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Na ostatniej sesji Rady Gminy w 
Piekoszowie, 30 września, przedsta-
wiona została opinia RIO w sprawie 
realizacji budżetu gminy za pierwsze 
półrocze 2015 roku.

Zadowalający jest fakt, że jest to opi-
nia pozytywna, a wszystkie przedstawio-
ne sprawozdania potwierdzają zgodność 
z przepisami ustawy o finansach publicz-
nych.

Orkiestra istnieje już 130 lat
Orkiestra Dęta z Piekoszowa potra-

fi uświetnić każdą uroczystość, czy to 
państwową czy kościelną.

Powstała w 1885 roku i aktualnie dzia-
ła pod przewodnictwem kapelmistrza Sta-
nisława Czechowicza. Mimo wojen i pro-
blemów społecznych - przetrwała do dziś.
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Ciekawi goście podczas Dnia 
Otwartego Biblioteki

Blisko 300 uczniów odwiedziło Bi-
bliotekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie, 9 października podczas Dnia 
Otwartego Biblioteki.

Czekały na nich atrakcje w postaci 
zabaw z Indianami i Czerwonym Kap-
turkiem oraz spotkanie autorskie z Ewą 
Chotomską.
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Wspólna nauka jednoczy - 
projekt Erasmus +

W roku szkolnym 2015/2016  szkoła 
w Piekoszowie, jako jedna z nielicz-
nych w województwie świętokrzyskim 
rozpoczyna realizację międzynaro-
dowego projektu edukacyjnego w ra-
mach programu Erasmus+.

Projekt nosi tytuł: Together we learn, 
United we stand, co znaczy Ucząc się 
razem, jesteśmy zjednoczeni. W ocenie 
niezależnych ekspertów zagranicznych 
otrzymał 97 punktów na 100 możliwych. 
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Wyjątkowe spotkanie 
z Markiem Piekarczykiem
W ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań” realizowanego wspól-
nie przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie oraz Stowarzysze-
nie RAZEM do Piekoszowa przyjechał Marek Piekarczyk wraz z muzy-
kami. Zagrali fantastyczny akustyczny koncert.

Na spotkanie z Markiem Piekarczykiem przybyło wiele osób chcących spotkać się z artystą.

Na zakończenie Dnia Otwartego odbył się 
koncert akustyczny 

Dzień Otwarty Biblioteki to jedna z 
najważniejszych imprez promujących 
czytelnictwo w naszej gminie. W tym 
roku odbył się on w październiku.

Ideą Dnia Otwartego jest też integra-
cja i aktywizacja środowiska lokalnego w 
każdej kategorii wiekowej. Podczas takich 
imprez zarówno dorośli jak i dzieci znajdą 
coś dla siebie, spotkają się ze znajomymi 
i w inny sposób niż zwykle, spędzą wolny 
czas.

W tegorocznym Dniu Otwartym uczest-
niczyło w sumie kilkaset osób. Nic dziw-
nego skoro na najmłodszych czekała nie-
spodzianka w postaci spotkania z Ciotką 
Klotką, czyli Ewą Chotomską, a na doro-
słych możliwość zobaczenia (i posłucha-
nia) na żywo, znanej osobistości ze świata 
muzyki, czyli Marka Piekarczyka. Wraz 
z muzykami wykonał kilka znakomitych 
piosenek. To kolejny artysta zaproszony 
przez bibliotekę. Wszyscy, którzy przybyli 
na spotkanie mieli równiez możliwość zro-
bienia sobie zdjęcia z piosenkarzem.

Czytaj więcej na stronie 8
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UWAGA!!! Ciekawe inicjatywy...
Wyjazd do filharmonii

Biblioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie od kilku miesięcy organizu-
je wycieczki do teatrów oraz wycieczki 
krajoznawcze. Na prośbę mieszkańców 
zorganizujemy również wyjazd do Filhar-
monii Świętokrzyskiej. Już 27 listopada 
2015 r. (piątek) będziemy mieli okazję 
posłuchać na sali koncertowej Dzieł Mi-
strzów zagranych przez Orkiestrę Symfo-
niczną Filharmonii Świętokrzyskiej. Wraz 
z orkiestrą zagra na trąbce Igor Cecocho. 
Dyrygować będzie Ruben Silva.

Chętni mogą zgłaszać się do bibliote-
ki w Piekoszowie. Cena wyjazdu to 25 zł. 
Ilość miejsc ograniczona.

 Rozpoczynamy seanse kinowe
Od piątku 6 listopada rozpoczniemy w 

bibliotece projekcje filmowe. Co tydzień 

W SKRÓCIE
Zmiana terminu uiszczania opłat 

za odpady komunalne
Od 1 stycznia 2016 roku będą obo-

wiązywały inne terminy uiszczania 
opłat za odpady komunalne. Z góry raz 
na kwartał, do ostatniego dnia miesią-
ca rozpoczynającego kwartał, w łącz-
nej wysokości za trzy miesiące kalen-
darzowe, opłatę wnosi się w terminach:
- za I kwartał do 31 stycznia;
- za II kwartał do 30 kwietnia;
- za III kwartał do 31 lipca;
- za IV kwartał do 31 października.

Pięćdziesiąt posesji 
oczyszczonych z azbestu

Ponad 9700 m2, czyli 49 posesji 
zostało oczyszczonych z produktów 
zawierających azbest. Taki stan przed-
stawia się na dzień 14 września. Plano-
wany całkowity koszt realizacji progra-
mu usuwania wyrobów zawierających 
azbest w gminie Piekoszów wynosi po-
nad 38 tys. z czego dofinansowanie to 
ponad 80%, czyli 32 498,31 zł. Zadanie 
cały czas jest w trakcie realizacji.

Program profilaktyczny 
przeciw grypie

Program bezpłatnego szczepienia 
przeciw grypie adresowany jest do 
osób w wieku od 60 lat i więcej (czyli 
urodzonych w 1955 r. i starszych) za-
meldowanych w gminie Piekoszów. 

Szczepienia będą wykonywane w 
Przychodni w Piekoszowie ul. Często-
chowska 75.

Bezpłatne szczepienia odbywać się 
będą od 15 września 2015 r. do 31 
stycznia 2016 r. Osoby zgłaszające się 
na szczepienie proszone są  o zabranie 
dowodu osobistego.                                      

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w S.Z.P.O.Z. w  Piekoszowie  ul. 
Częstochowska 75  lub pod numerem 
telefonu 41 306 10 62. Informacje do-
stępne są także na stronie internetowej 
www.przychodniapiekoszow.pl

Program finansowany jest przez 
Gminę Piekoszów.

Darmowe porady prawne 
w Urzędzie Gminy

Informujemy, że w listopadzie roz-
poczną się darmowe porady prawne 
dla mieszkańców gminy. Raz w miesią-
cu radca prawny będzie dyżurował w 
urzędzie gminy. W czwartki 26 listopa-
da i 17 grudnia w godzinach 15 - 17 bę-
dzie można zapytać o nurtujące Pań-
stwa sprawy. O kolejnych terminach 
będziemy informować w następnych 
numerach gazety.

/UG/

Wójt Zbigniew Piątek prezentuje okolicznościową statuetkę oraz dyplom  
otrzymane z okazji 25-lecia samorządności w Polsce.

25-lecie Samorządności w Polsce
27 września 2015 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach świę-
towano 25-lecie Samorządności w Polsce.

Jubileuszowa uroczystość odbyła 
się w 25-lecie wejścia w życie usta-
wy o samorządzie terytorialnym oraz 
pierwszych wyborów do samorządu 
terytorialnego.

W uroczystości wzięli udział Starosta 
Kielecki Michał Godowski, Wojewoda 
Świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, 
Członek Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego Kazimierz Kotowski oraz 
samorządowcy z terenu powiatu kielec-
kiego. Naszą gminę reprezentował Wójt 

Zbigniew Piątek. 
Z okazji jubileuszu samorządowcy 

otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dy-
plomy uznania. - Te 25 lat pokazuje, że 
reforma samorządowa była jedną z naj-
lepszych po transformacji ustrojowej. Wie-
le udało się nam przez ten czas wspólnie 
zrobić dzięki ciężkiej pracy i zaangażo-
waniu zarówno sołtysów, radnych, jak i 
wszystkich mieszkańców poszczególnych 
miejscowości, gmin i powiatów w Polsce 
- stwierdził Wójt Zbigniew Piątek.     /sup/

będziemy prezentować mieszkańcom cie-
kawe filmy, które można będzie obejrzeć 
na wielkim ekranie przy świetnym nagło-
śnieniu.

Pierwszym filmem, który zaprezentuje-
my tej jesieni będzie film „Bogowie”. Film 
w reżyserii Łukasza Palkowskiego opo-
wiada o życiu Zbigniewa Religi.

W kolejnych tygodniach zobaczymy: 
- 13 listopada - 50 twarzy Greya; 
- 20 listopada - Gwiazd naszych wina; 
- 27 listopada - Złodziejka książek;
Seanse odbywać się będą w piątki o 

godzinie 17.30. Wstęp wolny. Ilość miejsc 
ograniczona. O grudniowych seansach 
można będzie dowiedzieć się z naszej 
strony internetowej www.bckpiekoszow.pl 
Serdecznie zapraszamy.

/sup/
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RIO pozytywnie o realizacji 
budżetu w I półroczu 2015 roku
Realizacja budżetu gminy w pierwszym półroczu 2015 roku pozytywnie 
zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Regionalna Izba Obrachunkowa w 
Kielcach pozytywnie zaopiniowała in-
formację Wójta Gminy Piekoszów o 
przebiegu wykonania budżetu za I pół-
rocze 2015 roku. 

28 września na podstawie sprawozdań 
budżetowych oraz sprawozdania w zakre-
sie operacji finansowych, RIO wydało opi-
nię, z której wynika, że spełnione zostały 
wymogi formalnoprawne. 

Warto zaznaczyć, iż w budżecie Gmi-
ny Piekoszów na rok 2015 uwzględniono 
założenia realizowanego programu na-
prawczego uwzględniającego terminową 
spłatę wszystkich zobowiązań gminy i 
jednostek budżetowych. W uzasadnieniu 

skład orzekający RIO napisał, iż „Anali-
zując przebieg wykonania budżetu Gminy 
Piekoszów za I półrocze 2015 roku nie 
stwierdzono rozbieżności w stosunku do 
realizowanego przez Gminę programu 
naprawczego, które należałoby uznać za 
nieprawidłowe”. 

W pierwszym półroczu tego roku zre-
alizowano 56,15 % dochodów w stosunku 
do dochodów planowanych (plan na 2015 
– 45 781 588,13 zł). Podobnie sprawa 
przedstawia się w przypadku wydatków. 
Plan na 2015 rok wynosi 43 129 175,13 
zł, a w pierwszej połowie roku wykona-
no wydatki w kwocie 21 511 525,20 zł, co 
daje 49,87 %. - Regionalna Izba Obra-
chunkowa nie stwierdziła żadnych błędów 
w planowaniu i wydatkowaniu środków z 
budżetu gminy w I półroczu 2015 r., co 
oznacza, że pieniądze są wydatkowane 
zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych - mówi Grażyna Niechciał 
Skarnik Gminy.

Różnica pomiędzy dochodami a wydat-
kami stanowi zatem ponad czteromiliono-
wą nadwyżkę budżetu. 

- Zobowiązania naszej gminy na koniec 
pierwszego półrocza wynoszą niewiele 
ponad 33 mln zł i w stosunku do ubiegłe-
go roku spadły o ponad 4 miliony złotych. 
Dotrzymujemy słowa i już niedługo wypro-
wadzimy gminę na prostą, co pozwoli nam 
realizować niezbędne inwestycje - stwier-
dził Wójt Zbigniew Piątek.      /kg/

Będzie lokalna diagnoza
problemów uzależnień

Przedstawione zostały zadania ko-
nieczne do zrealizowania w ramach 
Programu oraz koszty z nimi związane. 
Do tych zadań należy: 
- zwiększanie dostępności pomocy tera-
peutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uza-
leżnionych;
- udzielanie rodzinom, w których wystę-
pują problemy uzależnień, pomocy spo-
łecznej, psychospołecznej i prawnej, a w 
szczególności ochrony przed przemocą;
- prowadzenie profilaktycznej działalności 
informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
i przeciwdziałania narkomanii, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży (m.in. 
wspomaganie realizacji programów pro-
filaktycznych dla uczniów realizowanych 
w placówkach oświatowych mających na 

celu uczenie umiejętności służących zdro-
wemu i trzeźwemu życiu;
- wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i 
narkomanii;
- zapewnienie działania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i współpraca z Policją.

Dodatkowo - diagnoza lokalna
Zadanie konieczne do zrealizowania 

uzupełniono dodatkowo o przeprowadze-
nie lokalnej diagnozy problemów uza-
leżnień i przemocy w rodzinie w Gminie 
Piekoszów, na którą przeznaczonych zo-
stanie 10000 zł, jako wynagrodzenie dla 
podmiotu przeprowadzającego diagnozę. 
Na całość przedstawionych zadań prze-
znaczonych zostanie 195 000 zł.        /kg/

Podczas sesji Rady Gminy w Piekoszowie podjęto uchwałę zmieniającą 
gminny program profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapo-
bieganiu narkomanii. 

Uchwały podjęte na sesji 30 września:
- w sprawie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego trasy linii 
elektroenergetycznej 220 kV Radkowice 
- Kielce Piaski na obszarze Gminy Pie-
koszów;
- w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie służebności przesyłu na nierucho-
mościach stanowiących własność Gminy 
Piekoszów;
- w sprawie nadania Statutu Bibliotece 
Centrum Kultury w Piekoszowie i zmiany 
uchwały z dnia 21 marca 2014r. w spra-
wie połączenia samorządowych instytucji 
kultury: GBP i GOK;
- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
przyjęcia Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na rok 2015;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Pie-
koszów na 2015 rok i zmiany Wielolet-
niej Prognozy Finansowej Gminy na lata 
2015 - 2025 r.;
- w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Piekoszów;
- w sprawie ustalenia górnych stawek 
opłat za usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych;
- w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów;
- w sprawie wyboru określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi;
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na 
terenie Gminy Piekoszów;
- w sprawie opracowania i wdrażania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;
- w sprawie wskazania wstępnej lokaliza-
cji przystanków komunikacyjnych w ciągu 
drogi powiatowej nr 0281T;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr 
LVIII/392/2014 Rady Gminy w Piekoszo-
wie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomo-
ści gruntowej położonej w miejscowości 
Bławatków obręb geodezyjny Lesica gmi-
na Piekoszów;
- w sprawie zmiany § 1 w Uchwale z dnia 
31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości grunto-
wej położonej w miejscowości Piekoszów 
stanowiącej własność gminy Piekoszów;
- w sprawie nieodpłatnego nabycia grun-
tu od Agencji Nieruchomości Rolnych;
- w sprawie wyrażenia zgodny na odpłat-
ne obciążenie nieruchomości położonej 
w miejscowości Piekoszów obręb geode-
zyjny Piekoszów.

 Z ŻYCIA RADY GMINY

Grażyna Niechciał Skarbnik Gminy Piekoszów
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Mieszkańcy bawili się w rytm granych przebojów.

Sołtysi zmagali się ze „zbieraniem podatków”. Nie było to takie łatwe.

Dożynki w gminie Piekoszów
Na dożynki gminne przygotowane zostały cztery wieńce, stworzone z ziaren, warzyw i innych roślin zebra-
nych z tegorocznych plonów.

Dożynki to czas, w którym dzięku-
jemy rolnikom za trud i ciężką pracę. 

Zbierając się tutaj dzisiaj kultywujemy 
tradycję, mimo tego, że gmina Piekoszów 
odchodzi od rolnictwa – te słowa wypo-
wiedziane przez Wójta Zbigniewa Piątka 
rozpoczęły oficjalną część uroczystości 
dożynkowych, które odbywały się 6 wrze-
śnia na Placu Niepodległości w Piekoszo-
wie.

 Przed rozpoczęciem części artystycz-
nej, w kościele pw. NNMP w Piekoszowie 
odbyła się uroczysta Msza Święta, pod-
czas której zaproszeni goście, rolnicy i 
mieszkańcy dziękowali za tegoroczne 
zbiory mimo bardzo trudnej sytuacji spo-
wodowanej przez m.in. wszechobecną 
suszę.

Następnie udaliśmy się na przemarsz 
ulicami Piekoszowa. Warto zaznaczyć, że 
na tegoroczne dożynki zgłoszone zostały 
4 wieńce dożynkowe z Gałęzic, Rykoszy-
na, Szczukowskich Górek i Wincentowa. 
W stworzenie wszystkich wieńców wło-
żono mnóstwo pracy i pomysłu, czego 
skutek był wspaniały – prezentowały się 
znakomicie.

Niezwykły jubileusz
Niecodziennie zdarza się świętować 

taki jubileusz jak 130-lecie istnienia. A 
właśnie od tylu lat, uroczystości czy to ko-
ścielne, czy społeczne, uświetniają nam 
występy Orkiestry Dętej z Piekoszowa. 
Z tej okazji podczas dożynek nie mogło 
zabraknąć dla nich miejsca. Co więcej, 
oprócz naszej Orkiestry, gościnnie wy-
stąpiły jeszcze te wywodzące się z Bo-
dzentyna i Strawczyna. Na ręce kapel-
mistrza Stanisława Czechowicza złożone 
zostały podziękowania i statuetka, z rąk 
Wójta Gminy Piekoszów. Oczywiście w 
gratulacjach pojawiły się życzenia kolej-

nych pięknych jubileuszy oraz dalszego, 
równie owocnego, propagowania kultury. 
Więcej na temat Orkiestry Dętej w artyku-

Mimo niezbyt sprzyjającej pogody na Plac Niepodległości przybyło wielu mieszkańców i gości.

le „130 lat Orkiestry Dętej”.
By nie zabrakło chleba

Podczas części oficjalnej Starości do-
żynkowi – Alicja Śmiech i Andrzej Nowak 
– przekazali na ręce Wójta Gminy, sym-
boliczne dary, chleb oraz wieniec.

– Niestety nie był to dobry rok dla 
rolników, dużo plonów utraciliśmy przez 
suszę. Miejmy nadzieję, że Bóg nie spro-
wadzi na nas takiej klęski w przyszłym 
roku – powiedziała Starościna. Były to 
najczęściej słyszane życzenia również 
podczas przemówień zaproszonych go-
ści. – Jak najniżej kłaniam się rolnikom 
z tej gminy. Za nami trudny rok. Chciała-
bym im podziękować za ich ciężką pracę i 
patriotyzm oraz za przywiązanie do trady-
cji – dodała Poseł Maria Zuba. Za ciężko 
wypracowane i zebrane plony dziękował 
również Senator Krzysztof Słoń. – To do-
brze, że potrafimy w ten sposób przeży-
wać polską tradycję – podsumował. 

O wspólne zjednoczenie się społe-
czeństwa i wytrwałe dążenie do celu 
dla dobra małej ojczyzny, prosiła rów-
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nież Podsekretarz Stanu w MON Beata 
Oczkowicz. Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się również Poseł Krzysztof Li-
piec, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Bar-
tłomiej Dorywalski, Wicestarosta Zenon 
Janus oraz Radny Rady Powiatu Kielec-
kiego Mateusz Karliński.

Występy wokalne i taneczne
W części artystycznej wydarzenia 

wystąpiły zespoły folklorystyczne z Win-
centowa, Rykoszyna i Piekoszowa oraz 
formacje taneczne z Brynicy, czyli zespół 
Efekt, grupa starsza i młodsza. Po raz 
kolejny na scenie pojawiła się także wo-
kalistka Patrycja Stoga, która zaprezento-
wała kilka polskich przebojów. 

Natomiast najmłodsze dzieci rozbawia-
ła Anna Kukawska. W międzyczasie Zo-
fia Nawrot Sekretarz Rady Wojewódzkiej 
KGW, wręczyła odznaczenia Order Serca 
Matkom Wsi, które przyznawane są mat-
kom wielodzietnym, żyjącym na wsi, które 
z poświęceniem wychowywały dzieci jed-
nocześnie prowadząc gospodarstwo. Te 
zaszczytne wyróżnienia otrzymały 4 pa-
nie: Halina Bernat, Teresa Giemza, Ma-
rianna Kostrzewa oraz Janina Kotwica.

Po wręczeniu odznaczeń, na scenie 
zaprezentowały się jeszcze: Małgorzata 
Nakonieczna, uczestniczka programów 
tj. The Voice Of Poland i Szansa na suk-
ces; Zespół Orion, który wykonał znane 
i lubiane przeboje polskie i zagraniczne 
oraz kabaret Sakreble, laureat II miejsca 
w zeszłorocznym Przeglądzie Kabareto-
wym PAKA.

Jak co roku podczas dożynek miesz-
kańcy mogą obejrzeć pokaz ratownictwa 
wykonany przez Ochotniczą Straż Pożar-
ną w Rykoszynie.

Konkursy i turnieje
Podczas imprezy odbyły się jeszcze 

trzy konkursy. Pierwszy polegał na wy-
braniu najsmaczniejszej potrawy, której 
głównym składnikiem była marchewka. W 
tej kuchennej rywalizacji zwyciężył Jerzy 
Wawrzeńczyk. Natomiast w turnieju soł-
tysów, podczas którego sołtysi „zbierali 
podatki” oraz cepami rozbijali jabłka, mie-
liśmy dwóch zwycięzców. W pierwszej 
konkurencji zwyciężył Marian Ciołak, a w 
drugiej Stanisław Kotwica. Co więcej soł-
tys Wincentowa odebrał również nagrodę 
w imieniu mieszkańców w konkursie na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy.

Ponadto na Placu przy stoiskach pre-
zentowane były tegoroczne plony oraz 
dzieła artystyczne twórców z terenu gmi-
ny Piekoszów.                      /kg/

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie dziękuje patronom i spon-
sorom dożynek gminnych, firmom:
- Zbigniewowi Piątkowi Wójtowi Gminy 
Piekoszów;
- Nordkalk Miedzianka;
- Bank Spółdzielczy w Łopusznie;
- Piekarnia Majka;
- Gimax Truck;
- Delikatesy Centrum;
- Autoport Piekoszów.

Orkiestra powstała w 1885 roku 
i jest jedną z najstarszych w kraju. 
Pierwszym jej kapelmistrzem był Sło-
piński. 

Tak wyjątkowy jubileusz skłania do 
rozmyślań i wspomnień. Widzimy jak na 
naszych oczach rosną młodzi muzycy, 
którzy chcą kontynuować tradycję i pro-
mować w ten sposób nie tylko swój talent, 
ale i kulturę. Warto zaznaczyć, że Orkie-
stra bierze czynny udział w wydarzeniach 
społecznych, swiętach państwowych i ko-
ścielnych, nadając im bardziej uroczysty 
wymiar.

Nie zawsze było łatwo
W czasie II wojny światowej trzeba było 

ukrywać sprzęty muzyczne, ponieważ 
Niemcy je rekwirowali. Po wojnie działal-
ność orkiestry reaktywowano, głównie za 

sprawą Stanisława Wolniewicza i Józefa 
Białackiego. 

- Kryzys przyszedł w połowie lat 90. 
kiedy Orkiestrze groził rozpad z powodu 
braku finansów - wspomina Stanisław 
Czechowicz, obecny kapelmistrz. Z po-
mocą przyszły władze kościelne, samo-
rządowe. Pomógł również zaprzyjaźnio-
ny kapelmistrz Kazimierz Podraza, który 
podjął się wyszkolenia młodych muzyków 
i kontunuuje tę pracę do dnia dzisiejsze-
go, za co Orkiestra serdecznie dziękuje.

W chwili obecnej Zespół liczy blisko 
czterdzieści osób, głównie są to osoby 
młode. Repertuar Orkiestry jest różnorod-
ny, od muzyki kościelnej, poprzez mar-
szową, a na klasycznej skończywszy. 

                                                   /kg/

130 lat Orkiestry Dętej
Gminna orkiestra przeżywa w tym roku 130-lecie swojego istnienia. To 
powód nie tylko do dumy, ale i refleksji.

Zapisz dziecko do grupy zabawowej. 
Książka i zabawa - to jest to!

Grupy zabawowe są coraz bardziej 
popularniejsze. Można je otworzyć 
praktycznie w każdym miejscu. Jedna 
z takich grup powstanie w naszej gmi-
nie.

Spotkania organizowane będą raz w 
tygodniu i trwać będą około 1,5 godziny. 
Spotkania w ramach grupy zabawowej to 
nic innego jak wspólna zabawa dziecka i 
rodzica (lub innego opiekuna) z użyciem 
zabawek edukacyjnych. Realizowane 
będą scenariusze zajęć, które stworzone 
zostaną przez animatora współprowadzą-
cego spotkania. 

Rodzice/opiekunowie dzieci będą ak-
tywnie uczestniczyć w zajęciach i wspól-
nie z pociechą wykonywać zadania. 

Zajęcia będą bezpłatne i prowadzone 
w Bibliotece przy ul. Częstochowskiej 

66. Grupę zabawową tworzy minimum 
4 dzieci (nie licząc opiekunów), w wieku 
3-5 lat. Grupa nie ma formy przedszkola 
– jest to raczej swobodna zabawa rodzi-
ców i dzieci, ale z wykorzystaniem edu-
kacyjnych scenariuszy i zabawek. Chce-
my by zarówno dzieci, jak i opiekunowie 
zawarli nowe znajomości, wymienili się 
doświadczeniami i nauczyli jak ciekawie 
zorganizować czas własnym pociechom. 
Tego typu zajęcia wspierają rozwój dzieci 
i rozwijają zdolności wychowawcze opie-
kunów/rodziców.

Zachęcamy do zapisów pod nume-
rem telefonu 41 306 11 83 lub bezpo-
średnio w piekoszowskiej bibliotece.

/kg/

Orkiestra Dęta bierze udział nie tylko w uroczystościach gminnych, ale też działa ponadlokalnie.
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Festyn rodzinny w Brynicy
,,Zakończenie lata”- pod takim tytułem w niedzielę 27 września, odbył się Festyn Rodzinny w Brynicy, na który 
licznie przybyli mieszkańcy wsi ze swoimi rodzinami.

Rangę wydarzenia podniosła obec-
ność wielu gości z Wójtem Gminy 
Piekoszów Zbigniewem Piątkiem i 
Przewodniczącym Rady Gminy Zdzi-
sławem Grosickim na czele.

   Podczas festynu, który poprowadził 
Tomasz Królak - kawaler Orderu Uśmie-
chu - zaoferowano  społeczności lokalnej 
oraz gościom wiele atrakcyjnych propozy-
cji spędzenia wolnego czasu.  Można było 
wziąć udział w rodzinnych konkursach 
sportowych, obejrzeć pokaz ratownictwa 
drogowego w wykonaniu brynickich stra-
żaków, uczestniczyć w torze przeszkód 
z alkogoglami, przygotowanym przez 
przedstawicieli policji z Kielc czy wziąć 
udział w szlachetnej akcji charytatywnej 
dla Stasia Gosa, której szkoła patronuje 
od lat. 

Rozstrzygnięcie konkursu 
Na festynie rozstrzygnięto także pro-

filaktyczny konkurs plastyczny przygo-
towany przez nauczycieli pt. ,,Nie palę, 
nie piję, nie biorę”, w którym wzięli udział 
uczniowie młodszych i starszych klas 
szkoły podstawowej oraz gimnazjum. 
Ideę zdrowego trybu życia, wolnego od 
używek, popularyzowano poprzez ulotki, 
plakaty, scenki profilaktyczne z udziałem 
uczniów czy promowanie zdrowej żyw-
ności na stoiskach kulinarnych przygoto-
wanych przez Radę Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej  w Brynicy i Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rykoszyna. Dużym zainte-
resowaniem cieszyły się dmuchańce, na 
których wesoło bawili się najmłodsi, sto-
isko z ciekawymi i niedrogimi książkami 
zaproponowanymi do sprzedaży, kramy 
z pamiątkami, kawiarenka, loteria fanto-
wa czy pokaz rękodzieła artystycznego  
mieszkanki Brynicy Jolanty Borowiec. 
Spędzany wspólnie czas uprzyjemniały  
występy Orkiestry Dętej z Piekoszowa i 
zespołu ludowego z Rykoszyna. 

Promocja talentów
Festyn środowiskowy to dobra pro-

mocja miejscowych talentów i osiągnięć 
artystycznych uczniów Szkoły Podsta-
wowej im. Stefana Żeromskiego i Niepu-
blicznego Gimnazjum w Brynicy. Swoje 
duże umiejętności taneczne pokazał,  
obsypany wieloma nagrodami na licz-
nych konkursach ogólnopolskich, zespół 
,,Efekt”, prowadzony przez choreografa 
Martę Czernikiewicz i animatora kultury 
Małgorzatę Czernikiewicz. ,,Efekt” za-
prezentował się w trzech oryginalnych  
układach tanecznych: ,,Jesień”, ,,Zima”, i 
,,Anatomia oceanu”. Na plenerowej sce-
nie wystąpiły również uzdolnione woka-
listki - uczennica II klasy gimnazjum Mał-
gorzata Zaława i tegoroczna absolwentka 
tej szkoły Sandra Zbroszczyk, które za-
prezentowały się w występach solowych 
oraz w zespole wokalno-instrumental-
nym, którego opiekunem jest nauczyciel 
muzyki Paweł Gdela. Muzycznym dopeł-
nieniem festynu były występy zespołów 

,,Happy Band” i ,,Kogel”, które zaprosi-
ły wszystkich uczestników imprezy do 
wspólnej zabawy.

Zespolenie lokalnej społeczności
Festyn rodzinny zorganizowany po raz 

kolejny przez szkołę podstawową i gim-
nazjum przy współpracy z Ochotniczą 
Strażą Pożarną z Brynicy dzięki wsparciu  
wielu sponsorów a zwłaszcza  zaangażo-
waniu i przychylności Wójta Gminy Pie-
koszów dla idei organizacyjnej festynu, to 
przedsięwzięcie mające na celu integra-
cję rodziny, profilaktykę uzależnień, po-
pularyzowanie zdrowego i bezpiecznego 
trybu życia.  

Ta pożyteczna inicjatywa stała się dla  
mieszkańców okazją do spotkania się,  
wymiany poglądów; dla uczniów szansą  
wykazania się aktywnością społeczną, 
sportową i artystyczną. Dla obu szkół to 
była dobra  promocja  edukacyjnych dzia-
łań na rzecz środowiska lokalnego. 

/SP w Brynicy/

Z Brynicy wywodzi się zespół taneczny Efekt, który prezentuje się wspaniale podczas imprez 
masowych oraz konkursów.

Zostań wolontariuszem podczas finału WOŚP
10 stycznia 2016 roku odbywać się będzie 24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

„Mierzymy wysoko” to hasło prze-
wodnie kolejnego finału WOŚP. Jak 
co roku od ponad dwudziestu lat na 
ulice miast i wsi wyjdą wolontariusze 
WOŚP, którzy będą zbierać pieniądze 
dla dzieci i seniorów.

Nasza gmina również przyłączy się do 
zbiórki pieniędzy. Sztab Główny powsta-
nie w Bibliotece Centrum Kultury w Pie-
koszowie. Tam też należy zgłaszać swoją 
chęć zostania wolontariuszem.

Ważne informacje
Wolontariuszem moze zostać osoba 

powyżej 16. roku życia oraz osoby poni-

żej tego wieku, z tym, że w dniu zbiórki 
pieniędzy będą musiały towarzyszyć im 
osoby pełnoletnie. 

Na spotkaniu organizacyjnym, o któ-
rych będziemy zawiadamiać wszystkich 
zainteresowanych, przedstawione zosta-
ną wymogi oraz istotne informacje o kwe-
stowaniu.

Chętne osoby zapraszamy do zgła-
szania swoich kandydatur osobiście 
- w Bibliotece w Piekoszowie lub ma-
ilowo - bck@bckpiekoszow.pl. Do zgło-
szenia należy dołączyć zdjęcie twarzy, 
pesel oraz dane kontaktowe, dane 

szkoły lub firmy (w przypadku osób 
pracujacych). Na zgłoszenia czekamy 
do 20 listopada.

                    /kg/
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W sobotę 10 października, zawod-
nicy Klubu Karate Morawica i Pieko-
szów znów rywalizowali na macie, tym 
razem w obsadzie międzynarodowej 
(wiele klubów z Czech oraz Polski), w 
którym wzięło udział ponad 90 zawod-
ników. 

Ze względu na znaczną odległość (485 
km) wyprawę do Malenic połączyliśmy z 
noclegiem. Wyjechaliśmy w piątek. Wie-
czorem wspólne gawędy przy herbatce w 
hotelowej restauracji, a rano śniadanie i w 
drogę po medale.

Wyniki kata:
- I miejsce Dominika Putko i Laura Sitek; 
- II miejsce Piotr Węgliński;
- III miejsce Oliwia Sidło.
Wyniki kumite (walka):
- I miejsce Dominika Putko i Laura Sitek;
- II miejsce Oliwia Skiba, Nikola Nowac-
ka, Oliwia Sidło, Piotr Węgliński oraz Pa-
tryk Szajowski; 
- III miejsce Ewa Jarząb.

Łącznie zawodnicy Klubu Karate Mo-
rawica i Piekoszów (KKM) zdobyli 12 me-
dali z czego 8 w kumite i 4 w kata. 

Na szczególne wyróżnienie zasługuje 
najmłodsza z naszej ekipy Dominika Put-
ko, która stoczyła łącznie 4 walki z bar-
dzo trudnymi przeciwniczkami i wszystkie 
wygrała. To już kolejny turniej, z którego 

Sukces goni sukces - karatecy z medalami
Nasi młodzi karatecy pod okiem trenera Andrzeja Horny wraz z pozostałymi członkami Klubu Karate Morawi-
ca i Piekoszów odnoszą sukces za sukcesem. 

Dominika przywozi złoty medal. 
Do strefy medalowej nie dostała się 

Zuzanna Trepka ostatecznie zajmując IV 
miejsce w kata i kumite oraz Karol Ku-
bicki. Wszystkim zawodnikom serdecznie 
gratulujemy wyników, a Arturowi Węgliń-
skiemu, Adamowi Trepce i Mariuszowi 
Szajowskiemu dziękujemy za wsparcie 

podczas turnieju. 
Zarząd KKM Morawica i Piekoszów 

składa serdeczne podziękowania Orga-
nizatorom turnieju w tym sensei Jacko-
wi Baranowskiemu i sempai Marcinowi 
Mrozkowi za zaproszenie oraz wszystkim 
uczestnikom za świetną i zdrową atmos-
ferę sportową. OSU!       /Andrzej Horna/

Nasi karatecy mają przed sobą jeszcze wiele walk i pokazów - liczymy na dalsze sukcesy.

Pogoda dopisała - wycieczka po lubelszczyźnie
Znakomita pogoda zachęcała do spacerów po Parku Zdrojowym i nie tylko. Kolejną wycieczkę krajoznawczą 
możemy uznać za jak najbardziej udaną. 

„Głos Piekoszowa”  
– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca: Biblioteka Centrum Kultury  
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66 

red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: Biblioteka Centrum  
Kultury w Piekoszowie 

Druk: EMDRUK  
tel. 602 555 373

Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca  

nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie 
prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 

Numer zamknięto 22 października 2015 r.

W niedzielny wczesny poranek, 4 
października, wraz z grupą mieszkań-
ców z gminy Piekoszów udaliśmy się 
na kolejną wycieczkę po ciekawych 
terenach, tym razem województwa lu-
belskiego. 

Na początku spacerowaliśmy po ze-
spole pałacowo-parkowym Czartoryskich 
w Puławach, a następnie przejechaliśmy 
do Kazimierza. Tutaj zwiedziliśmy zespół 
zamkowy oraz wspięliśmy się na Górę 
Krzyżową skąd mieliśmy widok na kazi-

mierską starówkę. Po przerwie obiadowej 
zwiedziliśmy dodatkowo Kamienicę Cele-
jowską.

Ostatnim punktem wycieczki był Nałę-
czów gdzie spacerowaliśmy po jego zdro-
jowej części.                                    /kg/

Spacer po zespole pałacowo-parkowym podczas pięknej pogody to czysta przyjemność.
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Wyjątkowi goście podczas Dnia Otwartego
Blisko 300 uczniów odwiedziło Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie, 9 października podczas Dnia 
Otwartego Biblioteki.

Na młodszych użytkowników czeka-
ły atrakcje w postaci zabaw z Indiana-
mi i Czerwonym Kapturkiem oraz spo-
tkanie autorskie z Ewą Chotomską.

Od godziny 9 do Biblioteki zaczęły 
przychodzić grupy uczniów i przedszkola-
ków z Zajączkowa, Rykoszyna, Micigozda 
i Piekoszowa.

O książkach, o Indianach
Uczniowie uczestniczyli w grach, za-

bawach i lekcjach bibliotecznych, które 
przybliżyły im funkcjonowanie biblioteki, 
a także pomogły zapoznać się z ksią-
żeczkami dla dzieci. Nasi mali czytelnicy 
musieli np. z magicznego pudełka wyjąć 
jakąś maskotkę i skojarzyć ją z bajką. Je-
śli już mowa o ciekawych bajkach, to ta-
kie też zostały głośno przeczytane przez 
naszych gości: pielęgniarkę Dorotę Tu-
tak oraz Naczelnika OSP w Piekoszowie 
Marka Sorbiana.

Kolejnym etapem zabaw była wioska 
indiańska, którą zarządzał Wielki Wódz 

Dorota Tutak przeczytała dzieciakom bajkę oraz opowiedziała kilka 
słów o zawodzie pielęgniarki.

W trakcie zabawy z Indianami dzieci miały do wykonania wiele zadań, 
które wymagały sprytu i skupienia.

Sokole Oko. Dzieciaki wysłuchiwały bajki, 
wykonywały odpowiednie gesty i polowa-
ły na bizony. Co więcej, musieli odgady-
wać dźwięki wydawane przez poszcze-
gólne zwierzęta, czy też jak najciszej 
przechodzić koło wyznaczonej osoby, tak 
by ona nie zorientowała się, z której stro-
ny drugie dziecko przechodzi.

Spotkania dla małych i dużych
Po zabawach odbyło się spotkanie 

z Ewą Chotomską. Autorka książek dla 
dzieci opowiadała o swoim zawodzie, 
współpracy z dziećmi oraz zadawała py-
tania uczestnikom spotkania. – Jakich 
znacie polskich autorów książek dla dzie-
ci? – pytała autorka, a dzieciaki pewnie 
odpowiadały Brzechwa, Tuwim, Kocha-
nowski, Centkiewiczowie… A gdy przy-
szła kolej na zadawanie pytań autorce, do 
góry wzniósł się las rąk.

O swojej pracy, muzyce i podejściu 
do życia opowiedział również nasz drugi 
gość Marek Piekarczyk. Wokalista zespo-

łu TSA, autor książki „Zwierzenia konte-
statora” poruszył ciekawe aspekty z życia 
codziennego i zawodowego. – Artyści 
często sprzedają muzykę do reklam, pro-
mując coś nieuczciwego, coś nieetyczne-
go. Artysta musi być prawdomówny – po-
wiedział nasz gość. Wysłuchaliśmy kilku 
historii związanych z koncertami TSA. 
– To było jakieś szaleństwo na punkcie 
TSA. Graliśmy po 50 koncertów mie-
sięcznie, niekiedy nawet dwa lub trzy razy 
dziennie – mówił piosenkarz – Mieliśmy 
taką grupę fanek, które zawsze wiedziały 
gdzie, w jakim hotelu mieszkamy i wita-
ły nas z transparentami. Do tej pory nie 
wiem skąd miały informacje – podsumo-
wał.

Na zakończenie dnia Marek Piekar-
czyk wraz z muzykami, zagrał koncert 
akustyczny wykonując takie przeboje jak: 
„Czy pamiętasz?”, „Na przekór” i „Nie wi-
dzę Ciebie w swych marzeniach”.

                   /kg/

Ewa Chotomska, przebrana za Ciotkę Klotkę. Marek Piekarczyk ma swoich fanów także wśród młodzieży, dla których piosenki TSA nie są obce.
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UWAGA KONKURSY!!! W SKRÓCIE
Dwieście lat dla Puchatka!

14 października w bibliotece w Brynicy 
obchodziliśmy urodziny Kubusia Puchat-
ka. Dlatego z tej okazji odwiedziło nas 
nasze zaprzyjaźnione przedszkole. Za-
witał do nas Miś, który przeczytał bajkę 
dzieciom i zadał im kilka zagadek. Dzieci 
były bardzo aktywne. Potem zajęły się 
kolorowaniem malowanek dla Puchatka. 
Chętnie pokazywały swoje małe arcy-
dzieła Kubusiowi. Częstowały się miod-
kiem i herbatnikami. Na sam koniec zro-
biły sobie pamiątkowe zdjęcie z misiem, 
krzycząc głośno „Miooodeeek!!!”. Gdy 
otrzymały lizaki pomachały Kubusiowi i 
odmaszerowały do Sali przedszkolnej.  
Dziękujemy Oli Piłat, Luizie Hellmann i 
Ani Hellmann za współorganizację wyda-
rzenia.

Jesieni już nie trzeba szukać
Podczas spaceru po Szczukowicach 

mieliśmy poszukać jesieni.
Okazało się, że jest jej bardzo dużo 

wokół. Po powrocie, zabraliśmy się do 
ozdabiania naszej tablicy. I tak powsta-
ły: bukiety z liści, liście malowane farbą 
i kredkami, listne grzyby, karmnik dla 
ptaszków – innymi słowy jesień w pełnej 
krasie zagościła u nas.

Wizyta małych przedszkolaków
Dwie grupy przedszkolaków z Przed-

szkola MiniCollege z Piekoszowa, odwie-
dziły naszą bibliotekę. Dzieciaki wsłuchi-
wały się w bajki głośno czytane przez 
bibliotekarzy. Nasi mali goście sami mo-
gli poszperać w półkach i odnaleźć ksią-
żeczki dla siebie. Po głośnym czytaniu, 
przyszła kolej na bajkę animowaną, którą 
przedszkolaki z równie dużym zaintere-
sowaniem obejrzały.

Dzieciaki opanowały Zajączków
W każdy poniedziałek bibliotekę w Za-

jączkowie odwiedzają dzieci ze świetlicy 
szkolnej z Panią Małgorzatą Giemzą. 
Nasi młodzi czytelnicy zawsze mają do 
wyboru coś ciekawego. Ostatnio oglądali 
film edukacyjny, a także grali w popular-
ną grę karcianą Piotruś.

Tańcowała igła z nitką
24 września do biblioteki zawitała kl. III 

z SP w Rykoszynie. Tematem  spotkania 
był wiersz pt. „Tańcowała igła z nitką”. Na 
lekcję biblioteczną została zaproszona 
p. Teresa Kotwica, która jest krawcową. 
Nasz gość opowiedział dzieciom o swoim 
zawodzie i pokazał akcesoria krawieckie. 

Spotkania klubu seniora
 Zapraszamy wszystkich chętnych se-

niorów do udziału w spotkaniach Klubu 
Seniora w bibliotece. We wtorki o go-
dzinie 16 zapraszamy miłośników gry w 
brydża lub tych, którzy chcą się tego na-
uczyć. Natomiast w środy o 16 zaprasza-
my na zajęcia z nordic walking. Prosimy 
również o zgłaszanie się chętnych osób 
do zajęć z tzw. robótek ręcznych. Po ze-
braniu grupy rozpoczniemy również tego 
rodzaju zajęcia.    

/kch/,/kg/,/gg/,/tk/,/as/

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu”. Przed 
nami kolejne rywalizacje.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia 
udziału w konkursach i przeglądach 
organizowanych przez BCK w Pieko-
szowie.

„Przyłapani na czytaniu”
Konkurs polegał na sfotografowaniu 

osoby czytającej, w niezwykłych okolicz-
nościach, z ciekawym wyrazem twarzy 
lub w niecodziennej aranżacji. Pomysłów 
było wiele. Spośród wszystkich zgłoszeń 
wybraliśmy najlepsze zdjęcie. Nagrodę 
główną, Smartwatch, otrzymuje Agniesz-
ka Sorbian z Jaworzni. Gratulujemy!

„Magiczne pióro”
Gratulujemy również Mai Kozie, któ-

ra została laureatką Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego „Magiczne Pióro”. 
Przypomnijmy, że konkurs polegał na 
wybraniu najlepszych wg komisji prac li-
terackich (opowiadań, wierszy) złożonych 
podczas gminnego etapu konkursu, które 
następnie wysłane zostały na etap ogól-
nopolski do Bielska Białej.

„Miniatury sceniczne”
Konkurs przeznaczony jest dla 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z gmin powiatu kieleckiego i 
miasta Kielce. Przegląd rozpocznie się 
26 listopada o godzinie 10 w Centrum 
Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejo-
wej 2. Prezentowane mogą być monologi 
sceniczne, teatr jednego aktora oraz mo-
nodram. 

Spośród wzystkich uczestników ko-
misja wyłoni jedną osobę, której nada-
ny zostanie tytuł Osobowości Aktorskiej 
Konkursu. Laureaci otrzymają nagrody 
rzeczowe. Zachęcamy do wzięcia udzia-
łu w konkursie.  Na zgłoszenia czekamy 
do 20 listopada. Regulamin oraz formu-
larz zgłoszenia dostępny jest na www.

bckpiekoszow.pl oraz bezpośrednio w 
siedzibie organizatora przy ul. Kolejowej 
2. Kontakt: 41 306 10 81 lub kultura@bck-
piekoszow.pl.

„Emocje bez smyczy”
Strach, smutek, radość, miłość, żal… 

Człowiekowi od najmłodszych lat towa-
rzyszą emocje. Wyrażone są one w ob-
razach, muzyce i słowie, zwłaszcza w 
wierszach.

I tu pojawia się szansa dla wszyst-
kich wrażliwych wieszczy z terenu naszej 
gminy. Konkurs poetycki „Emocje bez 
smyczy” skierowany jest do uczniów 
klas IV-VI szkół podstawowych  (kate-
goria I) oraz gimnazjalistów (katego-
ria II). Każda z osób chcących wziąć 
udział w konkursie powinna dostar-
czyć do siedziby organizatora maksy-
malnie 3 wiersze, które swoją tematy-
ką obejmują różne emocje. 

Przyjmujemy prace wyłącznie wydru-
kowane (z uwagi na lepszą czytelność), 
do których dołączony zostanie formularz 
zgłoszeniowy (do pobrania na www.bck-
piekoszow.pl). Przyznane zostaną dwie 
nagrody rzeczowe dla zwycięzców obu 
kategorii ponadto wiersze zostaną opubli-
kowane w lokalnych mediach.

Prace należy przesyłać lub dostar-
czyć do 23 listopada 2015 roku do 
siedziby Biblioteki Centrum Kultury 
w Piekoszowie lub pod adres redak-
cja@bckpiekoszow.pl. Nie będą brane 
pod uwagę prace, które były już kiedyś 
nagradzane lub napisane są pismem 
odręcznym. Rozstrzygnięcie konkur-
su odbędzie się 26 listopada podczas 
Przeglądu „Miniatury Sceniczne”. In-
formacje pod numerem telefonu: 41 306 
11 83.                   /kg/

Święty Jan Paweł II - na zawsze 
w naszych sercach

Święty Jan Paweł II został Patronem 
Roku 2015 w Polsce.

W związku z tym 16 października 
uczniowie klas piątych pod opieką pani 
katechetki Iwony Wijas i pani bibliotekarki 
szkolnej Teresy Piotrowskiej odwiedzili bi-
bliotekę w Rykoszynie. 

Zaproszonym gościem na to wydarze-
nie był ks. proboszcz Tadeusz Lalewicz,  
który podzielił się wspomnieniami z jego 
osobistych spotkań z Janem Pawłem II. 
Pokazał przywiezione z Watykanu pa-
miątki. Uczniowie obejrzeli wystawę ksią-
żek autorstwa Jana Pawła II oraz liczne 

albumy o papieżu. 
Ciekawostki oraz recytacja wierszy
Dzieci recytowały wiersze o papieżu, 

które sami napisali oraz prezentowa-
ły liczne zabawne anegdoty papieskie. 
Odbył się także quiz wiedzy o św. Janie 
Pawle II. Na zakończenie dzieci zaśpie-
wały ulubioną pieśń Papieża Polaka „Bar-
kę”. Spotkanie było zorganizowane w ra-
mach współpracy z biblioteką szkolną w 
Szkole Podstawowej w Rykoszynie, która 
w październiku realizuje projekt pod ha-
słem „Wielki Papież i Święty Człowiek”.

/gg/, /Teresa Piotrowska - SP Rykoszyn/

Ksiądz Tadeusz Lalewicz, proboszcz Parafii w Rykoszynie, dzielił się 
wspomnieniami z osobistych spotkań z Janem Pawłem II.
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Wspólna nauka jednoczy uczniów
Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie został beneficjentem programu Unii Europejskiej Erasmus +.

W roku szkolnym 2015/2016  szkoła 
w Piekoszowie, jako jedna z nielicz-
nych w województwie świętokrzyskim 
rozpoczyna  realizację międzynaro-
dowego projektu edukacyjnego w ra-
mach programu Erasmus+, akcja K219, 
partnerstwa strategiczne, projekty 
wielostronne realizowane z udziałem 
polskich instytucji. 

Projekt nosi tytuł: „Together we learn, 
United we stand” (Ucząc się razem, jeste-
śmy zjednoczeni); w ocenie niezależnych 
ekspertów zagranicznych otrzymał notę 
97/100.

Kilka słów o projekcie
Projekt będzie trwał dwa lata. Krajami 

partnerskimi są: Polska, Turcja, Włochy, 
Portugalia, Słowenia i Republika Czeska. 
Dofinansowanie w kwocie 43 530 Euro 
przyznane placówce, pozwoli na zrealizo-
wanie 25 mobilności uczniów i 20 mobil-
ności nauczycieli.

Współpraca obejmie młodzież z róż-
nych krajów i  różnych grup wiekowych.  
Uczniowie, wchodząc w kontakt z miesz-
kańcami kilku państw, pozyskają możli-
wość zaspokojenia naturalnej ciekawo-
ści co do odmiennych sposobów życia i 
kultur. Pracując nad zadaniami projektu z 
wykorzystaniem nowoczesnych technolo-
gii komputerowo – informacyjnych będą 
się uczyć również historii. Współdziałając 
w międzynarodowym zespole pozyskają 
kompetencje niezbędne do funkcjono-
wania i rozwijania się we współczesnym 
świecie. 

Ważna rola nauczycieli
Ponadto nauczyciele będą wzmac-

niać wśród uczniów postawę tolerancji i 
wzajemnego szacunku. Projekt będzie 
realizowany w języku angielskim, dzięki 
czemu wzrosną umiejętności językowe 
uczestników.

Cechy nauczycieli z Piekoszowa, ta-

kie jak chęć kształcenia się, dzielenia 
się dobrymi praktykami  oraz poczcie 
konieczności rozwoju własnego i szkoły, 
zaowocowały jeszcze innym sukcesem. 
Szkoła w roku szkolnym 2015/2016 bierze 
udział w projekcie KA1 – szkolenie kadry 
za granicą, również w programie Era-
smus+. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 
7800 Euro czterech nauczycieli będzie 
się szkolić z zakresu użycia nowocze-
snych technologii w edukacji na kursie w 
Hiszpanii.

Szkolnym inicjatorem projektów  jest 
nauczycielka języka angielskiego pani 
Iwona Zalewska -  Lech.

                    /Iwona Zalewska-Lech 
- ZPO w Piekoszowie/

W poniedziałek, 12 października, z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek 
wręczył dyrektorom placówek oświa-
towych z terenu gminy listy gratulacyj-
ne.

- Bycie nauczycielem, dyrektorem, to 
ogromna odpowiedzialność i ciężka praca 

Gratulacje dla dyrektorów 
i nauczycieli

- mówił włodarz gminy. Padły słowa nie 
tylko podziękowań, ale i życzeń dalszej 
wytrwałej i sukcesywnej pracy.

Wręczone zostały również akta nada-
nia stopnia awansu zawodowego nauczy-
ciela mianowanego dla trzech nauczycie-
lek.

       /kg/

Powinszowania oraz życzenia dla dyrektorów i nauczycieli złożyli przedstawiciele władz gminy.

W SKRÓCIE
Podziel się kanapką

Jest to szkolna wspólna akcja Samo-
rządu Uczniowskiego w Szczukowskich 
Górkach, któremu patronuje pani Barba-
ra Salawa oraz Polski Czerwony Krzyż. 
15 i 16 października klasy II i III napro-
dukowały całe talerze kanapek, które 
znikały w okamgnieniu. Organizacja 
imprezy zbiegła się w czasie z obcho-
dami Światowego Dnia Żywności i Walki 
z Głodem, które corocznie 16 paździer-
nika celebruje się na świecie.

Jan Paweł II - patron SP w Jaworzni
16 października Szkoła Podstawo-

wa  w Jaworzni obchodziła IX rocznicę 
nadania imienia Jana Pawła II. Z tej 
okazji odprawiona została Msza Św. w 
szkole, a następnie odbyła się uroczysta 
akademia przygotowana przez p. Barba-
rę Michalską i p. Jacka Sajdaka dla ca-
łej społeczności szkolnej. Po uroczystej 
akademii Dyrektor szkoły p. Małgorzata 
Drogosz złożyła serdeczne podziękowa-
nia przybyłym gościom za współpracę i 
pomoc szkole.

Ślubowanie w Zajączkowie
21 października na sali gimnastyczne 

ZPO w Zajączkowie, uczniowie dwóch 
klas pierwszych uroczyście ślubowali 
być dobrymi uczniami, którzy nawza-
jem siebie wspierają i szanują. Całość 
wydarzenia miała formę artystyczną, w 
której przygotowanie włączyła się klasa 
II gimnazjum. Po uroczystym pasowaniu 
na ucznia Szkoły Podstawowej, na dzie-
ciaki czekała słodka niespodzianka w 
postaci ogromnego tortu z ich imionami.

Źródło: strony www szkół.
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R E K L A M A

Europejski Dzień Jezyków 
Obcych

W dniu 28 września 2015 roku ob-
chodziliśmy w Niepublicznym Gim-
nazjum w Brynicy Europejski Dzień 
Języków Obcych. Z tej okazji został 
zorganizowany konkurs. 

Podczas niego uczniowie musieli wy-
kazać się znajomością brzmienia języków 
europejskich, znajomością mapy, flag 
państw europejskich, przysłów w języ-
kach obcych, słów pochodzenia obcego 
oraz form powitań w jak największej ilości 
języków.

Konkurs zorganizowała i przygotowała 
do niego uczniów mgr Katarzyna Głowac-

ka - nauczycielka języka niemieckiego. 
Laureaci konkursu

Wzięło w nim udział 12 uczestników. 
Zadania konkursowe rozwiązywali w pa-
rach. Dwa najlepsze duety zostały wyróż-
nione i otrzymały nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy.

Pierwsze miejsce: Hubert Kobiec i Ju-
styna Zarychta. Drugie miejsce: Magdale-
na Kobiec i Anita Picheta.

Pozostali uczniowie mogli sprawdzić 
się w układaniu puzzli mapy Europy na 
czas. W tej konkurencji wyróżniony został 
Krzysztof Surma.            /SP w Brynicy/

W SKRÓCIE
Ślubowanie w Rykoszynie

W środę 30 września 2015 roku w 
Szkole Podstawowej w Rykoszynie od-
była się uroczystość Ślubowania Pierw-
szoklasistów.

Dwudziestu trzech uczniów w obec-
ności społeczności szkolnej, dyrekcji, 
nauczycieli i licznie przybyłych rodziców 
ślubowało oraz zostało pasowanych na 
Uczniów Klasy Pierwszej Szkoły Pod-
stawowej w Rykoszynie.

Uroczystość wzbogacił program ar-
tystyczny w wykonaniu uczniów klas 
piątych. Na zakończenie uroczystości 
w klasie czekała na dzieci niespodzian-
ka w formie ogromnego tortu – księgi 
z imionami i nazwiskami wszystkich 
uczniów i wychowawcy klasowego. 

Ślubowanie w Piekoszowie
Trzy klasy pierwszaków uroczyście 

ślubowało być dobrymi uczniami i z sza-
cunkiem odnosić się do innych. Był to 
dla nich bardzo ważny dzień.

W przeddzień Dnia Edukacji Naro-
dowej, 13 października w ZPO w Pieko-
szowie odbyło się uroczyste ślubowanie 
klas pierwszych. Wydarzenie miało for-
mę artystyczną, ponieważ starsi kole-
dzy i koleżanki ze szkoły, przygotowały 
krótki występ teatralny, dzięki któremu 
pierwszaki na dobre weszły do braci 
uczniowskiej. Uroczystego pasowania 
na ucznia dokonała dyrektor ZPO w Pie-
koszowie Ewa Wydra-Słomka oraz Se-
kretarz Gminy Grażyna Tatar. 

Źródło: strony www szkół.
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