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WOŚP zagrał w Piekoszowie
Ponownie otworzyliśmy swoje ser-

ca - dla osób starszych i dzieci zebra-
liśmy wspólnie z mieszkańcami gminy 
ponad 16 tysięcy złotych. 

W wydarzeniu zorganizowanym przez 
BCK Piekoszów uczestniczyli mieszkań-
cy i zaproszeni goście. Odbyły się liczne 
licytacje i loteria fantowa. Wystąpili świet-
ni artyści. Wszystko to z myślą o najbar-
dziej potrzebujących.

Gminny Konkurs Kolęd
i Pastorałek

Kilkudziesięciu uczestników wzię-
ło udział w zorganizowanym po raz 
kolejny Gminnym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek, który w styczniu odbył się 
w Centrum Kultury w Piekoszowie.

Uczestnicy podzieleni na poszczegól-
ne grupy wiekowe prezentowali świątecz-
ne utwory. Występy uczestników oce-
niało jury, które wybrało najpiękniejsze 
prezentacje.

Czytaj na stronie 8

Sala do integracji sensorycznej 
otwarta w Micigoździe

12 lutego w Zespole Oświatowych 
Placówek Integracyjnych nastąpi-
ło uroczyste otwarcie sali integracji 
sensorycznej.

Zaproszeni na to wydarzenie goście 
wyrazili swoją aprobatę i zapewnili o 
wspieraniu szkoły w dalszych jej inicja-
tywach.

Czytaj na stronie 11

W lutym rusza linia nr 203 
Linia komercyjna o numerze 203 od 

26 lutego zacznie jeździć przez naszą 
gminę. Autobus będzie jeździł trasą 
Kielce - Wesoła - Kielce. 

O utworzenie nowej linii autobusowej 
Wójt Gminy Zbigniew Piątek wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Zdzisławem 
Grosickim starali się odpowiadając na po-
trzebę mieszkańców gminy Piekoszów, 
zwłaszcza jej zachodniej części.

Czytaj na stronie 4

Radni uchwalili budżet 
gminy na 2015 rok
Nadwyżka budżetu wyniesie 4 miliony zł. Środki te prze-
znaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

2015 rok jest kolejnym, w którym 
nasza gmina będzie realizować zapisy 
Programu Postępowania Naprawcze-
go.

Dochody na wysokim poziomie
Planowane dochody na 2015 rok wy-

noszą ponad 45,8 mln zł. - Przy osza-
cowaniu dochodów pracowano zgodnie 
z założeniami programu naprawczego. 
W efekcie dochody są wyższe niż zakła-
dano w programie naprawczym o kwotę 
2,9 tys. zł. - twierdzi Zbigniew Piątek Wójt 
gminy Piekoszów. - W planie dochodów 
po ubiegłorocznych doświadczeniach 
nie ujęto zbyt optymistycznych zapisów 
dotyczących sprzedaży gruntów oraz od-
setek z tytułu nieterminowych wpłat po-
datków i opłat. Jeśli takie dochody będą 
to umieścimy je w budżecie w ciągu roku 
podobnie jak podatek od nieruchomości 
od nowych firm, które swoje deklaracje 
składają do 30 stycznia 2015 r. - dodaje 
Skarbnik gminy Grażyna Niechciał.

Wydatki dużo niższe niż dochody
Wydatki budżetu w 2015 roku wyniosą 

ponad 41,8 mln. zł. Największą część wy-
datków stanowią te związane z oświatą 
i wychowaniem. Jest to suma ponad 24 
mln. zł. Od tego roku z budżetu gminy 
finansowany będzie żłobek. W dwóch 
poprzednich latach utrzymanie żłobka fi-
nansowane było z Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. Na pomoc społeczną 
wydamy w 2015 roku ponad 6,5 mln. zł. 
Cztery miliony różnicy między dochodami 
i wydatkami budżetu zostaną przezna-
czone na spłatę kredytów i pożyczek.

Pozytywne skutki trudnych decyzji
Ważnym elementem wydatków bu-

dżetu gminy są wynagrodzenia, na które 
gmina wyda o ponad 384 tysiące mniej 
od zakładanych w programie napraw-
czym. - Kwota ta jest skutkiem redukcji 
zatrudnienia w Urzędzie Gminy - po-
twierdza wójt Zbigniew Piątek - Decyzje 
personalne zazwyczaj przynoszą efekty 
po kilku lub kilkunastu miesiącach od ich 
podjęcia - dodaje wójt Piątek.

/sup/
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Czysta woda priorytetem dla wójta
Zbliża się 100 dni od chwili powołania Zbigniewa Piątka na stanowisko Wójta Gminy 
Piekoszów. Wójt Piątek opowiada nam jakie ma plany na cztery lata kadencji.

*Panie Wójcie ostatnie miesią-
ce były dla naszej gminy niezwykle 
istotne. Przede wszystkim otrzyma-
liśmy pożyczkę z budżetu Państwa. 
Czy została ona już rozliczona?

- Dzięki pożyczce, którą otrzymali-
śmy w październiku mogliśmy do końca 
roku spłacić zobowiązania wymagalne 
naszej gminy. Uniknęliśmy w ten spo-
sób sytuacji, w których komornicy za-
rabialiby na naszej gminie w dalszym 
ciągu. Pożyczka została sprawnie wy-
dana i rozliczona przez służby finanso-
we urzędu.

*Zwyciężył Pan w grudniowych 
wyborach samorządowych i ponow-
nie został wójtem Piekoszowa. Czym 
ta pełna kadencja będzie różnić się 
od tej bardzo krótkiej poprzedniej?

- W ubiegłym roku musieliśmy się 
skupić przede wszystkim na stworzeniu 
programu naprawczego oraz uzyskaniu 
pożyczki z budżetu państwa, aby zapo-
biec zapaści finansowej gminy a co za 
tym idzie utraty przez gminę płynności 
finansowej. Ponadto na bieżąco roz-
wiązywaliśmy zastane problemy gminy 
związane przede wszystkim z ogrom-
nymi zaległościami finansowymi m.in. 
do zakładu energetycznego, MPK i in-
nych instytucji. Dzięki temu, że poro-
zumieliśmy się z wieloma instytucjami i 
je spłaciliśmy możliwe było np. urucho-
mienie większej ilości kursów autobu-
sów od września ubiegłego roku.

*Skoro jesteśmy przy MPK. W 
ostatnich dniach dotarła do nas in-
formacja o uruchomieniu linii ko-
mercyjnej 203 z Kielc do Wesołej. To 
również efekt poprawy stosunków z 
MPK?

- Zdecydowanie tak. Niecały rok 
temu spotkaliśmy się z przedstawicie-
lami MPK w Rykoszynie i rozmawiali-
śmy o możliwościach uruchomienia linii 
komercyjnej, której gmina nie finansuje 
z Kielc przez naszą gminę, aż do We-
sołej. Sprawa została sfinalizowana w 
kilka miesięcy. Dzięki temu mieszkańcy 
Jaworzni, Piekoszowa oraz miejscowo-
ści zachodniej części gminy mają dużo 
lepszy dostęp do komunikacji z Pieko-
szowem i Kielcami. Linia komercyjna 
MPK zwiększy również konkurencję, co 
może spowodować spadek cen biletów 
u prywatnych przewoźników. Zazna-
czyć trzeba, że jest to linia pilotażowa. 
Jeśli mieszkańcy będą z niej korzystać 
to będziemy się starać, aby podobna 
funkcjonowała w innej części gminy.

* A co z oświetleniem ulicznym. 
Czy proces wyłączania co drugiej 
lampy i ustawienia nocnej przerwy w 
pracy oświetlenia się skończył?

- Oświetlenie działa tak, jak zapla-
nowaliśmy, aby poczynić stosowne 
oszczędności. Zdarzają się jednak 
awarie związane z brakiem prądu, co 
powoduje destabilizację czasu włącze-
nia i wyłączenia lamp. Takie usterki są 
na bieżąco naprawiane. Odpowiadamy 
również na zgłoszenia mieszkańców 
dotyczące niebezpiecznych miejsc np. 
na skrzyżowaniach, w których powinny 
świecić się np. dwie lampy obok siebie. 
W tej kadencji planujemy również w ra-
mach projektów Kieleckiego Obszaru 
Fukcjonalnego zmienić lampy na ledo-
we, dzięki czemu spadną koszty ener-
gii elektrycznej i będzie można włączyć 
lampy w całej gminie.

* Po wyborach nastąpiły zmiany 
na stanowiskach funkcyjnych w na-
szej gminie. Czy były one koniecz-
ne?

- Każdy wójt, ma prawo dobierać 
sobie współpracowników jeśli uważa, 
że nowe osoby będą sprawować swo-
ją funkcję lepiej, czy skuteczniej. Część 
zmian była wymuszona np. odejściem 
Sekretarza Łopacińskiego do innej 
miejscowości. Dziś obowiązki Sekre-
tarza pełni mieszkaniec gminy Marcin 
Dudek. Zmiana nastąpiła również na 
stanowisku Skarbnika Gminy, którym 
została również mieszkająca w naszej 
gminie Grażyna Niechciał. Liczę też na 
to, że mieszkańcy będą zadowoleni ze 
zmiany na stanowisku Prezesa Zakładu 

Usług Komunalnych. Nowy szef ZUK-u 
przedstawił bardzo ciekawą propozy-
cję zmian w spółce, która dzięki temu 
może wyjść na prostą i w perspektywie 
najbliższych lat zaproponować obniżkę 
cen wody i ścieków.

*Są jednak też duże problemy. W 
drugiej połowie lutego Ministerstwo 
Finansów przekazało gminie infor-
mację o zmniejszeniu subwencji 
oświatowej aż o 727 tysięcy złotych.

- Tak to duży problem. Aktualnie 
sprawdzamy, czy to nie błąd, bo kwo-
ta jest wysoka i może sprawić, że bę-
dziemy szukać dalszych oszczędności 
w oświacie. Mogę jednak zapewnić, że 
nie planujemy w tym roku zamknięcia 
żadnej ze szkół.

*Czy są jakieś priorytety na naj-
bliższy rok?

- Jest wiele bardzo ważnych spraw, 
jednak jedną z najistotniejszych jest 
kwestia poprawy jakości wody w za-
chodniej części gminy. Będziemy szu-
kać możliwości sfinansowania budowy 
alternatywnego źródła wody oraz po-
łączenia z istniejącym wodociągiem. 
Ważne jest też, aby w dalszym ciągu 
wywierać nacisk na właścicieli bioga-
zowni, aby ograniczyć uciążliwość jej 
funkcjonowania dla mieszkańców. Jest 
też wiele innych potrzeb inwestycyjnych 
mieszkańców dotyczących w zasadzie 
każdej z miejscowości naszej gminy, na 
które odpowiemy i będziemy starać się 
zrealizować wspólnie z radnymi w tej 
kadencji samorządu.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Paździerz

Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek zbliża się do 100 dni nowej kadencji.
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RIO pozytywnie 
o budżecie na 2015 rok

W treści uchwały RIO możemy prze-
czytać, że ustalenia poczynione przez 
Skład Orzekający dotyczące przedsta-
wionego projektu uchwały budżetowej 
pozwalają na stwierdzenie, że projekt 
jest zgodny zarówno z obowiązującymi 
przepisami prawa, jak i z zasadami pla-
nowania budżetowego.

Regionalna Izba Obrachunkowa ba-
dała również plan wydatków budżetu pod 
względem ich zgodności z programem 
naprawczym. W dalszej części uchwa-
ły RIO stwierdza, że analizowany projekt 
odpowiada zapisom ustawy o finansach 
publicznych, zgodnie z którymi w okresie 
realizacji programu naprawczego gmina 
m.in. nie może podejmować nowych inwe-
stycji finansowanych kredytem, pożyczką 
lub emisją papierów wartościowych, nie 
może udzielać pomocy finansowej innym 
jednostkom samorządu lokalnego, nie 
może też udzielać nowych poręczeń, gwa-
rancji i pożyczek, nie może też tworzyć 
funduszu sołeckiego.

W analizowanym przez Skład Orzeka-
jący projekcie budżetu zaplanowane zo-
stały:

• dochody budżetowe w kwocie 45 853 
275 zł;

• wydatki budżetowe w kwocie 41 853 
275 zł.
Nadwyżka budżetowa w wysokości 4 

mln. zł zostanie przeznaczona na rozcho-
dy (spłaty kredytów i pożyczek).

Skład Orzekający RIO stwierdza w 
uchwale, że kwoty planowanych wydatków 
bieżących mają pokrycie w dochodach 
bieżących.

RIO wskazało też kwestie do przeana-
lizowania i ewentualnej zmiany. Jest nią 
klasyfikacja budżetowa dla części środków 
przeznaczonych na finansowanie zadania 
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” 
pochodzących z budżetu krajowego oraz 
dodanie paragrafu klasyfikacji budżetowej 
dotyczącej kwestii tzw. wykupu innych pa-
pierów wartościowych.

- Cieszy nas to, że to kolejna już pozy-
tywna uchwała Składu Orzekającego Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca 
naszej gminy. To pozytywny trend, który 
należy utrzymać - stwierdziła Grażyna 
Niechciał Skarbnik gminy Piekoszów.

/sup/

18 grudnia 2014 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Kielcach postanowił zaopiniować po-
zytywnie projekt uchwały budżetowej na 2015 rok.

Z życia 
Rady Gminy

Uchwały ze styczniowej sesji
Od początku roku odbyła się tylko jed-

na sesja Rady Gminy 26 stycznia. Na tej 
sesji radni podjęli następujące uchwały:

- Nr VI/25/2015 w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
na lata 2015-2025;

- Nr VI/26/2015 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Piekoszów na 2015 r.;

- Nr VI/27/2015 w sprawie uchwale-
nia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych dla Gminy Piekoszów na 
lata 2015-2020.

Składy komisji stałych rady gminy
Komisja ds. Gospodarczych, Budżetu 

i Finansów: Garbat Magdalena - Prze-
wodnicząca, Świercz Stanisław - Z-ca 
Przewodniczącej, Borowski Andrzej, Bu-
dziwojski Zdzisław, Chuk Lucjan, Janiec 
Dariusz, Lis Dariusz, Sieradzan Aleksan-
der, Stoga Bogusława, Szot Lech.

Komisja Rewizyjna: Sieradzan Alek-
sander - Przewodniczący, Kurczyńska 
Dorota - Z-ca Przewodniczącego, Borow-
ski Andrzej, Garbat Magdalena.

Komisja ds. Oświaty, Kultury, Sportu, 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: 
Drogosz Barbara - Przewodnicząca, Szot 
Lech - Z-ca Przewodniczącej, Bełtowska 
Alicja, Budziwojski Zdzisław, Kotwica Sta-
nisław, Kurczyńska Dorota, Lis Dariusz, 
Stoga Bogusława.

Komisja ds. Rolnictwa, Ochrony Śro-
dowiska i Bezpieczeństwa Publicznego: 
Kotwica Stanisław - Przewodniczący, 
Chuk Lucjan - Z-ca Przewodniczącego, 
Bełtowska Alicja, Drogosz Barbara, Ja-
niec Dariusz.

Dyżury radnych
Zdzisław Grosicki - dyżuruje w każdy 
czwartek od godz. 11:00 do 14:00
Stanisław Świercz - w 1 i 3 poniedzia-
łek każdego miesiąca od godz. 13:30 do 
15:30.   

źródło: BIP UG w Piekoszowie

Będą problemy 
z finansowaniem oświaty?

Znacznie zmniejszona subwencja 
oświatowa jest dużym problemem dla 
piekoszowskiego urzędu. Sytuacja ta 
dotyczy również innych samorządów.

W październiku do Urzędu Gminy w 
Piekoszowie wpłynęło pismo, w którym 
Ministerstwo Finansów  zapowiedziało wy-
sokość subwencji oświatowej w wysokości 
16,5 mln. zł. Natomiast kilka miesięcy póź-
niej, w lutym, już po uchwaleniu budżetu 
gminy do urzędu wpłynęła informacja, że 
subwencja ta będzie o 727 tysięcy mniej-
sza. - Jest to dla naszej gminy problem. 
700 tysięcy do bardzo duża kwota, którą 
w przypadku potwierdzenia, że ta sytuacja 
nie jest błędem trzeba będzie w budżecie 
oświaty znaleźć - powiedział nam wójt Zbi-
gniew Piątek.

Mimo tego wójt zapewnił, że nie spowo-
duje to w tym roku zamknięcia żadnej ze 
szkół. - Ministerstwo Finansów postawiło 
nas przed trudnym zadaniem, jednak bę-
dziemy starać się, aby przez to nie ucier-
piały dzieci oraz, aby poziom edukacji w 
naszej gminie się nie zmniejszył - dodał 
wójt Piątek.

Podobne problemy mają inne gminy i 
miasta. W Kielcach subwencja zmniejszo-
na została o 2,5 mln zł.

Jest jednak szansa, że sytuacja ta się 
zmieni. Ministerstwo Finansów wydzieliło 
dodatkowe środki z rezerwy oświatowej, 
która może trafić do samorządów. Kwota 
ta ma uzupełnić zmniejszone subwencje 
oświatowe.

/sup/

Ponad 700 tysięcy złotych mniejszą od zapowiadanej 
subwencję oświatową otrzyma nasza gmina w 2015 r.
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Z Kielc autobusem do Wesołej
26 lutego z Kielc wyruszy pierwszy autobus linii komercyjnej MPK nr 203 do Wesołej.

Po kilku miesiącach negocjacji w 
sprawie możliwości kursowania linii 
komercyjnej autobusów MPK przez 
gminę Piekoszów wreszcie wiemy, 
kiedy zaczną one jeździć.

27 przystanków linii nr 203
Już w czwartek 26 lutego pierwszy 

autobus linii nr 203 pojedzie z Kielc do 
Wesołej. Swój początkowy przystanek 
linia nr 203 będzie miała przy ul. Żytniej 
w Kielcach, a końcowy w miejscowości 
Wesoła. 

Po drodze autobus będzie zatrzymy-
wał się kolejno: przy ulicy Grunwaldzkiej 
za mostami, przy ulicy Jagiellońskiej za 
skrzyżowaniem z Grunwaldzką, przy uli-
cy Jagiellońskiej przed skrzyżowaniem 
z Karczówkowskią, przy ulicy Jagielloń-
skiej obok MPK, przy ulicy Krakowskiej 
obok MPK, przy ulicy Krakowskiej obok 
osiedla Podkarczówka, przy ulicy Kra-

kowskiej na Białogonie, przy ulicy Fa-
brycznej, przy ulicy Fabrycznej obok 
Kościoła, przy ulicy Łopuszańskiej, przy 
ulicy Łopuszańskiej w okolicy Janowa, 
na trzech przystankach w Jaworzni, w 
Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej, 
w Piekoszowie przy ul. Kolejowej, na 5 
przystankach w Rykoszynie, w Skałce, 
na dwóch przystankach w Bławatkowie, 
w Zajączkowie przy szkole, w Wesołej 
przy kościele (końcowy).

Konkurencyjne ceny biletów
Ceny biletów zależeć będą od miej-

sca, do którego pasażer będzie chciał 
dojechać. W granicach miasta obowiązy-
wać będzie I STREFA, w której normalny 
bilet będzie kosztował 2,50 zł. Przystanki 
w miejscowościach Jaworznia i Pieko-
szów to II STREFA, w której bilet normal-
ny kosztował będzie 3,00 zł. Przystanki 
w miejscowości Rykoszyn to III STREFA, 

Kierunek: Wesoła
Przystanek: Kielce, ul. Żytnia

Kierunek: Kielce
Przystanek: Wesoła

GODZINY MINUTY
4      55  (f)
5 50
6      30  (f)
7 30
10 00
11 45
13 30
15 15
16 20
17 10
19 15
21 15
22        45  (m)

Kursy od poniedziałku do piątku
GODZINY MINUTY

5 05  
5     41  (f)
6 36
7     20  (f)
8 20
10 46
12 31
14 20
16 01
17     10  (f)
17 56
20 00
22       00  (m)

Znaczenie liter:
f - nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
m - nie kursuje 24 i 31 grudnia

GODZINY MINUTY
7 15 (C w b)
9 16 (C w b) 
11 05 (C w b)
12 45 (C w b)
14 50 (C w b)
17 45 (C w b)
19 30 (C w b)

Kursy w soboty, niedziele i święta
GODZINY MINUTY

5 50 (C w b)
8 25 (C w b)
10 10 (C w b)
12 00 (C w b)
13 50 (C w b)
15 50 (C w b)
18 30 (C w b)

Znaczenie liter:
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
b - nie kursuje w dniach 25 grudnia, 1 stycznia oraz w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych 

Kierunek: Wesoła
Przystanek: Kielce, ul. Żytnia

Kierunek: Kielce
Przystanek: Wesoła

w której bilet normalny kosztował będzie 
3,50 zł. Przystanki w miejscowościach 
Skałka, Bławatków, Zajączków i Wesoła 
to IV STREFA, w której cena biletu nor-
malnego wyniesie 4 zł.

Ulgi od ceny biletu
Za darmo autobusem mogą jeździć 

dzieci do 4 roku życia, które nie korzysta-
ją z oddzielnego siedzenia (trzeba mieć 
dokument potwierdzający wiek dziecka). 

Przewodnicy lub opiekunowie towa-
rzyszący osobie niewidomej lub osobie 
niezdolnej do samodzielnej egzystencji 
mogą korzystać z 95% ulgi od ceny bi-
letu normalnego. Natomiast osoby nie-
widome uznane za niezdolne do samo-
dzielnej egzystencji mogą korzystać z 
93% ulgi.

Z 78% ulgi korzystać mogą:
- dzieci do lat 4 jeśli korzystają z osob-

nego siedzenia;
- dzieci i młodzież dotknięte inwalidz-

twem lub niepełnosprawne oraz jedno z 
rodziców lub opiekun tych dzieci;

- niektórzy funkcjonariusze słuźb w 
czasie wykonywania czynności służbo-
wych;

- inwalidzi wojenni.
Osoby niezdolne do samodzielnej eg-

zystencji z wyłączeniem osób niewido-
mych mogą korzystać z 49% ulgi. Nato-
miast z 37% ulgi korzystać mogą dzieci 
powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia 
rocznego, obowiązkowego przygotowa-
nia przedszkolnego (trzeba posiadać do-
kument potwierdzający wiek dziecka).

13 kursów i dwa autobusy
Do Kielc i z powrotem zorganizowa-

nych zostało po 13 kursów, od ponie-
działku do piątku i po 7 w weekendy i 
święta. Wyznaczoną trasę obsługiwać 
będą 2 autobusy.

Obok przedstawiamy rozkłady jazdy 
na trasie Kielce-Wesoła i Wesoła-Kielce 
w poszczególnych dniach.

/kg/

Serdecznie dziękujemy Zarządowi 
Miejskiego Przedsiębiorstwa  

Komunikacji w Kielcach w tym Pani 
Prezes Elżbiecie Śreniawskiej, 
Panu Dyrektorowi Władysławo-
wi Wotlińskiemu oraz Radnemu 

Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Bogdanowi Latosińskiemu 

za zrozumienie potrzeby mieszkań-
ców gminy i pomoc w uruchomie-
niu linii autobusowej numer 203 z 

Kielc do Wesołej.

Wójt Gminy Zbigniew Piątek
Przewodniczący Rady Gminy  

Zdzisław Grosicki
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*Od prawie dwóch miesięcy pełni Pan 
funkcję Prezesa Załadu Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. Jak dziś wygląda sytuacja 
spółki?

- Sytuacja ekonomiczna spółki jest równie 
trudna jak naszej gminy. W chwili powołania 
mojej osoby na to stanowisko, słusznie Pan 
Wójt stwierdził, że jest to nie tylko podjęcie 
obowiązków, ale przede wszystkim misja 
wyprowadzenia spółki na właściwe tory go-
spodarki rynkowej. Należy wprowadzić nowe 
rozwiązania w sferze zarządzania, które 
skutkować będą właściwym wykorzystaniem 
potencjału gospodarczego, jaki spółka posia-
da. 

*Jakie działania zamierza Pan podjąć, 
aby poprawić wizerunek spółki w oczach 
mieszkańców?

- Pierwsze kroki, zmierzające do poprawy 
sytuacji ekonomicznej spółki, a jednocześnie 
nie będące dodatkowym obciążeniem dla 
mieszkańców, już zostały podjęte. Prioryteto-
wym działaniem w tej kwestii jest uściślenie 
relacji z odbiorcami naszych usług. Dotych-
czas wprowadzone w życie decyzje mają na 
celu należyte realizowanie zawartych umów, 
tak przez spółkę, jak i naszych partnerów. 
Wniosek o zakup wozu asenizacyjnego, 
złożony do PROWu, został rozpatrzony po-
zytywnie i otrzymaliśmy 75-procentowe dofinansowanie, czyli nasz 
wkład wynosi 25%. W przeciągu tego półrocza zostanie zakupiony 
ten sprzęt i będziemy mogli świadczyć usługi w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych (szamb). 

*A co z cenami wody i ścieków? Kiedy mieszkańcy mogą 
spodziewać się obniżek? 

- Zderzając się z taką, a nie inną rzeczywistością w spółce, któ-
rą obecnie reprezentuję, podjąłem, moim zdaniem, jedyną słuszną 
decyzję o złożeniu wniosku o przedłużenie obowiązujących taryf 
na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków o ko-
lejny rok. Oczywiście zdaję sobię sprawę, iż stawki zawarte w tych 
taryfach są bardzo wysokie. Ewentualne obniżenie stawek na dzień 
dzisiejszy byłoby krokiem nieodpowiedzialnym z mojej strony, jako 
gospodarza spółki i ukierunkowanym jedynie „pod publikę”. Uważam, 

Jerzy Wijas nowym Prezesem ZUK-u
Od 1 stycznia Jerzy Wijas pełni funkcję Prezesa Zakładu Usług Komunalnych w Pie-
koszowie. Opowiada nam o planach na poprawę funkcjonowania spółki.

Jerzy Wijas od stycznia 2015 roku peni funkcję Prezesa ZUK Sp. z o.o.

iż właściwe zarządzanie powierzonym mi mieniem będzie sta-
nowiło uzasadnioną w wynikach finansowych spółki podstawę 
do późniejszych kalkulacji. Dopiero wówczas, gdy będę pewny, 
że podstawy do wyliczeń są prawidłowe, będę mógł przedsta-
wić rzetelną kalkulację taryf, co z jednej strony skutkować będzie 
obniżką zawartych w niej stawek, a z drugiej pozwoli spokojnie 
funkcjonować zakładowi. 

*Nurtującą kwestią dla mieszkańców jest również jakość 
wody przede wszystkim dla zachodniej części gminy, ale 
również w samym Piekoszowie. Czy ZUK we współpracy z 
gminą podejmie kroki, aby tą sytuację zmienić?

- W tym zakresie ściśle współpracujemy z Panem Wójtem i 
podjęliśmy działania ukierunkowane na poprawę jakości wody. 
Obszar centrum gminy, tzn. Piekoszów i okolice, zaopatrywany 
z ujęcia Piekoszów 1 został już połączony z ujęciem Piekoszów 
2 „ujęcie Kasprzaków”. Skutkiem tego działania jest poprawa ci-
śnienia i jakości dostarczanej wody. Dla części zachodniej zaku-
pujemy wodę z ujęcia Nordkalk. Idąc za głosem społeczeństwa 
wszczęte zostało postępowanie w sprawie lokalizacji i ewentu-
alnego wybudowania nowego ujęcia na zachodzie gminy. Wy-
stąpiliśmy do służb geologicznych w Kielcach z zapytaniem o 
zasobność złóż w miejscowości Zajączków. W temacie studni na 
terenie byłego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Zającz-
kowie, niestety okazało się, że studnia ta nie istnieje w zasobach 
dokumentacji. Oczekujemy w dalszym ciągu na informacje o za-
sobności i jakości wody ujęcia przy zbiorniku P-poż. w Zającz-
kowie. Informuję jednocześnie, iż jakość obecnie dostarczanej 
wody kontrolujemy na bieżąco poprzez częste jej badanie (nie 
rzadziej niż raz na dwa miesiące). Wyniki tych badań zamiesz-
czone są na stronie ZUK Piekoszów.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Paździerz

R E K L A M A
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Po raz kolejny zagraliśmy z sercem
W niedzielę 11 stycznia, odbył się 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Wspólnie z mieszkańcami zebraliśmy ponad 16 tysięcy złotych.

Impreza rozpoczęła się o godzi-
nie 14.30 w Centrum Kultury w Pie-
koszowie. 

Na wstępie wystąpiły zespoły folk-
lorystyczne z Rykoszyna, Wiernej 
Rzeki, Wincentowa i Piekoszowa. W 
artystycznych częściach wydarzenia 
udział wzięli także młodzi artyści z 
naszej gminy. Podczas Finału obec-
ni byli także zaproszeni goście m.in.: 
Marek Gos Poseł na Sejm RP, Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, 
Małgorzata Stanioch Radna Sejmiku 

Województwa oraz radni Rady Gmi-
ny Piekoszów, którzy wyrazili apro-
batę dla tego rodzaju wydarzeń cha-
rytatywnych. - Bardzo się cieszę, że 
mieszkańcy Piekoszowa i okolic też 
otwierają swoje serca, po to, aby po-
magać - mówiła Małgorzata Stanioch.

Loterie, licytacje i coś na osłodę
Goście oraz mieszkańcy brali 

udział w licznych licytacjach, podczas 
których wylicytowane zostały m.in. 
kosze słodyczy, torty, kosze wędlin, 
kupon o wartości 500 zł na przegląd 
samochodu, zakup opon itp.; obraz, 
zegar i koszulka siatkarska Effectora 
Kielce z podpisami siatkarzy. Podczas 
całej imprezy wszyscy chętni mogli 
wziąć udział w loterii fantowej, w któ-
rej do rozlosowania były m.in.: zesta-
wy kubków, parasole, bony na zaku-
py, kosze wędlin, srebrne serduszko, 
bony na pizzę, słodycze, zaproszenie 
na zabawę sylwestrową 2015/2016 
oraz tablet. 

Ponadto w specjalnym artystycz-
nym kąciku, wszyscy amatorzy sztuki 
i rzeźbiarstwa mogli zakupić wyroby z 
papieru, gliny i nie tylko. Oprócz wy-
robów ceramicznych na stołach zna-
lazły się również słodkie ciasta i torty, 

Podczas 23. Finału WOŚP odbyły się liczne licytacje.

Wolontariusze        WOŚP
Karolina Bębacz, Samanta Cemborowska, Milena 

Ciosek, Aleksandra Dudek, Daria Dudek, Michał Gajda, 
Olga Grecak, Gabriela Habera, Karolina Jakubowska, Julia 
Karyś, Kacper Korus, Natalia Kościańska, Wiktoria Kusińska, 
Natalia Kwiatkowska, Klaudia Kwiatkowska, Robert Maria-
sik, Mateusz, Masternak, Karina Mędrecka, Karolina Pod-
dębniak, Natalia Snoch, Beata Snochowska, Natalia 
Sobczyńska, Edyta Sochanowska, Anna Sokołow-

ska, Karolina Sornat, Dominika Sornat, Sandra 
Staniec, Oliwia Szafarczyk, Norbert Szym-

kiewicz, Weronika Szymkiewicz, Konrad 
Szymkiewicz, Aleksandra Śliwińska, 

Kamil Twardowski, Zuzanna Wijas, 
Wiktoria Wilczkowska, Patry-

cja Wilczkowska, Karolina 
Zielonka, Dominika 

Zychalska.

Wspólnie 
zebraliśmy 
16067,50 zł!

DZIĘKUJEMY
WAM!

które kusiły wyglądem i smakiem. 
Pokaz magii i dobrego żartu

Wiele radości zwłaszcza najmłod-
szym uczestnikom wydarzenia sprawił 
występ iluzjonisty Filipa Piestrzeniewi-
cza, który pokazał takie sztuczki jak 
pojawiające się „znikąd” piłeczki, łą-
czenie metalowych obręczy, płonąca 
książka i…latający stolik. Dużo uśmie-
chu wywołały prezentacje skeczy ka-

baretu NaŻarty oraz występ standu-
p’owca Macieja Adamczyka.

Liczenie pieniędzy...
Na zakończenie imprezy odbyło się 

losowanie w loterii fantowej. Zwłasz-
cza dzieciaki czekały na nią z niecier-
pliwością. Po wylosowaniu wszystkich 
nagród i pożegnaniu gości, przeszli-
śmy do liczenia wszystkich zebranych 
pieniędzy, które trwało blisko 3 go-
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Fundatorzy        WOŚP
Wicepremier Janusz Piechociński, Wiceminister Obrony 

Narodowej Beata Oczkowicz, Poseł RP Marek Gos, Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Małgorzata 
Stanioch Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, ZPM Ho-
chel, PSB Mrówka Piekoszów, Ewa Sidło Ubezpieczenia Ewa, Ewa 
Terelak, Piekarnia Pod Telegrafem, Andrzej Parandyk Szkoła Jazdy 
Piekoszów, Anna Dyk Świat Firanek, Apteka VIta Piekoszów, Gi-
max-Truck Piekoszów, Pizzeria Rafaello, Pizzeria Verona, Piotr 
Salwa Sal-Bud, Mini Delikatesy Cedro Ewa, Monika Kowal, 
Piekarnia Majka, Andrzej Terelak „Leśna Promenada”, 

Stanisław Stępień Ubojnia Drobiu, Aleksander Wolder 
Delikatesy Centrum, Dr Lech Bloch Łowczy Krajo-

wy, Barbara Głowala, Piekarnia Kosińska Geno-
wefa, Niezależni Partnerzy Biznesowi FM, 

Korona Kielce, VIVE Tauron Kielce, Ze-
spół Piekoszowianie, Koło Gospo-

dyń Wiejskich w Rykoszynie, 
Zespół Wierna Rzeka, 

Zespół Wincento-
wianie.

Aktywnie w zabawie finałowej uczestniczyły zespoły ludowe oraz koło gospodyń wiejskich.

dziny. W kwocie, którą uzbieraliśmy 
mieszczą się także pieniądze zabrane 
przez Samorządowe Przedszkole w 
Piekoszowie, które zgromadziło fun-
dusze w wysokości 783,81 zł zebrane 
podczas kiermaszu.

Dziękujemy wszystkim, którzy ak-
tywnie włączyli się w zbiórkę pienię-
dzy oraz tym którzy swoje fundusze 
przekazywali do puszek, na licytację 
bądź loterię. Wielkie dzięki i zapra-
szamy za rok!

Uroczyste podziękowania dla wo-
lontariuszy wręczone zostały 21 
stycznia w Bibliotece Centrum Kultury 
w Piekoszowie. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku będzie ich tak samo 
dużo, a może i jeszcze więcej!

/kg/

Serdecznie dziękuję wszystkim 
osobom zaangażowanym w organiza-
cję 23 Finału WOŚP w naszej gminie, 
zarówno pracownikom i współpracow-
nikom naszej instytucji, harcerzom, ar-
tystom występującym podczas finału 
oraz wszystkim wolontariuszom i fun-
datorom. 

Andrzej Paździerz
Dyrektor BCK Piekoszów
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Kolędy i pastorałki niosą w sobie 
wiele nadziei i miłości, mówią o cze-
kaniu i spełnieniu, a urokliwe melodie 
nadają tekstowi jeszcze głębszy sens 
i promieniujące szczęście. Nad inter-
pretacją poszczególnych pastorałek 
moglibyśmy rozpisywać się bardzo 
dużo, jednak w tym temacie poruszy-
my kwestię wykonów wokalnych ko-
lęd - począwszy od przedszkolaka, a 
na gimnazjaliście skończywszy.

Kilkadziesiąt wystąpień
Warto przypomnieć, że już po raz 

piąty Biblioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie była organizatorem Gminnego 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. W tym 
roku obejrzeliśmy ponad 40 wystąpień 
chórów, grup i solistów. Największy stres 
przed prezentacjami miały przedszko-
laki. Na początku nieśmiało, z czasem 
coraz odważniej przedstawiały wybrane 
pastorałki. I właśnie tą odwagę, mimo 
bardzo młodego wieku i stresu docenili 
jurorzy konkursu. W tej kategorii zwycię-
żyła Izabela Saltarska. Drugie miejsce 
zajęła grupa z Jaworzni, natomiast miej-
sce trzecie przypadło Julii Kozieł i Alek-
sandrze Foks.

Prezentacje szkół podstawowych
W grupie klas I-III również nie zabra-

kło wokalnych talentów. Na czołowych 
miejscach znalazły się aż trzy Aleksan-
dry. Na miejscu trzecim uplasowali się 
Aleksandra Piotrowska i Antoni Szcze-
rek. Na miejscu drugim - Aleksandra 
Włodarska, a zwyciężyła Aleksandra 
Wąchała. Wyróżnienie otrzymała grupa 

z Jaworzni oraz Maciej Brzoza.
Choć wiek uczestników z każdą prze-

słuchiwaną grupą wzrastał, to jednak 
emocje i trema nie opuszczały nikogo 
do samego końca. W kategorii klas IV-VI 
najlepiej zaprezentowała się Julia Ka-
mińska. Stopień niżej znalazła się Oliwia 
Pałysiewicz, a na najniższym stopniu po-
dium stanęła Zuzanna Ziętal. 

Wyróżniona została Sandra Materek. 
Wyróżnienia otrzymał także zespół z Za-
jączkowa i chór Bonus z Piekoszowa.

Wokalne zmagania gimnazjalistów
Kategoria gimnazjum przyniosła nam 

kilka ciekawych i odbiegających od tra-
dycyjnych wykonów poszczególnych 
kolęd i pastorałek. Oryginalność, dobra 
pamięć i świetna prezentacja zauważo-

ne i docenione zostały także tutaj. Wy-
różniającym się wystąpieniem było to z 
udziałem Karoliny Jarząb. Miejsce trze-
cie wyśpiewała Roksana Dobosz, drugie 
Małgorzata Zaława, a pierwsze Domini-
ka Blicharska. Nagrodę Grand Prix zdo-
była Sandra Zbroszczyk, której bardzo 
oryginalne wystąpienie bezsprzecznie 
zasługiwało na duże wyróżnienie i doce-
nienie. Gratulujemy nie tylko zwycięzcom 
ale tym wszystkim, którzy wzięli udział w 
konkursie i oczywiście serdecznie zapra-
szamy na kolejne.

Podczas przeglądu wręczono także 
nagrodę za Szopkę Bożonarodzeniową, 
którą wykonał Michał Szymkiewicz z Pie-
koszowa.

/kg/

Hej kolęda, kolęda...
Niektóre z kolęd i pastorałek mają kilkusetletnią tradycję. Do najbardziej znanych i 
lubianych należą Wśród nocnej ciszy, Anioł pasterzom mówił, czy Dzisiaj w Betlejem

Najmłodsi uczestnicy, mimo ogromnego stresu, zaprezentowali się wspaniale.

Rok trwała praca nad przepięknym 
gobelinem, w którym główną rolę od-
grywają kwiaty.

Pani Mieczysława Szcześniak staran-
nie, konsekwentnie i z pełną determinacją 
tworzyła w Centrum Kultury w Piekoszo-
wie swoje dzieło. Ciężka praca i talent 
zaowocowały - możemy podziwiać zakoń-
czony gobelin oprawiony w ramę, która 
jeszcze bardziej go podkreśla.

Jednakże na tym nie koniec. Pani Mie-
czysława tworzy kolejny gobelin. Zapew-
ne będzie tak samo znakomity jak ten za-
kończony. Już teraz czekamy na niego z 
niecierpliwością.

Wystawa dzieł artystycznych
W budynku biblioteki w Piekoszowie  

zorganizowana została wystawa młodej 
artystki z Piekoszowa. Karolina Poddęb-
niak ma 13 lat. Jest uczennicą klasy szó-
stej Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. 
Od kilku lat rozwija uzdolnienia plastycz-
ne w Centrum Kultury w Piekoszowie, 

gdzie maluje, rysuje, 
tka oraz modeluje w 
masie ceramicznej. 
Twórczo działa w róż-
nych technikach uży-
wając odpowiednich 
materiałów i narzędzi. 
Z powodzeniem malu-
je akrylami na płótnie 
i na ceramice dając 
wyraz wrażliwości na 
kolor i jego oddzia-
ływanie. W ostatnim 
czasie namalowała 
kilka obrazów olej-
nych, które znajdują 
się w ekspozycji. Ka-
rolina jest laureatką i uczestniczką wie-
lu konkursów gminnych, wojewódzkich i 
ogólnopolskich w różnych dziedzinach. 
Swoją przyszłość wiąże z dalszą nauką w 
placówkach edukacji artystycznej. 

Zapraszamy wszystkich do biblioteki - 

Znakomity gobelin i wyjątkowa wystawa

Pani Mieczysława nie zatrzymuje się i tworzy kolejne dzieło
wystawę naprawdę warto obejrzeć. Talent 
Karoliny jest niezwykły i należy to doce-
nić. Zapraszamy wszystkich wielbicieli 
piękna do zakupu jednego z jej dzieł.

/bg/, /kg/
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Artur Andrus artysta kabaretowy, dziennikarz, piosenkarz, konferansjer przyjechał 9 
lutego do piekoszowskiej biblioteki.

Tłumy na spotkaniu z Arturem Andrusem

Sympatyków jego talentu i dobre-
go humoru nie zabrakło. Na spotkanie 
przybyło około 150 osób chcących zo-
baczyć go na żywo i posłuchać jego 
ciekawych wypowiedzi. 

Prowadząca spotkanie Monika Kowal 
zadawała pytania związane głównie z 
książkami oraz płytami, w których wyda-
niu uczestniczył Artur Andrus. Były też 
pytania o współpracę z innymi artystami 
m.in. Marią Czubaszek i Andrzejem Po-
niedzielskim, z którymi często występuje 
na scenach kabaretowych. Artysta każdą 
swoją wypowiedzią wzbudzał salwy śmie-
chu na sali.

Duża dawka humoru
Publiczność z zaciekawieniem słu-

chała jego opowieści o kulisach pracy w 
telewizji, przy realizowaniu serialu „Spad-
kobiercy”, pracy jako komentator w „Szkle 
kontaktowym”, a także w rozgłośni radio-
wej Trójki. Nie zabrakło oczywiście dawki 
dobrego humoru i opowiadania anegdot 
ze strony pana Artura. Dotyczyły one 
głównie jego życia estradowego, ale tak-
że jego kolegów po fachu. Szczególnie 
publiczność rozbawiła historia dotyczą-
ca żartów jakie nawzajem robili sobie z 
Andrzejem Poniedzielskim. Podziw i za-
chwyt budzi jego pamięć do tekstów i to, 
że w momencie potrafi stworzyć krótki 
wiersz czy anegdotę na dany temat.

Wzmocniona aktywność kulturalna
Artur Andrus to także mistrz mowy pol-

skiej choć jak sam stwierdził na spotkaniu 
nie oznacza to, że w życiu prywatnym nie 
zdarza mu się użyć słów niecenzural-
nych, szczególnie gdy jedzie samocho-
dem. Trudno przytoczyć wszystkie aneg-
doty i opowieści poruszane na spotkaniu 
bo było ich sporo. Pod koniec spotkania, 
jak zawsze odbyło się losowanie dwóch 
książek. Wszyscy, którzy przybyli na spo-
tkanie mogli otrzymać autograf od na-

szego gościa i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie, bowiem nieczęsto zdarza się, by 
tak wybitny artysta przyjeżdżał do małej 
miejscowości. Warto korzystać z możli-
wości bezpośredniego kontaktu z posta-
ciami polskiego kina, muzyki czy kabaretu 
- każde z nich to fantastyczne wydarzenie 
kulturalne, które pozytywnie wpływa na 
postrzeganie bibliotek i ośrodków kultury 
przez mieszkańców gminy. Stają się oni 
bardziej aktywni kulturalnie.

Dziękujemy tym, którzy uczestniczą w 
naszych działaniach i serdecznie zapra-
szamy na pozostałe wydarzenia.

Spotkanie odbyło się w ramach projek-
tu „Moda na bibliotekę”, który ma na celu 
promocję książki i czytelnictwa wśród 
mieszkańców gminy.

/jm/, /kg/

Na spotkanie z Arturem Andrusem przybyło mnóstwo osób.

Spotkanie odbyło się w ramach 
projektu „Moda na bibliotekę” 

realizowanego w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W lutym Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
ogłosiło wyniki programów na 2015 r. Wśród beneficjentów 
znalazła się Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie.

Nasza instytucja otrzyma sto pięćdziesiąt tysięcy złotych na 
realizację projektu Centrum Kultury XXI wieku. Projekt polega 
na doposażeniu Centrum Kultury przy ulicy Kolejowej 2, ale 
również świetlic wiejskich w Szczukowicach, Wincentowie oraz 
Gałęzicach.

Dzięki środkom ministerialnym budynki zostaną wyposażo-
ne w monitoring wizyjny, instalację alarmową oraz niezbędny 
sprzęt. Wszystko po to, aby w budynkach instytucji kultury było 
bezpiecznie oraz po to, by można było rozwijać działalność kul-
turalną odpowiadając na potrzeby mieszkańców.               /sup/

150 tysięcy 
dofinansowania

Od niedawna można na stronie internetowej Biblioteki 
Centrum Kultury w Piekoszowie (www.bckpiekoszow.pl) re-
zerwować i przedłużać książki.

Przez rok można było tylko przeglądać katalog biblioteki. 
Teraz wszyscy, którzy posiadają kartę biblioteczną będą mogli 
przeglądać swoje konta, rezerwować książki i filmy oraz prze-
dłużać je przed upływem terminu zwrotu.

Aby to zrobić należy wejść na stronę biblioteki. Po jej załado-
waniu w przeglądarce trzeba nacisnąć na hasło Twoje konto po 
lewej stronie ekranu. Na karcie bibliotecznej, która pojawi się na 
ekranie należy wpisać numer i PIN z karty bibliotecznej, którą 
otrzymali Państwo w bibliotece. Po zalogowaniu można korzy-
stać z nowej usługi biblioteki.                   /sup/

Nowa usługa 
internetowa BCK 
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Sukcesy Chóru Bonus
W grudniu w Kielcach odbył się VIII Świętokrzyski 

Konkurs Kolęd i Pastorałek. Jest to kielecki rejon eli-
minacyjny do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pa-
storałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.

Chór na drugim miejscu
Dziewięcioosobowe jury pod przewodnictwem ks. An-

drzeja Waligórskiego - dyrektora festiwalu doceniło talent i 
umiejętności młodych wykonawców chóru Bonus ze szkoły 
w Piekoszowie, którzy zakwalifikowali się do finału, zdoby-
wając zaszczytne II miejsce.

Trzecie miejsce dla solistki
Zuzanna Ziętal zdobyła III miejsce w Wojewódzkim Mię-

dzyszkolnym Konkursie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świą-
tecznych organizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących nr 1 w Chęcinach oraz Polskie Stowarzyszenie 
Edukacji i Animacji Muzycznej. Przegląd odbył się w dniach 
8 i 9 stycznia, w hali widowiskowo-sportowej „Pod Basz-
tami” w Chęcinach. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
sprawowali: Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny oraz Święto-
krzyski Kurator Oświaty.

Impreza pokazała, iż dzieci i młodzież z naszej gminy 
wyróżnia się dużą wrażliwością estetyczną, posiadają oni  
talenty muzyczne i duże umiejętności wokalne. Zuzia  Zię-
tal zakwalifikowała się do ścisłego  finału, zajmując miejsce 
na podium. Szkołę w Piekoszowie reprezentowały także: 
Marta Majka, Dominika Blicharska, Sylwia Goraj oraz ze-
spół Bonus. 

Do obu konkursów uczestników  przygotowała Maria 
Wiech - nauczyciel muzyki w ZPO w Piekoszowie. Koszty 
przewozu uczestników pokrył ks. kan. Zygmunt Kwieciński.

ZPO w Piekoszowie

Już po raz czwarty Zespół Placówek Oświatowych w 
Łosieniu był organizatorem zawodów sportowych w piłce 
nożnej. 

W turnieju wzięły udział drużyny z Piekoszowa, Łosienia, 
Zajączkowa, Brynicy i Jaworzni. Po kilku godzinach rozgrywek 
wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna z Brynicy. Drugie miejsce 
wywalczyły dziewczęta z Zajączkowa, trzecie z Łosienia. 

W grupie chłopców najlepsi okazali się gospodarze turnieju. 
Tuż za nimi uplasował się Zajączków, a na miejscu trzecim Pie-
koszów.

Fundatorem nagród była Dyrekcja ZPO w Łosieniu.
/kg/

Mikołajki i karnawał
Placówki oświatowe w Zajączkowie i Rykoszynie zorganizo-

wały bale karnawałowe dla swoich uczniów. Dodatkowo w Ry-
koszynie wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich, uświetnia-
jąc zabawę tradycyjnymi polskimi piosenkami folklorystycznymi. 
Dzieciaki świetnie bawiły się przy akompaniamencie zespołu 
ludowego.

Dzień Bezpiecznego Internetu
We wtorek 10 lutego świętowaliśmy Dzień Bezpiecznego 

Internetu 2015. W Szkole Podstawowej w Górkach Szczukow-
skich odbyła się pogadanka o zasadach bezpieczeństwa w sieci 
internet, która zainspirowała uczniów do działania. Piątoklasiści 
pisali w tym tygodniu list. Ich praca opierała się na wyszukaniu, 
gromadzeniu i selekcji potrzebnych informacji oraz wysłaniu ich 
w formie listu pocztą elektroniczną do nauczyciela zajęć kom-
puterowych. Przygotowana została także dekoracja ścienna. 
Gazetki ozdobiły pracownię komputerową oraz korytarz szkolny.

Dla Babci i Dziadka
W pięknie udekorowanej sercami sali gimnastycznej w szkole 

w Brynicy 22 stycznia zebrali się dziadkowie i babcie, których na 
to uroczyste spotkanie zaprosili wnukowie. Zaprezentowali się w 
programie artystycznym, a poprzez wierszyki, piosenki i taniec 
wyrazili wdzięczność dziadkom za to, że są i zawsze można na 
nich liczyć. Na zakończenie życzenia złożył wójt Zbigniew Pią-
tek oraz Halina Sukiennik dyrektor szkoły. Spotkanie zakończyło 
się słodkim poczęstunkiem.

Tego dnia świętowano również w Zajączkowie. Wszystkie 
dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III 
zaprezentowały wiersze, piosenki i tańce. Ich występy były prze-
platane konkursami z udziałem dziadków oraz wspólnym śpie-
wem znanych piosenek. O słodki poczęstunek zadbali rodzice. 
Na scenie zaprezentowała się też dziewczęca grupa taneczna z 
naszej szkoły ćwicząca pod okiem Anny Wilk z BCK Piekoszów.

Spotkanie z wolontariuszkami
W środę 7 stycznia w Szkole Podstawowej w Brynicy odbyło 

się spotkanie klas IV-VI z wolontariuszkami Caritas Diecezji Kie-
leckiej Jolantą Kowalik i Urszulą Krzak. Przedstawicielki Caritas 
opowiadały o wolontariacie, funkcjonowaniu hospicjum bł. Matki 
Teresy w Kielcach i paliatywnej opiece nad chorymi. Zachęcały 
uczniów do tego, by oni także czynnie włączyli się w wolontariat. 
Goście opowiadali o akcji „Pola nadziei” mającej na celu zbiera-
nie funduszy na hospicja. W zamian za wsparcie ofiarodawcy 
otrzymują symboliczne żonkilowe broszki, będące symbolem 
nadziei.

Źródło: strony internetowe szkół

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ

Brynica i Łosień najlepsi

R E K L A M A

Zawody w Łosieniu sieszą się dużym zaintersowaniem uczniów.
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Sala do integracji sensorycznej otwarta

Integracja sensoryczna to umożli-
wienie odpowiedniego reagowania na 
określone bodźce i kierowanie reak-
cjami na otoczenie. Sala sensoryczna, 
która powstała w Zespole Oświato-
wych Placówek Integracyjnych w Mi-
cigoździe pomaga w realizacji celowej 
organizacji zmysłów dzieci niepełno-
sprawnych.

ZOPI w taki sposób organizuje proces 
edukacyjny, by dostosować go do indywi-
dualnych potrzeb i predyspozycji uczniów. 
Sala do integracji sensorycznej powstała 
dzięki projektom unijnym, których dofi-
nansowanie umożliwiło zakup odpowied-
niego sprzętu. 12 lutego nastąpiło uroczy-
ste jej otwarcie. 

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Marek 
Gos Poseł na Sejm RP, Zdzisław Grosicki 
Przewodniczący Rady Gminy, Marcin Du-
dek Sekretarz Gminy, Stanisław Świercz 
Radny Rady Gminy, Henryk Ławniczak 
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Odpadami w Kielcach oraz Beata Osmól-
ska-Kaleta Dyrektor Poradni psycholo-
giczno-pedagogicznej w Piekoszowie. Po 
przedstawieniu działań placówki w Mici-
goździe, uroczyście poświęcono nową 
salę. Po przecięciu wstęgi, głos zabrał 
Marek Gos, który powiedział, że rodzice 
niepełnosprawnych dzieci doskonale wie-
dzą, że ta sala ma służyć ich rozwojowi. 
– Trzeba pomagać nauczycielom i tera-
peutom. Kilkadziesiąt lat wstecz nikt na-

wet nie marzył o takich warunkach jakie 
mamy teraz – dodał. Ze słowami posła 
Gosa zgodził się Zdzisław Grosicki, któ-
rego cieszy fakt, iż w gminie Piekoszów w 
ogóle powstała szkoła integracyjna. – My-
ślę, że jest to dobry kierunek – dodał na 
zakończenie. Stanisław Świercz oficjalnie 
podziękował Dyrektorowi placówki Jerze-
mu Witkowskiemu, za realizację pomysłu 
na tego rodzaju szkołę, natomiast Henryk 
Ławniczak zadeklarował swoją dalszą po-
moc w jej rozwoju. – Każda firma, która 
jest na terenie gminy powinna ze swoją 

społecznością współpracować i ją wspie-
rać – dodaje. Swoja aprobatę wyraziła 
także Beata Osmólska-Kaleta. - Bardzo 
się cieszę, że dzieci z różnymi problema-
mi mogą uzyskać tutaj pomoc.

Dyrektor szkoły Jerzy Witkowski skła-
da serdeczne podziękowania Zbigniewo-
wi Piątkowi Wójtowi Gminy Piekoszów, 
Henrykowi Ławniczakowi Prezesowi PGO 
w Kielcach oraz radzie rodziców ZOPI w 
Micigoździe za okazane wsparcie i po-
moc finansową.

/kg/

Wielu znamienitych gości wzięło udział w uroczystym otwarciu sali do integracji senso-
rycznej, która powstała w szkole w Micigoździe.

Sprzęt do integracji sensorycznej da jeszcze lepsze efekty edukacyjne.

R E K L A M A
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