania, Jerzy, Maria, Tadeusz…
Pamiętajmy o nich. Pomyślmy: jak po-

móc? Możliwości jest wiele…
W Stowarzyszeniu „Razem” możemy 

je podpowiedzieć. Coraz więcej osób wie, 
o tym, że finansowo można wesprzeć or-
ganizację lub prywatną osobę z już za-
płaconego podatku, czyli w ramach tzw. 
1% dla organizacji. 

Informacje dotyczące subkont dzieci 
z naszej gminy zamieściliśmy  na stronie 
Stowarzyszenia www.stowarzyszenie-ra-
zem.nstrefa.pl.

Ale… prosimy spróbować sobie wy-
obrazić, co stałoby się, gdyby każdy z 
nas 1% swojego wolnego czasu poświęcił 
na działalność społeczną?!

Zespół redakcyjny

Zapraszamy do filantropii

Spotkania z przedsiębiorcami
W ramach projektu „Słabszych bierze się w środek” złożyliśmy wizyty przedsiębiorcom 
z naszej gminy. Spotkania nosiły tytuł: „Moja droga do sukcesu”.

Uczestnicy warsztatów dziennikar-
skich zadawali przedsiębiorcom pytania 
dotyczące przedmiotu działalności go-
spodarczej, zakładania firmy, księgowo-
ści i rachunkowości firmy. 

Nie mogło się obyć bez pytań o zatrud-
nianie osób niepełnosprawnych, o to, czy 
przedsiębiorcy są chętni do zatrudniania ta-
kich osób i czy wiedzą o korzyściach, jakie 
z tego wynikają. 

Stowarzyszenie „Razem” posiada wpis 
do rejestru przedsiębiorców. Możemy pro-
wadzić działalność gospodarczą, a zysk 
przeznaczyć na realizację celów statuto-
wych. Od kilku lat przygotowujemy się do 
podjęcia działań gospodarczych: osoby 
niepełnosprawne uczestniczą w kursach 
zawodowych, zarząd zdobywa wiedzę z 
zakresu ekonomii społecznej. Spotkania z 
przedsiębiorcami to kolejny krok przybliża-
jący nas do celu, jakim jest debiut na rynku 
pracy. Dziękujemy za poświęcenie czasu 
na spotkanie oraz zgodę na udzielenie wy-
wiadu:

- Pani Justynie Dobosz - Klubokawiarnia 
„ZGRYWUS”,

- Pani Annie Oleś - Salon Fryzjerski w 
Piekoszowie

- Pani Anecie Dyk - „ŚWIAT FIRANEK”, 
- Pani Ewie Sidło - firma ubezpieczenio-

wa oraz Zarządowi Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Odpadami „MB Recycling”. 

Liczymy, że uda się zorganizować jesz-
cze wiele podobnych spotkań. Zachęcamy 
do włączenia się w naszą akcję tych przed-
siębiorców, którzy do tej pory nie mieli oka-
zji podzielić się z nami swoim doświadcze-
niem.

Zespół redakcyjny

Podglądaliśmy pracę pani fryzjerki.

Dodatek specjalny powstał podczas warsztatów dziennikarskich zorganizowanych 
dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Słabszych bierze się w środek” 
realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „Razem” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  

ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Wiedzą jak dbać o przyrodę
Trzynasta edycja Gminnego Konkursu Ekologicznego jak co roku cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.

20 listopada 2014 r. już po raz trzy-
nasty w Zespole Placówek Oświato-
wych w Łosieniu odbył się Gminny 
Konkurs Ekologiczny. Tym razem 
przebiegał on pod hasłem „O przyro-
dę dbaj i w zielone graj”.  

O przyrodzie wiedzą wszystko
W konkursie wzięli udział uczniowie 

klas drugich i trzecich z sześciu szkół 
podstawowych z terenu gminy Pieko-
szów. Celem konkursu było przede 

wszystkim rozwijanie wrażliwości na 
piękno przyrody oraz kształtowanie po-
zytywnej postawy względem środowi-
ska naturalnego poprzez podejmowanie 
działań na rzecz jego ochrony. Ucznio-
wie oprócz rozwiązywania zadań konkur-
sowych mieli okazję obejrzeć film eduka-
cyjny o Babiogórskim Parku Narodowym. 
Wykazali się ogromną wiedzą nie tylko 
z zakresu zagadnień programowych z 
edukacji przyrodniczej, ale również ze 

znajomości form ochrony przyrody w 
Polsce.

Nad prawidłowym przebiegiem kon-
kursu czuwała komisja w składzie: Ewa 
Kryczka (Urząd Gminy w Piekoszowie), 
Jolanta Ślemp (SP w Brynicy), Renata 
Baran (ZPO w Łosieniu).

Laureatami XIII  Gminnego Konkursu 
Ekologicznego zostali:

• I miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Micigoździe i Szkoła Podstawowa 
w Rykoszynie

• II miejsce - Szkoła Podstawowa w 
Piekoszowie

• III miejsce - Szkoła Podstawowa 
w Łosieniu

Wyróżnienia otrzymała Szkoła Pod-
stawowa w Brynicy oraz Szkoła Podsta-
wowa w Górkach Szczukowskich

Sponsorzy konkursu
Sponsorem konkursu było Starostwo 

Powiatowe w Kielcach, które ufundowa-
ło nagrody za kolejne miejsca w postaci 
gier edukacyjnych oraz PKO Bank Polski 
SA Oddział 2 w Kielcach, który ufundo-
wał drobne upominki, będące nagrodami 
za znajomość treści filmu edukacyjnego. 

 Konkursem koordynowała Jolanta 
Malaga przy współpracy Agnieszki Ko-
zieł i Elżbiety Pałos.

                                 ZPO w Łosieniu
Uczniowie rozwiązywali zadania z edukacji przyrodniczej i ochrony środowiska.

Z matematyką za pan brat
„Matematyka inaczej…” to konkurs 

z zakresu wiedzy matematycznej, któ-
ry w tym roku miał swoją 12 edycję. 

12 grudnia w Bibliotece Centrum Kul-
tury, na konkurs matematyczny przybyły 
drużyny ze szkół podstawowych z Pie-
koszowa, Rykoszyna, Łosienia i Micigoz-
du. Każdą ze szkół reprezentowało troje 
uczniów - z klasy IV, V i VI.

W pierwszej części turnieju uczestnicy 
obejrzeli kilkuminutowy film, na podstawie 
którego musieli wykonać poszczególne 
zadania (uzupełnianie tekstu, kolejność 
scen itp.). Oprócz nich, do wykonania były 
również obliczenia, rysunki geometryczne 
i inne zadania. Ponadto każdy z uczniów 
brał udział w konkurencji indywidualnej, w 
trakcie której rozwiązywane były zadania 
o różnym poziomie trudności i z różnych 
tematów.

Po wykonaniu wszystkich poleceń w 
poszczególnych etapach, nadszedł czas 
na podliczenie punktów i wyłonienie zwy-
cięzców. I tak oto najlepsza okazała się 
Szkoła Podstawowa w Piekoszowie. Tuż 
za nią uplasowali się uczniowie z Ryko-

szyna,  a na miejscu trzecim znalazł się 
Micigózd. W konkursie indywidualnym 
najlepszym matematykiem okazał się 
Kacper Mielecki ze szkoły w Micigoździe. 
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 

książkowe, które wręczał Wójt Gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek.

Organizatorkami i prowadzącymi kon-
kurs były: Edyta Sochanowska i Katarzy-
na Gadawska ze SP w Piekoszowie.  /kg/

Już po raz 12 uczniowie ze szkół podstawowych rozwiązywali matematyczne zadania.

Wójt Zbigniew Piątek wręcza nagrodę Kacprowi, najlepszemu młodemu 
matematykowi w naszej gminie.
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Jedni mają talent wokalny, inni te-
atralny, jednak niezależnie od dziedzi-
ny są to talenty wyjątkowe, które na-
leży szlifować i przedstawiać szerszej 
publiczności.

Czas rywalizacji wokalnej
Turystyka, zwiedzanie, aktywny wy-

poczynek, piękne lokalne skarby natu-
ry, radość - to wszystko było tematyką, 
zorganizowanego po raz pierwszy Ogól-
nopolskiego Przeglądu Piosenki Tury-
stycznej „Wyśpiewane szlaki”, którego 
organizatorem była Biblioteka Centrum 
Kultury w Piekoszowie.

Do udziału łącznie zgłosiło się kilka-
dziesiąt osób, które rywalizowały ze sobą 
w dwóch kategoriach: grupy wokalno-
-instrumentalne oraz soliści. Doskonale 
przygotowani uczestnicy mimo delikatne-
go stresu świetnie się zaprezentowali. Ich 
występy oceniała komisja, w skład któ-
rej wchodzili: Emilia Marszałek, Andrzej 
Tamborski i Andrzej Paździerz, którzy 
brali pod uwagę przede wszystkim zgod-
ność z tematyką konkursu, a także spo-
sób wykonania piosenki.

Najlepsze głosy
Spośród zespołów na trzecim miejscu 

znalazła się grupa Tutti I, miejsce wyżej 
przypadło zespołowi Toffi, a najlepsza 
okazała się grupa Tutti II. Zwycięzcom 
pogratulowano gromkimi brawami, a na-
stępnie wręczono statuetkę i nagrody. 
Wybór najlepszego wykonania wśród soli-
stów także przyniósł sporo emocji.  W tej 
kategorii na miejscu trzecim uplasowała 
się Zuzanna Olczyk, na drugim Justyna 
Szymkiewicz, a zwyciężczynią zosta-
ła Patrycja Stoga. Gratulacje i nagrody 
wręczał obecny na przeglądzie Zbigniew 
Piątek Wójt Gminy Piekoszów. - Gratuluję 
uczestnikom świetnych występów, a or-
ganizatorom pomysłu na zorganizowanie 
tego wspaniałego konkursu - dodał na za-
kończenie włodarz naszej gminy.

Oprócz dyplomów laureaci konkursu 
otrzymali także nagrody rzeczowe.

Biorąc pod uwagę fakt, iż Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki Turystycznej cieszył 
się dość dużym zainteresowaniem w pla-
nach jest kontynuowanie przedsięwzięcia 
w kolejnych latach. 

Aktorstwo mają we krwi
W prezentacji teatralnej znajdziemy 

szereg emocji, które połączone ze sobą 
dają spójną całość. Pozostają w silnym 
związku z interpretacją, gestykulacją, za-
chowaniem na scenie i dykcją. 

Odpowiednie przygotowanie do pre-
zentacji odgrywało najważniejszą rolę 
podczas wyboru najlepszego wystąpienia 
kolejnej edycji Miniatur scenicznych zor-
ganizowanych przez Bibliotekę Centrum 
Kultury w Piekoszowie.

W wydarzeniu wzięli udział uczestni-
cy z Jaworzni, Zajączkowa, Kostomłot, 
Chęcin, Łosienia i Brynicy. Prezentowali 
oni wybrane przez siebie fragmenty utwo-
rów m.in. z „Pana Tadeusza”, „Antygony”, 
„Małego księcia” oraz inne.

Wysiłek został doceniony
Występy uczestników oceniała komi-

sja w składzie: Iwona Kukulska, Barbara 
Głowala i Mirosław Kowalski. Nie mieli oni 
łatwego wyboru, ale zwycięzcami - mimo 
ogromnego potencjału - nie mogli zostać 
wszyscy. Przed rozdaniem nagród kilka 
słów do uczestników i opiekunów skiero-
wała Iwona Kukulska, która serdecznie 
podziękowała aktorom za występy, ich 
doskonałą pamięć, dykcję i dobry ruch 
sceniczny. - Opiekunom dziękuję za tę 
inicjatywę. Teatr to coś wspaniałego, są 
to świetne działania profilaktyczne i inte-
grujące - dodała.

Następnie przeszliśmy do najważniej-

szego punktu wydarzenia. Trzecie miej-
sce zajęły Paulina Korba (Gimnazjum 
Kostomłoty) i Roksana Dobosz (Gimna-
zjum Łosień). Miejsce wyżej znalazły się 
Klaudia Rządkowska (Gimnazjum Łosień) 
i Daria Wawrzycka (Gimnazjum Zającz-
ków). Pierwsze miejsce zdobyła Kinga 
Zbroszczyk z gimnazjum w Łosieniu. Na-
grodę Grand Prix otrzymała Katarzyna 
Zapiór z gimnazjum w Kostomłotach.

Nagrody wręczał Wójt Gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek wraz z członkiniami 
komisji oceniającej. Laureatom gratuluje-
my i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Tu-
rystycznej oraz Miniatury sceniczne 
zorganizowane zostały w ramach pro-
gramu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 
2014 Narodowego Centrum Kultury.

                                                 /kg/                                                  

Muzyka i teatr idą w parze z talentem
Młodzi artyści z terenu województwa świętokrzyskiego zaprezentowali się podczas 
dwóch ważnych imprez kulturalnych w naszej gminie.

Na scenie występowali soliści i zespoły.

Uczestnicy przeglądu z Wójtem, jurorami i organizatorami konkursu.
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Otwartość na wszystkie pokolenia
W czwartek, 27 listopada w Bibliotece Centrum Kultury odbyła się konferencja 
„Biblioteka miejscem spotkań” skierowana do bibliotekarzy z terenu województwa 
świętokrzyskiego i nie tylko

Głównymi tematami spotkania były 
m.in.: prezentacje działań animacyj-
nych skierowanych do poszczegól-
nych grup wiekowych, przedstawienie 
pracy metodą Open Space, czyli jak 
zachęcić ludzi do korzystania z naszej 
oferty oraz prezentacja możliwości 
pozyskiwania środków finansowych 
na działalność i realizację inicjatyw w 
bibliotekach.

Podczas spotkania, kilkudziesięciu bi-
bliotekarzy miało szansę na podzielenie 
się swoją wiedzą na temat organizacji 
zajęć dla różnych grup wiekowych. Po-
nadto w trakcie prezentacji omawianej 
przez współprowadzącą Beatę Tarnow-
ską, przedstawione zostały różne rodzaje 
inicjatyw, korzystnie wpływających na wi-
zerunek biblioteki jako swoistego punktu 
spotkań dla wszystkich mieszkańców.

Szczegółowo zostały omówione spo-
soby promocji przedsięwzięć oraz to, w 
jaki sposób zachęcać ludzi do uczestnic-
twa w organizowanych akcjach.

Nie zabrakło prac zespołowych, w 
trakcie których każda z grup miała za 
zdanie napisać kilka pomysłów na ini-
cjatywę poświęconą konkretnej grupie 
osób: seniorom, młodzieży, dzieciom itp. 
Oprócz tego wszyscy musieli zastanowić 
się nad sposobem pozyskania funduszy 
(bądź potrzebnych materiałów, sprzętu 

itp.) - skąd, od kogo i jak należy zdoby-
wać pieniądze na realizację zadań.

 Ostatnim modułem była prezentacja 
możliwości pozyskiwania środków na 
działalność i projekty realizowane w bi-
bliotekach.

Konferencję prowadzili: Beata Tarnow-
ska z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej 
we Wrocławiu oraz Andrzej Paździerz, 
Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie.

Konferencja „Biblioteka miejscem 
spotkań” zorganizowana została w ra-
mach programu grantowego „Wizyta 
za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, 
działaj” realizowanego przez Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich na 
zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeń-
stwa Informacyjnego w ramach Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek.

                                          /kg/

Praca w grupie pozwala na wymianę pomysłów i doświadczeń.

Nowy tomik wierszy Stanisława Rogali
W ostatnich tygodniach ukazał się nowy tomik wierszy Stanisława Rogali pt. „Idę ku ciszy”. 
Spotkanie z autorem odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

Na spotkaniu promocyjnym w Woje-
wódzkiej Bibliotece Publicznej w Kiel-
cach Stanisław Rogala przedstawiał 
swoje wiersze zebranym gościom. 
Wśród nich byli m.in. profesorowie z 
Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego 
w Kielcach oraz bibliotekarze z terenu 
województwa.

W tomiku autor umieścił wiersze do-
tyczące naszej gminy, które powstawały 
w związku z ważnymi wydarzeniami lub 
miejscami.

Publikację wydała Biblioteka Centrum 
Kultury w Piekoszowie ze środków Na-
rodowego Centrum Kultury. Przed koń-
cem roku BCK Piekoszów wyda drugi 
tomik wierszy Iwony Gałęzowskiej. W 
styczniu w bibliotece odbędą się spotka-
nia promujące wydane publikacje oraz 
warsztaty literackie prowadzone przez 
literata Stanisława Rogalę.

/sup/ Stanisław Rogala - pisarz, poeta, autor 62 publikacji.
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Dyskutują nie tylko o książkach
Młodzież w bibliotece w Brynicy co 

tydzień w środy ma okazję podysku-
tować na temat wybranej książki bądź 
obejrzanego filmu. 

„Czarny piątek”
Na spotkanie 12 listopada przybyło 6 

osób. Na poprzednim DKK byliśmy jedno-
myślni co do opinii na temat danej książ-
ki, ale tym razem było burzliwie. Książka 
Alexa Kavy to thriller opowiadający o ko-
lejnych przygodach specjalnej agentki 
Matgret O’Dell, gdzie tym razem musi się 
zmierzyć z terrorystami, którzy podłożyli w 
sprytny sposób 3 bomby w centrum han-
dlowym i mają zamiar powtórzyć to na lot-
nisku. Dodatkowo we wszystko wplątana 
jest przyjaciółka Patricka - Rebecca i jej 
kolega Dixton. 

Z jednej strony jest to książka, która 
łączy psychologię z mocnym wątkiem kry-
minalnym, nowoczesną technologią i tech-
nikami kryminalistycznymi rodem z CSI, 

ale nie do końca zachwyciła książkowych 
klubowiczów, którzy stwierdzili, że fabuła 
jest nieco naciągana, początek jest deli-
katnie nudny i dopiero od połowy coś za-
czyna się dziać. Z negatywnymi opiniami 
spotkała się zbyt liczna zmiana wątków w 
rozdziałach; brakowało im tu prawdziwego 
napięcia...

Książkę ratuje to, że rozdziały są 
krótkie, szybkie do przeczytania. Jak 
stwierdzili uczestnicy DKK jednym z naj-
ważniejszych plusów jest zaskakujące za-
kończenie, ponieważ kryminalista uciekł.

Recenzja „Wyspy tajemnic”
19 listopada klubowicze DKK z Brynicy 

oglądali „Wyspę tajemnic” Martina Scorse-
se.

Akcja rozgrywa się w czasie zimnej 
wojny. Bohaterem jest Teddy Daniels, któ-
ry wraz z partnerem przybywa na tytuło-
wą wyspę, siedzibę szpitala dla obłąka-
nych kryminalistów. Panowie mają zbadać 

sprawę tajemniczego zaginięcia jednej z 
pacjentek. W czasie śledztwa Ted zaczy-
na podejrzewać, iż zakład jest przykryw-
ką dla medycznych eksperymentów. Taka 
właśnie mogła być „Wyspa tajemnic”. Sam 
główny wątek, nazwijmy go kryminalno-
-sensacyjnym jest bowiem kapitalny. Re-
żyser przebiegle zwodzi widza, wielokrot-
nie zaskakuje, manipuluje, doprowadzając 
do przyjemnej dezorientacji. Według oce-
ny uczestników spotkania był to film dobry, 
godny polecenia. 

Młodzież zapraszamy na spotkania 
DKK oraz na projekcje filmowe - naprze-
miennie co środę oglądamy film lub dysku-
tujemy o książce. Spotkania odbywają się 
o godz. 16.00 

Program dofinansowano ze środków 
Instytutu Książki w ramach Narodowe-
go Programu Rozwoju Czytelnctwa.

/kch/

Andrzejkowy czas wróżb
Andrzejki to czas wróżb i dobrej zabawy. Ani jednego, ani drugiego nie zabrakło 
podczas imprez zorganizowanych przez świetlice i biblioteki.

W czwartek 27 listopada w świetlicy 
w Wincentowie odbył się „WIECZÓR 
WRÓŻB ANDRZEJKOWYCH”.

Na przybyłe w tym dniu dzieci czeka-
ło mnóstwo atrakcji. Oprócz tradycyjnych 
wróżb andrzejkowych („Andrzejkowe-
go serca”, „Andrzejkowych kubeczków”, 
„Magicznego kręgu”, „Andrzejkowej wróż-
by na dorosłe życie”, „Wyścigu bucików”, 
„Wróżby z monetą” i wielu innych) przy-
szły los przepowiadała wróżka Honorata. 

Nie zabrakło również dobrej zabawy. 
Wszystkie dzieci chętnie bawiły się przy 
dźwiękach muzyki oraz brały udział w 
przygotowanych specjalnie na ten dzień 
konkursach. Najbardziej odważni próbo-
wali swoich sił wokalnych. Karaoke jak 
zwykle cieszyło się dużym zainteresowa-
niem. Na dzieci czekał także słodki po-

częstunek. 
Ozdobą wieczoru była wykonana przez 

dzieci ekspozycja prac plastycznych na-
wiązujących do tematyki „andrzejek”. 

Tanecznie w Rykoszynie
W wigilię Św. Andrzeja, biblioteka w 

Rykoszynie przygotowała zabawę oraz 
andrzejkowe wróżby. Dziewczynki, które 
pojawiły się na imprezie, z zaciekawie-
niem wyciągały wróżby z kubków przy-
szłości: „co mnie czeka, o czym marzysz, 
mowa kwiatów” itp. Nie mogło się obejść 
bez wróżby, w której główną rolę odgry-
wają buty. Dziewczynki świetnie się bawi-
ły, tańcząc w rytm muzyki. 

Coś dla młodzieży...
26 listopada w bibliotece w Brynicy od-

były się andrzejki dla dzieci i młodzieży. 
Zabawa rozpoczęła się o godzinie 16. Na 

imprezę przybyło kilkadziesiąt osób. W 
tym roku zamiast wróżki mieliśmy dwóch 
wróżbitów, ich przepowiednie zaskoczyły 
niejednego uczestnika zabawy. Oprócz 
wróżb, zorganizowane zostały gry i za-
bawy tj. zabawa w wyzwanie, krzesełka, 
poznaj kto to, losowanie kolorowych kar-
teczek z przepowiedniami, karaoke oraz 
tańce. Wybrano także najładniejszy strój 
karnawałowy, który został nagrodzony 
małym upominkiem tak, jak inne konku-
rencje. Dziękujemy za pomoc Oli i Jaśko-
wi Piłat oraz Kamilowi Sideł. 

...i dorosłych
27 listopada to kolejny dzień szału an-

drzejkowego - tym razem naszą bibliotekę 
odwiedziły dorosłe mieszkanki Brynicy. 
Zorganizowany został słodki poczęstu-
nek, kawa i herbata. Panie przyniosły na 
spotkanie coś pysznego od siebie. Póź-
niej po miłej pogawędce, przyszedł czas 
na wróżby, które zaczęłyśmy od lania wo-
sku - jednym wyszło ucho, serce, innym 
kogut, fajka. Następnymi wróżbami były 
kubeczki oraz symbole, a także zabawa 
ze zwierzątkami. Dziękujemy Pani Beacie 
Mochockiej za pomoc oraz wszystkim Pa-
niom za przybycie i mile spędzony czas.
Andrzejkowe wspominki w Zajączkowie

W tej placówce Andrzejki zostały zor-
ganizowane z myślą o dorosłych czytel-
niczkach, które specjalnie na tę okazję 
przygotowały wyśmienite ciasta i sałatki. 
Podczas spotkania dyskutowały o trady-
cyjnych andrzejkowych wróżbach oraz o 
tym, czego dotyczą i czy to, co sobie wy-
wróżyły rzeczywiście się spełniło.

                                 /gg/,/kch/,/ape/Dzieciaki z Wincentowa ustawiały się w kolejce po wróżby.
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Międzyszkolna rywalizacja 
w piłce nożnej
W Andrzejkowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej  
wzięli udział przedstawiciele szkół podstawowych  
i gimnazjalnych z terenu gminy Piekoszów.

Do rywalizacji przystąpiło kilkudzie-
sięciu uczestników. Po kilku godzi-
nach rozgrywek było już wiadomo kto 
jest zwycięzcą.

W kategorii szkół podstawowych na 
miejscu III znalazła się szkoła z Piekoszo-
wa, na II Brynica, a na miejscu I szkoła w 
Jaworzni. Tytuł najlepszego strzelca w tej 
grupie zdobył Matkowski Bartek; najlep-
szym zawodnikiem został Bakalarski Ja-
kub, a bramkarzem Klimkiewicz Krzysz-
tof. Najmłodszym zawodnikiem turnieju 
był Arabasz Karol.

W kategorii gimnazjum, na trzecim 
stopniu podium stanęli uczniowie z Łosie-
nia, na miejscu drugim uplasował się Za-
jączków, a zwyciężyli gimnazjaliści z Pie-
koszowa. Tutaj najlepszym zawodnikiem 
okazał się Smardzewski Dawid. Tytuł naj-
lepszego bramkarza zdobył Zbroszczyk 
Damian, natomiast statuetkę dla najlep-

szego strzelca otrzymał Postawa Filip.
Organizatorzy i fudatorzy nagród
W ramach turnieju każdy uczestnik 

Turnieju otrzymał słodki poczęstunek. Po-
nadto Ewa Słomka Dyrektor ZPO w Pie-
koszowie wspólnie z Wójtem Zbigniewem 
Piątkiem oraz Klubem Piłkarskim GLKS 
ASTRA Piekoszów ufundowali Puchary i 
nagrody w postaci markowych piłek dla 
najlepszych trzech drużyn oraz statuet-
ki dla najlepszego zawodnika, strzelca i 
bramkarza w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Specjalną statuetkę ufun-
dował również Wójt dla najmłodszego 
uczestnika Turnieju. O godz. 13.45 odbyło 
się zakończenie Turnieju z udziałem or-
ganizatorów i zaproszonych gości. Gra-
tulujemy zwycięzcom i zapraszamy na 
kolejne turnieje!  

/kg/, ZPO w Piekoszowie

Święty Mikołaj w naszej gminie
O historii Mikołajek

4 grudnia do biblioteki w Rykoszynie po-
nownie przybyli uczniowie z Koła Czytelni-
czego. Tematem spotkania były mikołajki. 
Na początku została przybliżona postać Św. 
Mikołaja, jego historia i związane z nią zwy-
czaje obchodzone w różnych krajach. Na-
stępnie dzieci namalowały Mikołaja, a potem 
przygotowały ozdoby świąteczne: farbami 
pomalowały szyszki i posypały je brokatem. 
Oczywiście nie zabrakło drobnych upomin-
ków od Mikołaja.

Prezenty dla dzieci
Natomiast w piątek 5 grudnia, dziecia-

ki objęte wsparciem Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej otrzymały mikołajko-
we prezenty z rąk Świętego Mikołaja. Ale 
prezenty to nie wszystko. Liczy się również 
dobra zabawa, którą zapewnili pracownicy 
Biblioteki Centrum Kultury organizując dla 
najmłodszych ciekawe zabawy.

Mikołaj odwiedził też Szczukowice
„Mikołaju, Mikołaju wszystkie dzieci cię 

wołają chodź tu do nas z prezentami to 
zatańczysz razem z nami!” 6 grudnia do 
świetlicy w Szczukowicach zawitał Św. Mi-
kołaj. Rozdał grzecznym dzieciom prezenty 
i zatańczył z nimi. Każde dziecko chcia-
ło z Mikołajem mieć zdjęcie i przytulić się 
do świętego. Każda buzia w tym dniu była 
uśmiechnięta, a radości i zabawie nie było 
końca. Ciężko było się rozstać z Mikołajem, 

jednak obiecujemy, że będziemy grzeczni i 
za rok się ponownie spotkamy. Za współpra-
cę przy organizacji dnia świętego Mikołaja 
serdecznie dziękujemy Parafii Rzymsko-Ka-
tolickiej w Szczukowicach.

/kg/

Prezenty, zabawa i dużo uśmiechu towarzyszyły wizycie Św. Mikołaja.

Młodzi 
karatecy
Kolejny duży sukces kara-
teków z gminy Piekoszów. 

Z okazji Święta Niepodległości w Cheł-
mie odbył się XIV Międzynarodowy Tur-
niej Karate. W kategorii 10-11 lat dziew-
cząt wygrała Ewa Jarząb z Piekoszowa. 
Również pierwsze miejsce w kategorii 10-
11 lat chłopców zdobył Piotr Węgliński z 
Wincentowa.

Kolejny turniej odbył się w Krośnie. 
Tam również nasi młodzi karatecy zdo-
byli czołowe miejsca. Drugie miejsce w 
kategorii 12-13 lat zdobyła Laura Sitek z 
Piekoszowa. Również drugie miejsce, ale 
w kategorii 14-15 lat zdobył Patryk Sza-
jowski z Piekoszowa. Trzecie miejsce w 
kategorii 10-11 lat zdobyła Ewa Jarząb z 
Piekoszowa.

Warto podkreślić wyjątkowego Ducha 
Walki zawodniczki Laury Sitek, której sto-
sunkowo krótki staż nie przeszkodził w 
nawiązaniu równej rywalizacji z doświad-
czonymi zawodniczkami w swojej katego-
rii. Treningi i systematyka to podstawa w 
osiąganiu wyników, co widać z turnieju na 
turniej. Coraz więcej naszych zawodni-
ków dostaje się do strefy medalowej.

/Andrzej Horna/

Święty Mikołaj rozdawał dzieciakom słodkie prezenty.

Dyrektor BCK Piekoszów składa serdeczne podziękowania 
Ks. Piotrowi Chruścielowi Proboszczowi Parafii Św. S. Faustyny 

Kowalskiej w Szczukowicach za ufundowanie stołu do tenisa 
stołowego do świetlicy wiejskiej w Szczukowicach.
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Piekoszów znów gra z orkiestrą
Szczytny cel

Już w niedzielę 11 stycznia 2015 roku 
odbędzie się kolejny finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Podczas 
tegorocznego 23 finału gramy dla pod-
trzymania wysokich standardów lecze-
nia dzieci na oddziałach pediatrycznych 
i onkologicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów.

Sztab w bibliotece
Biblioteka Centrum Kultury w Pie-

koszowie zarejestrowała sztab WOŚP. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do 
współpracy: wolontariuszy, harcerzy, 
przedsiębiorców, nauczycieli, członków 
zespołów ludowych, koła gospodyń wiej-
skich oraz władze gminy. Każdy może 
pomóc zarówno przy zbiórce pieniędzy, 
jak i podczas organizacji niedzielnego fi-
nału. Każdy może przekazać wartościo-

we rzeczy na licytację lub loterię.
Wiele atrakcji podczas finału

Podczas finału, który rozpocznie się 
w niedzielę 11 stycznia 2015 r. o godzinie 
14.30 wystąpią zarówno lokalni artyści  
jak i zaproszeni goście (śpiew i wystę-
py sceniczne). Nie zabraknie też dzieci 
i młodzieży, którzy zaśpiewają, zatańczą 
oraz będą pokazywać swoje talenty ar-
tystyczne. Odbędą się też licytacje i lo-
teria. Będzie też gwiazda wieczoru. Wię-
cej szczegółów bliżej finału na stronie 
internetowej www.bckpiekoszow.pl oraz 
na funpage’u BCK na Facebooku.

Impreza finałowa odbędzie się na sali 
widowiskowej w Centrum Kultury w Pie-
koszowie, przy ul. Kolejowej 2. 

Serdecznie zapraszamy.
/sup/

W tym roku gramy dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na 
oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów.


