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Podczas jedenastego Zjazdu Za-
rządu Oddziału Gminnego Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Pieko-
szowie wybrano nowy zarząd oraz 
nową komisję rewizyjną.

Podczas  tegorocznego spotkania 
przedstawiono również sprawozdanie 
z lat 2011-2016 oraz zaprezentowano 
najważniejsze zadania do zrealizowa-
nia w nowej kadencji.

Nasze gwiazdy zabłysły 
pełnym blaskiem
Sezon kulturalno-edukacyjny hucznie zakończony.

Nagrody laureatom wręczali Wójt Zbigniew Piątek oraz Barbara Drogosz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.

W środę 22 czerwca zakończyli-
śmy sezon kulturalno-edukacyjny 
2015/2016. 

Coroczna gala podsumowująca 
to świetna okazja na pokazanie sie-
bie i swojego talentu. Dlatego też na 
scenie zaprezentowali się uczestnicy 
poszczególnych zajęć tematycznych. 
Piękne śpiewy czy układy taneczne 
zachwyciły sporą publiczność, wśród 
której znalazły się rodziny występu-
jących osób, przedstawiciele władz 
gminy i inni zaproszeni goście.

Podczas wydarzenia zaprezento-
wała się także grupa dzieci z zajęć 
karate. Oprawę uroczystego podsu-
mowania stanowiły dzieła artystyczne 
(obrazy, figury przestrzenne) wykona-
ne przez uczestników zajęć ceramicz-
nych i plastycznych.

Nie zabrakło wspomnień z działań 
BCK w minionym już roku kultural-
nym oraz rozdania dyplomów przez 
instruktorów poszczególnych zajęć. 
Było przy tym wiele wzruszenia, cie-
płych słów i radości. Jednakże naj-

Jak wygląda realizacja Progra-
mu „Rodzina 500+”?
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Jak zapewnia kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie dotychczas, reali-
zacja Programu Rządowego prze-
biega bez komplikacji.

Ponad 2,5 miliony złotych wypłaco-
no rodzinom w gminie Piekoszów. Jak 
podają statystyki na dzień 16 czerw-
ca wydane zostały 1174 decyzje. 

Piekoszów świętował Dzień 
Samorządu Terytorialnego

Ponad 20 lat temu w życie we-
szła ustawa o samorządzie teryto-
rialnym.

Również w gminie Piekoszów pa-
miętano o tym wydarzeniu. W uro-
czystości, która odbyła się 30 maja 
udział wzięli posłowie, radni, sołtysi, 
dyrektorzy szkół oraz kierownicy refe-
ratów urzędu gminy.
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Święto wszystkich bibliotek
W dniach 8-15 maja obchodzili-

śmy Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek.

Placówki biblioteczne w gminie 
Piekoszów zorganizowały wiele kon-
kursów, gier i zabaw.

Czytaj na stronach 6-7

ważniejszym punktem wydarzenia 
było ogłoszenie wyników w nomina-
cjach do tytułu Talent Roku oraz Od-
krycie Roku. Nominowanych mieliśmy 
ponad 20 osób, jednak tylko dwoje z 
nich mogło otrzymać te zaszczytne 
tytuły.

I tak, naszym Talentem Roku zo-
stała Karolina Otfinowska, a Odkry-
ciem Roku ogłoszono Amelię Żu-
kowską. Dziewczyny wykazały się 
ogromnym zaangażowaniem oraz 
pasją tworzenia i dalszą chęcią do 
nauki. Zrobiły również ogromne po-
stępy w swoich dziedzinach. Statuet-
ki naszym zwycięzcom wręczał Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. – 
To dobrze, że organizowane są takie 
gale jak ta. Dzięki temu każdy może 
się zaprezentować i pochwalić swoim 
talentem – mówił do zebranych Wójt 
Piątek.

Dziękujemy wszystkim, którzy brali 
udział w naszych inicjatywach i ży-
czymy wszystkiego dobrego podczas 
nadchodzących wakacji.   /kg/



Głos Piekoszowa • nr 3 (103) • CZERWIEC 20162 Głos Piekoszowa • nr 3 (103) • CZERWIEC 2016I N F O R M A C J E2

Uchwały podjęte na 
kwietniowej sesji:

- w sprawie ustalenia pomocy finan-
sowej dla Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego;
- w sprawie uzgodnienia projektu 
uchwały Sejmiku Województwa Świę-
tokrzyskiego dotyczącej Chęcińsko-
-Kieleckiego Parku Krajobrazowego
- w sprawie wyrażenia sprzeciwu 
wobec lokalizacji i budowy na tere-
nie Gminy Piekoszów inwestycji pod 
nazwą „Spalarnia odpadów niebez-
piecznych, w tym medycznych, o wy-
dajności około 350 kg/h wraz z elek-
trownią parową o mocy do 0,2 MWe, 
suszarniami biomasy oraz instalacją 
do produkcji pelletu w miejscowości 
Micigózd gm. Piekoszów”.

Uchwały podjęte 
na majowych sesjach:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Piekoszów na 2016 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Piekoszów 
na lata 2016-2030.

Uchwały podjęte 
na sesji czerwcowej:

- w sprawie ustalenia kierunków 
działania Wójta Gminy Piekoszów w 
związku z planowanymi Światowymi 
Dniami Młodzieży;
- w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego za 2015 rok Sa-
morządowego Zakładu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie;
-  w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego za 2015 rok Biblio-
teki Centrum Kultury w Piekoszowie;
- w sprawie zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawoz-
daniem z wykonania budżetu za 2015 
rok;
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 
Piekoszów absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2015 rok;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Piekoszów na 2016 rok;
- w sprawie nieodpłatnego nabycia 
działki oznaczonej numerem ewiden-
cyjnym 1068/1 od Rzymskokatolickiej 
Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Piekoszowie;
- w sprawie zmiany uchwały Nr 
VIII/39/2015 Rady Gminy Piekoszów z 
dnia 26 marca 2015 r. w sprawie po-
wołania Rady Społecznej Samorzą-
dowego Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej w Piekoszowie;
- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu ławnika.

Źródło: BIP Urzędu Gminy

 Z ŻYCIA RADY GMINY Nowe władze w Zarządzie OSP

Co 5 lat odbywają się Zjazdy Za-
rządu Oddziału Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Piekoszowie. Podczas tego-
rocznego jedenastego zjazdu wy-
brany został nowy zarząd.

Podczas spotkania, prezes ustępu-
jącego zarządu przedstawił sprawoz-
danie z 5-letniej działalności straży. I 
tak, w latach 2011-2016 strażacy wy-
jeżdżali w sumie do 1229 pożarów, 82 
wypadków i 349 miejscowych zagro-
żeń. Łącznie w akcjach brało udział 
8021 ratowników. 

Jednakże najważniejszym punktem 
zjazdu było powołanie nowego zarzą-
du. Na stanowisko prezesa został wy-
brany Dariusz Śliwa, wiceprezesami 
zostali Henryk Konarski i Jerzy Gar-
bat. Na komendanta gminy wybrano 
Stanisława Górskiego, a jego zastęp-
cą został Wojciech Piątek. Na pozo-
stałe stanowiska wybrano: Sekretarz 
– Teresa Domagała, Skarbnik – An-
drzej Sidło, Kronikarz – Krzysztof Do-
magała, Członek Prezydium – Marek 
Sorbian, Członkowie Zarządu – Piotr 
Piłat, Jerzy Zapała, Mateusz Kar-
liński, Marek Ciołak, Alicja Sorbian, 
Dariusz Zarychta, Mateusz Świercz, 
Renata Garbat, Stanisław Nowak, To-
masz Górski i Marcin Stępień. 

Powołana została także nowa ko-
misja rewizyjna – jej przewodniczą-
cym został Łukasz Świercz, wice-

przewodniczącym Paweł Cacek, a 
sekretarzem Michał Łukasik.

– W imieniu ustępującego zarządu 
serdecznie dziękuję druhom – Marko-
wi Sorbianowi i Teresie Domagale – 
za szczególny wkład pracy w rozwój 
OSP na terenie gminy Piekoszów – 
mówił nowo wybrany prezes Dariusz 
Śliwa. Słowa podziękowań za współ-
pracę i pomoc skierowano również do 
obecnych gości: Przedstawiciela Ko-
mendy Miejskiej PSP i jednocześnie 
Doradcy JRG nr 3 kpt. Marka Dyka, 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku OSP RP w Kielcach 
Ireneusza Żaka oraz do Komendy 
Wojewódzkiej PSP RP, władz gminy 
Piekoszów, instytucji i osób prywat-
nych.

Jak mówi prezes Dariusz Śliwa 
jednym z ważniejszych zadań nowej 
kadencji będzie zwiększenie działań 
prewencyjnych w celu podniesienia 
świadomości ludzi i obniżenia ilości 
pożarów oraz zakup lepszego sprzętu 
i tym samym poprawa bazy sprzęto-
wej. – Oprócz tego będziemy chcieli 
pozyskać nowych członków i pod-
nieść kwalifikacje strażaków – dodaje 
prezes Śliwa. 

Aktualnie OSP zrzesza 270 człon-
ków, a przy poszczególnych jed-
nostkach funkcjonują młodzieżowe 
struktury OSP, w których działa 32 
chłopców i 24 dziewczęta.           /kg/

Zjazd sprawozdawczo-wyborczy Zarzadu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP odbył się w czerwcu.

Podczas zjazdu Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz Prezes Dariusz Śliwa podziękowali 
Markowi Sorbianowi i Teresie Domagale za wkład pracy w rozwój OSP na terenie gminy.
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*Na czerwcowej Sesji Rady Gmi-
ny Piekoszów uzyskał Pan abso-
lutorium za wykonanie budżetu w 
2015 r. Czternastu radnych zagło-
sowało za jego udzieleniem. Czy 
oznacza to, że finanse gminy dzięki 
wprowadzonym oszczędnościom i 
prawidłowo prowadzonej polityce 
finansowej się poprawiają?

Mimo zdarzających się różnic zdań 
w radzie, czternastu radnych głosowa-
ło za udzieleniem absolutorium, za co 
chciałbym serdecznie podziękować. 
Ta uchwała jest potwierdzeniem, że 
nasze pieniądze są wydawane w spo-
sób właściwy. Po ponad dwóch latach 
zaciskania pasa mogę stwierdzić, że 
takie prowadzenie gospodarki finan-
sowej przyniosło efekt i finanse gminy 
poprawiły się w znaczącym stopniu. 
Kiedy rozpoczynałem urzędowanie w 
grudniu 2013 roku dług gminy wynosił 
38.2 mln zł, co stanowiło 83 proc. bu-
dżetu. Teraz zadłużenie gminy wynosi 
30 mln zł i stanowi 54,45 proc. budże-
tu. 

*Kilka razy w wywiadach dla 
naszej gazety mówił Pan, że w 
przypadku, gdy finanse gminy się 
poprawią, to możliwe będzie reali-
zowanie niezbędnych inwestycji.

Oczywiście dalej to podtrzymuję. 
Co więcej, już w tym roku wykonane 
zostało nowe ujęcie dla zachodniej 
części gminy, co obiecałem przed 
wyborami. Na kolejnej sesji rady gmi-
ny zaproponuję zmiany w budżecie, 
dzięki którym możliwe będzie wyko-
nanie dalszych prac, tak aby już w 
przyszłym roku do mieszkańców za-
chodniej części gminy popłynęła woda 

Ponad 2-letnie oszczędzanie znacznie poprawiło 
sytuację finansową gminy - mówi Wójt Piątek.

z nowego ujęcia. Ponadto w ostatnich 
tygodniach zaproponowałem wprowa-
dzenie w budżecie gminy zmian doty-
czących wykonania projektów przebu-
dowy kilku dróg.

Przy wykorzystaniu środków unij-
nych realizowana będzie przebudowa 
dróg gminnych w Bławatkowie (ulice: 
Leśna i Wiosenna) oraz w Rykoszynie 
(Podrabie). Oprócz tych dróg opraco-
wywana jest dokumentacja na budowę 
drogi gminnej przy strefie ekonomicz-
nej w Piekoszowie, która połączy dwie 
drogi wojewódzkie (786 i 761) oraz 
pozwoli na ubieganie się o środki ze-
wnętrzne.

Na bieżąco wykonujemy też drobne, 
ale potrzebne działania, jak np. zmiany 
wiat przystankowych z utwardzeniem 
gruntu i wyłożeniem go kostką. 

*Wielokrotnie jednak w naszej 
gminie działo się tak, że projektów 
było dużo ale nie wszystkie docze-
kały się realizacji. Czy mieszkańcy 
mogą liczyć, że w tym przypadku 
będzie inaczej?

Z pewnością tak. Na przebudowę 
dróg w Bławatkowie i Rykoszynie już 
podpisałem umowy w ramach Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
dzięki czemu ich wykonanie nastąpi 
w 2017 roku i będzie w części refun-
dowane ze środków Unii Europejskiej. 
Droga Brynica – Ukraina wykonana 
zostanie jeszcze w tym roku, a to dzię-
ki mieszkańcom, którzy zgodzili się na 
odsunięcie swych ogrodzeń tak, aby 
można było przywrócić drogę do jej 
geodezyjnego kształtu. Dzięki temu 
mogłem podpisać umowę z wykonaw-
cą. Oprócz dróg będziemy wykonywać 
inne działania. Wkrótce rozpocznie się 
budowa kanalizacji w Janowie oraz 
łącznika sieci wodociągowej w Zającz-
kowie. 

W Szczukowicach wykonany zo-
stanie parking przy świetlicy wiejskiej. 
Właśnie zaczynamy koszenie poboczy 
przy drogach gminnych oraz ich cząst-
kowe remonty.

*Pisaliśmy wiele o Kieleckim Ob-
szarze Funkcjonalnym. Zapisano w 
nim inwestycje, które będą wykona-
ne w naszej gminie. Czy są już ja-
kieś konkrety związane z realizacją 
zaproponowanych działań?

W ramach KOF podpisałem już 
umowy wstępne dotyczące termomo-
dernizacji budynków gminnych, w tym 
budynków szkolnych oraz: moderniza-

cji oświetlenia ulicznego całej gminy, 
budowę ciągów rowerowych, a także 
budowę ścieżki edukacyjnej w obsza-
rze Chelosiowej Jamy w Jaworzni. 
Mam nadzieję, że rozpoczęcie tych in-
westycji nastąpi w 2017, a zakończy w 
2018 roku.

*W ostatnich miesiącach spoty-
kał się Pan z mieszkańcami na ze-
braniach wiejskich. Jakie problemy 
zgłaszali mieszkańcy?

Pierwszym tematem, który z mojej 
inicjatywy był omawiany na wszystkich 
zebraniach był temat odpadów komu-
nalnych. Chciałem zapytać mieszkań-
ców, czy woleliby odbiór odpadów raz, 
czy dwa razy w miesiącu. Tłumaczy-
łem też, że częstszy odbiór wiąże się z 
wyższą odpłatnością. Okazało się, że 
zdania były podzielone. Znaczna więk-
szość miejscowości zdecydowała, że 
ten aktualnie obowiązujący system jest 
wystarczający. W gminie obowiązywać 
będzie różna częstotliwość odbioru 
odpadów, tzn. w sołectwie Piekoszów 
odpady odbierane będą dwa razy w 
miesiącu (ale tylko w okresie letnim). 
W innych sołectwach kwestia odbio-
ru odpadów pozostanie bez zmian. 
Taki projekt uchwały przedłożę radzie. 
Oczywiście oprócz tego były inne te-
maty, najczęściej związane z jakością 
dróg.

*W naszej gminie jest wiele kilo-
metrów dróg wojewódzkich i powia-
towych. Czy ma Pan informacje na 
temat tego, czy ich jakość będzie 
poprawiana?

Kilka tygodni temu zaproponowa-
łem zmianę w budżecie, dzięki której 
wykonany zostanie projekt przebudo-
wy części drogi wojewódzkiej nr 761, 
prowadzącej przez Jaworznię i Pieko-
szów. Zabiegam o to, aby ten odcinek 
drogi został w całości wyremontowany. 
W ostatnich dniach podpisano umowę 
na wykonanie tego projektu. Sądzę, że 
przebudowa tej drogi rozpocznie się w 
przyszłym roku.

 Wystąpiłem do Starostwa Powiato-
wego w Kielcach z informacją, że je-
steśmy gotowi zabezpieczyć środki w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej na 
wkład własny w przebudowę ul. Kie-
leckiej w Micigoździe. Dofinansowanie 
tej drogi pozwoli powiatowi na ubiega-
nie się o środki z narodowego progra-
mu rozwoju dróg lokalnych.

Dziękuję za rozmowę.
Andrzej PAŹDZIERZ

Pierwsze inwestycje już rozpoczęte
Woda dla zachodniej części gminy i drogi współfinansowane ze środków UE, to 
pierwsze inwestycje, które zrealizujemy - mówi Wójt Gminy Zbigniew Piątek.
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Samorządowe Centrum Kultu-
ry i Sportu w Strawczynie zapra-
sza dzieci i młodzież w wieku od 
6 do 16 lat na półkolonie letnie w 
terminie od 25 lipca do 5 sierpnia 
2016 r.

W ramach organizowanych 
półkolonii letnich zapewniamy:

• zajęcia 5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek) 6 godzin dzien-
nie (9:00 - 15:00),

•  opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
•  obiad,
• organizację programu kulturalno-oświatowego: wycieczki do 

wioski indiańskiej "Bonanza", jaskiń na Kadzielni, Centrum Geo-
edukacji w Kielcach, kina, Parku Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno 
oraz Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, zajęcia sporto-
we, plastyczne, zajęcia na pływalni OLIMPIC w Strawczynku, warsz-
taty ceramiczne,

• ubezpieczenie.
Dla dzieci rolników istnieje możliwość współfinansowania pół-

kolonii z funduszu Związku Młodzieży Wiejskiej. W tym przypadku 
odpłatność wynosi 50 zł od osoby. Warunkiem dofinansowania jest 
ubezpieczenie co najmniej jednego z rodziców (prawnych opie-
kunów) w pełnym zakresie lub pobieranie renty bądź emerytury z 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy trwają do 30 czerwca 2016 r. 
Więcej informacji na stronie www.olimpicstrawczyn.pl

R E K L A M A

Wypłacono ponad 
2,5 miliona złotych

Od startu programu Rodzina 500+ do 16 czerwca 2016 
r. rodzice i opiekunowie złożyli 1338 wniosków o ustalenie 
prawa do świadczenia wychowawczego. 

– Na dzień 16 czerwca wydano 1174  decyzji, natomiast 51 
wniosków przekazano do innych urzędów zgodnie z właściwo-
ścią miejscową, głównie do Urzędu Marszałkowskiego z powo-
du przebywania członka rodziny poza granicami Polski – infor-
muje Ewa Kopolovets, kierownik GOPS w Piekoszowie. 

Do dnia 16 czerwca świadczenia wychowawcze wypłacono 
dla 89% rodzin, które złożyły wniosek, na łączną kwotę 2 648 
470,00 zł. 

 Wszystkich informacji na temat realizacji programu Rodzina 
500+ udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pie-
koszowie.                                       

           /Ewa Kopolovets/, /kg/

Projekt był realizowany przez gminę w terminie od 1 
czerwca 2013 roku do końca 2014 roku. 

– Głównym celem projektu było zwiększenie szans na rynku 
pracy kobietom z terenu gminy Piekoszów, które powracały na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wycho-
waniem dziecka, poprzez stworzenie mechanizmu godzenia ży-
cia zawodowego z życiem rodzinnym – mówi Pelagia Rusiecka 
dyrektor Żłobka Gminnego. 

Podobnie jak w poprzednim tak i w tym roku po raz kolejny 
Gmina Piekoszów wzięła udział w konkursie ofert na finanso-
we wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 – „Maluch - edycja 2015” i „Maluch 
- edycja 2016” ogłaszanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej w Warszawie. W module 2 - dotyczącym zapewnie-
nia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 
tworzonych przez gminy, uzyskana z Ministerstwa kwota w 2015 
roku wyniosła 101 710 zł, a w 2016 roku - 65 442 zł. 

Te dofinansowania to możliwość polepszenia warunków by-
towych dzieci w żłobku i ciągłego rozwoju placówki dla dobra 
dzieci tam uczęszczających.               /Pelagia Rusiecka/, /kg/

Dofinansowania dla 
Żłobka Gminnego

Dzieciaki mogą korzystać z najwyższej jakości sprzętu i zabawek.

Żłobek Gminny kontynuuje działalność 
projektu gminy pn. „Baśniowy Żłobek”. 

Realizacja programu 500+ na terenie 
gminy przebiega bez zakłóceń.

O odpadach na zebraniach

W ostatnich miesiącach odbywały się konsultacje podczas 
zebrań wiejskich, w trakcie których mieszkańcy mieli okazję 
wyrazić swoje opinie w sprawie sposobu i częstotliwości od-
bioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. 

Wnioski i potrzeby mieszkańców, zgłoszone w powyższej sprawie, 
zostały uwzględnione poniżej. Proponuje się, że niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, w 
tym zielone stanowiące odpady komunalne odbierane będą z nastę-
pującą częstotliwością:
1) z terenu sołectwa Piekoszów w zabudowie jednorodzinnej:

- dwa razy w miesiącu w okresie od maja do października;
- raz w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia.

2) z terenu pozostałych sołectw gminy Piekoszów w zabudowie jed-
norodzinnej raz w miesiącu;
3) w zabudowie wielolokalowej na terenie całej gminy Piekoszów:

- raz w tygodniu w okresie od maja do października;
- dwa razy w miesiącu w okresie od listopada do kwietnia.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące 

frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomate-
riałowe, szkło, odbierane będą od właścicieli nieruchomości z czę-
stotliwością:
1) na terenie całej gminy Piekoszów:
a) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu;
b) w zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu.

Popiół powstający w gospodarstwach domowych, odbierany bę-
dzie:
a) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu w okresie od paź-
dziernika do kwietnia;
b) w zabudowie wielolokalowej dwa razy w miesiącu w okresie od 
października do kwietnia.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpa-
dy elektryczne i elektroniczne będą odbierane bezpośrednio sprzed 
posesji w terminie określonym harmonogramem wskazanym przez 
wykonawcę z częstotliwością raz na 12 miesięcy.

Ostatecznie w przypadku zabudowy jednorodzinnej z 21 sołectw 
tylko sołectwo Piekoszów jest zwolennikiem odbioru niesegregowa-
nych (zmieszanych) odpadów komunalnych z częstotliwością dwa 
razy w miesiącu w okresie od maja do października. Pozostałe sołec-
twa optują za odbiorem tychże odpadów raz w miesiącu przez cały 
rok.                    /UG/ 

Nowe zasady odbioru odpadów 
obowiązywać będą od przyszłego roku.
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W roku 1990 ówczesny sejm przyjął ustawę o samorzą-
dzie terytorialnym. Było to dokładnie 8 marca. 

 O tym przełomowym wydarzeniu sprzed 26 laty pamiętali 
przedstawiciele władz naszej gminy – 30 maja odbył się uroczy-
sty Dzień Samorządowca w gminie Piekoszów.

Witający gości włodarz gminy Zbigniew Piątek w swoim wy-
stąpieniu podjął nie tylko wątki historyczne sprzed lat, ale i kwe-
stie dotyczące sprawowania władzy dziś. – Teraz po 26 latach 
obecni wójtowie czy burmistrzowie jednogłośnie mówią, że były 
to dobre decyzje, ponieważ mieszkańcy są w tej chwili bliżej 
władzy urzędującej – stwierdził Wójt Piątek.

Ze słowami swojego przedmówcy zgodziła się Poseł Anna 
Krupka, która również podkreśliła, że sprawowanie władzy w 
samorządzie terytorialnym to nie tylko ogromna satysfakcja, ale 
i duża odpowiedzialność. 

Całość wydarzenia uświetnił występ chóru szkolnego BO-
NUS z Piekoszowa.                                                         /kg/

Dzień Samorządu
Terytorialnego

Zaproszeni goście mówili o odpowiedzialności samorządowców.

Śmierdzący problem

Daria Litworska – Sójka to 20-letnia mieszkanka Pieko-
szowa, studentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 
Kielcach na kierunku pielęgniarstwo oraz tancerka świę-
tokrzyskiego klubu tańca JUMP, która niedawno została 
Miss Województwa Świętokrzyskiego.

– Jestem bardzo szczęśliwa, że jury wybrało właśnie mnie 
i mogłam doświadczyć tylu wspaniałych emocji – mówi nasza 
zwyciężczyni. Podczas finałowej gali 12 czerwca, która odbyła 
się w Kieleckim Centrum Kultury, o tytuł Najpiękniejszej rywali-
zowała z 10 konkurentkami. Mieszkanka naszej gminy od 13 lat 
trenuje taniec, który jest jej wielką pasją zwłaszcza disco dance 
i tańce karaibskie. Organizatorem wyborów Miss był Zbigniew 
Lisowski firma Euromedia. Do widowiskowej gali dziewczęta 
przygotowywał choreograf Hubert Stachura.

Już teraz zapraszamy na wywiad z Darią, który ukaże się w 
sierpniowym numerze „Głosu Piekoszowa”.                /kg/

Daria - Miss Województwa

Czyste środowisko 
daje nam wszystko

W piątek 3 czerwca odbył się XII Turniej Międzyszkolny, 
który składał się z Turnieju pn. „Czyste środowisko daje 
nam wszystko” i „Drużyna wygrywa, gdy punkty zdoby-
wa” oraz z konkursu „Kto segreguje, ten przyrodę ratuje” 
– zbieranie surowców wtórnych w szkole. 

Tegoroczny turniej po raz kolejny zorganizowany został przez 
gminę Piekoszów w ramach realizowanego Programu Edukacji 
Ekologicznej dotyczącego selektywnej zbiórki surowców wtór-
nych i zagospodarowania odpadów. 

Realizacja tego programu była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawartej umo-
wy dotacji z 27 kwietnia 2016 r. WFOŚiGW w Kielcach, udzielił 
Gminie dotacji w kwocie 15 983,31 zł, co stanowi 80% kosztów 
kwalifikowanych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przed-
miotowego programu, którego całkowity koszt wyniósł 19 979,14 
zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Piekoszów.    

              /UG/

Międzyszkolny Turniej Ekologiczny 
rozstrzygnięty. Nagrody wręczone.

20 latka z Piekoszowa wygrała  
wojewódzki konkurs piękności.

W dalszym ciągu śmierdzi z Elektrocie-
płowni. Mieszkańcy są wściekli, urząd 
gminy reaguje na skargi.

W kwietniu Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek pod-
pisał pisma skierowane do Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska oraz Starosty Kieleckiego.

Niestety Biogazownia nie przestaje dokuczać mieszkańcom 
Piekoszowa. Smród doskwiera najczęściej w godzinach poran-
nych, wieczornych oraz w weekendy, co stanowi szczególny 
problem. - Skargi mieszkańców docierają do urzędu gminy. Re-
agujemy na nie informując o sytuacji odpowiednie instytucje - 
mówi Wójt Gminy Zbigniew Piątek.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
Małgorzata Janiszewska w odpowiedzi na pismo Wójta Piątka 
zapowiedziała kolejną kontrolę w Elektrociepłowni, która ma od-
być się do 30 czerwca 2016 r. Dodaje również, że o wynikach 
kontroli poinformuje Urząd Gminy w Piekoszowie.

Do wiadomości Urzędu Gminy wpłynęło pismo od Staro-
sty Kieleckiego, który informuje właścicieli Elektrociepłowni o 
szczegółowych warunkach postępowania z odpadami, które zo-
stały określone w zezwoleniu z dnia 26 stycznia 2016 r.

W odpowiedzi na te pisma wójt gminy skierował kolejne skar-
gi, m.in. odnośnie niedostosowania się użytkowników do proce-
su technologicznego, wywożenie nadmiernej ilości pofermentu 
na działki w Wincentowie oraz skargę Radnego Aleksandra Sie-
radzana, na które niestety do dziś do Urzędu Gminy Piekoszów 
nie wpłynęły odpowiedzi.

Czy doczekamy się wreszcie rozwiązania problemu? Czy 
powiatowe i wojewódzkie instytucje, które mają wszelkie narzę-
dzia, aby zmusić właścicieli Elektrociepłowni do wprowadzenia 
zmian i zaprzestania uciążliwej dla mieszkańców działalności w 
końcu przyniosą oczekiwane efekty?         /sup/

Składam serdeczne podziękowania radnym, sołtysom, 
pracownikom Urzędu Gminy w Piekoszowie oraz osobom  

współpracującym z samorządem terytorialnym za  
dotychczasową, pełną poświęcenia i zaangażowania pracę  

dla dobra Gminy Piekoszów. To dzięki Państwa trosce 
o mieszkańców i sumiennemu wykonywaniu wszystkich 

obowiązków wizerunek naszej gminy ciągle się polepsza. 
Życzę udanych realizacji zamierzonych działań 

na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Z wyrazami szacunku

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów
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Święto wszystkich bibliotek
„Biblioteka inspiruje” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, który odbywał się w 
dniach 8-15 maja. Nasze gminne biblioteki zorganizowały wiele ciekawych inicjatyw.

Blisko 30-tka uczniów wzięła udział w 10. edycji Gmin-
nego Konkursu Pięknego Czytania. Podstawową ideą 
konkursu jest promocja czytelnictwa wśród dzieci oraz 
promowanie dziedziny kultury jaką jest literatura.

Konkurs Pięknego Czytania skierowany jest do uczniów 
klas I-III szkół podstawowych. Jak co roku dzieciaki najpierw 
czytały fragment tekstu własnego, a następnie zmagały się z 
tekstem przygotowanym przez organizatorów konkursu. Oczy-
wiście najwięcej emocji wykazywali uczniowie klas pierw-
szych, którzy byli debiutantami w tym konkursie – stres był 
wyczuwalny, ale mimo tego dołożyli wszelkich starań, by za-
prezentować się jak najlepiej.

 – Zwracałam szczególną uwagę na czystość, płynność i 
dykcję dzieci – mówiła członkini komisji Małgorzata Winkler z 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. – W grupie klas 
najmłodszych oceniałam przede wszystkim to, w jaki sposób 
składają całe wyrazy, czy robią to po literce czy po sylabach 
– dodaje Pelagia Rusiecka Dyrektor Żłobka Gminnego w Pie-
koszowie, również członkini jury konkursu.

Po zakończeniu prezentacji wszystkich klas, ogłoszony 
został werdykt. W grupie klas pierwszych na trzecim miejscu 
znalazł się Filip Terelak, a na drugim ex aequo Nadia Król i 
Maja Łubińska. W tej kategorii mistrzyniami czytania zostali 
Maja Sulej i Nadia Lesiak.

Spośród drugoklasistów trzecim miejscem nagrodzonych 
zostało troje uczniów – Karolina Kwiecień, Kacper Guz i Kac-
per Mróz. Stopień wyżej znaleźli się Jakub Miśkiewicz i Kamil 
Zimnicki, natomiast zwyciężczyniami w tej kategorii zostały 
Karolina Zaród i Gabrysia Jarosińska.

W grupie klas trzecich mieliśmy 7 uczniów, spośród których 
6 zajęło miejsce na podium. I tak, na miejscu trzecim ex aequo 
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uplasowały się Inga Skrzeczowska oraz Julia Kuban, na dru-
gim również ex aequo Ania Garbat i Kasia Jaworska, a zwy-
ciężyły Patrycja Chruściak i Zosia Bogucka. Każdy uczestnik 
otrzymał książkę, gadżet oraz pamiątkowy dyplom.

 – Każdy konkurs, który mówi o książce i traktuje o książce 
oraz zachęca dzieci do czytania jest wart pracy i kontynuowa-
nia – mówi Małgorzata Winkler podsumowując Konkurs Pięk-
nego Czytania. Jednakże by konkurs był kontynuowany musi 
mieć swoich uczestników – mamy nadzieję, że takich w przy-
szłym roku nie zabraknie.

W świecie Hobbitów
W kolejnym dniu Tygodnia Bibliotek w Bibliotece Centrum 

Kultury odbył się konkurs czytelniczy z wiedzy na temat lektu-
ry i filmu Hobbit dla uczniów z klas IV-VI. W pierwszej części 
konkursu uczestnicy musieli poradzić sobie z wiedzą na temat 
książki. Mieli za zadanie np. wpisać imię bohatera, do którego 
odnosi się fragment opisu. W drugiej części zmagań spraw-

Wśród uczestników mieliśmy wielu debiutantów.

dzana była wiedza uczniów z zakresu filmu „Hobbit: Niezwykła 
podróż”.

– Stresowałem się trochę, ale tylko na samym początku. Potem 
stres minął – mówił jeden z uczestników konkursu Jan Łubiński. 
– Konkurs przebiegał pomyślnie, a pytania nie były takie trudne – 
dodał Szymon Szostak kolejny z uczestników. 

W ostatniej części konkursu uczniowie mieli za zadanie prze-
brać się za wybraną przez siebie postać z Hobbita. – Przebrałem 
się za Legolasa z filmu „Hobbit”, ponieważ w książce ta postać nie 
występuje. Lubię aktora, który odgrywa tę rolę – powiedział Ja-
kub Zapała ze szkoły w Brynicy. Sympatię wśród uczniów zaskar-
bił sobie również Gandalf, za którego przebrał się Jan Łubiński. 
– Wybrałem tę postać, ponieważ jest interesująca i ma ciekawy 
życiorys – dodał.

Po wszystkich konkurencjach wyłoniono zwycięzców. Za wiedzę 
z zakresu książki wyróżnieni zostali Martyna Jakubowska, Adrian 
Zaleśny, Jan Łubiński, Dawid Radek oraz Amelia Snoch. Trzecie 
miejsce zdobyła Magdalena Długosz, a drugie Dawid Kozieł. Naj-
większą wiedzę na tym etapie konkursu posiadał Wojciech Myszu-
ra. W zakresie znajomości filmu najlepiej poradzili sobie Martyna 
Jakubowska oraz Adrian Zaleśny. W trzeciej części konkursu, czyli 
prezentacji strojów najlepszymi przebraniami oraz prezentacjami 
postaci były te wykonane i przedstawione przez Dawida Kozieła, 
Wojciecha Myszurę oraz Jakuba Zapałę.

– Głównym celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. Mamy na celu przede wszystkim zachęcić ich 
do czytania książek – nie tylko lektur, ale i innych publikacji – mó-
wiła Monika Kowal współorganizatorka uczniowskich zmagań. 

Popularny teleturniej w Brynicy
Główną atrakcją tegorocznego Tygodnia Bibliotek w Brynicy był 

turniej wiedzy o Polsce na podstawie słynnego programu telewi-
zyjnego „Kocham Cię, Polsko”.

Konkurs wiedzy składał się z trzech etapów - pierwszym był test wiedzy.

R E K L A M A
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Uczestnicy podzieleni na dwie grupy musieli zmierzyć się z kil-
koma konkurencjami. Na początku były dobrze znane wszystkim 
kalambury. Następnie trzeba było przeliterować poprawnie trudne 
słowa. Podczas „Licytacji” musieli wytypować ilość wersów pio-
senek, np. „Małgośki”, które są w stanie zaśpiewać z pamięci. 
Najwięcej emocji wzbudziły „Urodziny” i to one rozstrzygnęły o 
zwycięstwie ekipy dziewcząt.

Pasowanie i budowa książki
Podczas Tygodnia Bibliotek w dniach 12 i 13 maja w bibliote-

ce w Rykoszynie odbyło się Pasowanie na Czytelnika, w którym 
wzięli udział uczniowie klas drugich z wychowawcami Małgorzatą 
Ochman i Bożeną Marszałek.

Dzieci zapoznały się z księgozbiorem przeznaczonym dla nich 
oraz dowiedziały się jak należy dbać o książki aby długo służy-
ły innym czytelnikom. Zanim jednak uroczyście pasowano ich 
na czytelników, musieli rozwiązać różne zagadki, które polegały 
m.in. na poprawieniu tytułu baśni i wierszy, do których wkradły 
się błędy czy też mieli za zadanie rozpoznać bajkowe postacie. Z 
wszystkimi zmaganiami uczniowie poradzili sobie doskonale.

W kolejnych dniach bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. IV z na-
uczycielką języka polskiego Martą Kotwicą.

Tematem lekcji bibliotecznej była książka. Dzieci obejrzały 
wystawkę książek, która pokazywała różnice w ich wyglądzie. 
W dalszej części spotkania dowiedziały się jak jest zbudowana i 
jakie funkcje spełnia każdy jej element. Niektóre pojęcia były zu-
pełnie nieznane - wszyscy wiedzieli jak wygląda książka, ale nie 
wiedzieli, że jest zbudowana z tylu części i każda spełnia jakieś 
ważne zadanie.

Na zakończenie przygotowano różne pytania sprawdzające, 
aby dobrze utrwalić wiadomości zdobyte na lekcji.

Dzień otwarty biblioteki w Zajączkowie
Na dzieci z Zajączkowa oraz na ich opiekunów i nauczycieli, w 

piątek 13 maja czekały fantastyczne atrakcje. Wszystko za spra-
wą Dnia Otwartego Biblioteki w Zajączkowie.

– Podziękowania należą się organizatorom tej imprezy. Ze 
swojej strony zachęcam do korzystania z tutejszej biblioteki, która 
w mojej opinii jest na wysokim poziomie – mówił rozpoczynający 
wydarzenie Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.

Mimo, że był to „piątek trzynastego” to bynajmniej nie miał on 
nic wspólnego z pechem. Pogoda dopisała, a atrakcji było wie-
le: dmuchana zjeżdżalnia, darmowa wata i popcorn, trampolina 
oraz animacje z harcerzami. Na młodsze dzieci czekało głośne 
czytanie bajek przez Tadeusza Walasa (górnik) i Henryka Wróbla 
(strażak).

Natomiast na amatorów plastyki i tworzenia czekało spotkanie 
z ilustratorem Aleksandrą Cieślak, która pokazała jak wykonać 
sympatycznego zwierzaka z papieru. Oprócz zajęć plastycznych, 
mogliśmy również wysłuchać i obejrzeć występy wokalne i ta-
neczne dzieciaków z Zajączkowa. Zaprezentowana została także 
krótka inscenizacja teatralna o Wojtku Miedzianej Stopie.

Podczas Dnia Otwartego rozstrzygnięto dwa konkursy pla-
styczne. W konkursie „Sposób na przygodę w książkach Edmun-
da Niziurskiego” przyznano aż trzy trzecie miejsca, które zdobyły 
Maja Sornat, Magda Piotrowska i Kinga Mędrecka. Na drugim 
miejscu znalazła się Roksana Kramarczuk, a zwyciężył Kuba 

Tkacz. Natomiast w drugim konkursie „W przyjaźni z książką” 
trzecie miejsce przypadło Wiktorii Szymkiewicz oraz Patrycji 
Stępień, drugie – Zuzi Nartowskiej, a pierwsze Zosi Chruściak.

– Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w 
naszych konkursach i oczywiście zachęcamy do uczestnictwa 
w kolejnych inicjatywach – podsumowała Anna Wilk instruktor 
BCK. Na zakończenie wydarzenia wystąpił zespół Wierna Rze-
ka. Sponsorem wydarzenia była firma Nordkalk Sp. z o.o. Za-
kład w Miedziance   

       /kg/, /mk/, /gg/

Mini Flowers to nowo powstała grupa taneczna z Zajączkowa.

W maju młodzież oraz dzieci uczestniczące w zajęciach 
organizowanych w świetlicy w Wincentowie nie miały cza-
su na nudę. 

Oprócz zajęć stałych w bieżącym miesiącu dzieci uczestni-
czyły w dwóch projekcjach filmowych. Wspólnie, zajadając coś 
słodkiego, w piątkowe popołudnia do obejrzenia były dwa filmy: 
„Diabolinę” oraz „Królową Śniegu 2”. 

Natomiast 20 maja dzieciaki wykonały przepiękne kartki 
okolicznościowe dla kochanych mam. Ozdobiły je mnóstwem 
kolorowych serduszek, do wykonania których użyto różnych 
materiałów: wstążek, kolorowej bibuły, wycinanek i naklejek. 
                         /ape/

***
Na początku maja dzieciaki uczęszczające do świetlicy 

w Szczukowicach miały nie lada frajdę – obchodziły Dzień 
Strażaka.

Na początku na rozgrzewkę wykonały rysuneczki, które na-
stępnie przyozdobiły ścianę. Potem rozpoczęła się pogawędka 
ze strażakami na temat bezpieczeństwa, tego jak postępować 
w przypadku wybuchu pożaru oraz czego oprócz wody używa-
my do jego gaszenia. Ponadto strażacy opowiedzieli o tym, że 
ich praca to nie tylko gaszenie ognia, ale i wyjazdy do wypad-
ków, powodzi, kierowania ruchem drogowym. Uczestnicy spo-
tkania zadawali mnóstwo pytań naszym gościom.          /tk/

Bajki, projekcje, laurki dla 
mam... i dzień strażaka

„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 23 czerwca 2016 r.
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Na Placu Niepodległości w Pieko-
szowie 1 czerwca zgromadziło się po-
nad 500 dzieciaków ze wszystkich pla-
cówek oświatowych w gminie. 

Uczestnicy mieli możliwość skorzystać 
z dostępnych dmuchańców, zjeżdżal-
ni, trampoliny oraz wziąć udział w wielu 
ciekawych i zabawnych grach i konku-
rencjach. Chętni musieli np. przykleić 
do twarzy koleżanki jak największą ilość 
kolorowych piegów, zdobyć jak najwięcej 
punktów podczas strzelania goli, czy też 
nie dać się zrzucić z krzesełka. Na ama-
torów wyścigów przygotowane zostały 
specjalne tory przeszkód, obfite w roz-
maite zadania i pułapki wymagające nie 
tylko wysiłku, ale i sprytu.

Oprócz gier i zabaw, w których do wy-
grania były słodkie upominki i gadżety, 
dzieci mogły pokolorować sobie twarz lub 
dłonie – w kolorowym kąciku czekały na 
nich panie, które przyozdabiały twarze 
motylami, serduszkami, kwiatami i wielo-
ma innymi wzorami, które podpowiadała 
im wyobraźnia.

Na łasuchów czekały darmowa wata i 
popcorn oraz budka z lodami. Co więcej 

Dzieciaki i ich święto
Wiele atrakcji czekało na dzieciaki w związku z obchodami Dnia Dziecka, które święto-
waliśmy również w naszej gminie.

podczas wydarzenia swoje stoisko za-
prezentowało Stowarzyszenie Na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„RAZEM” z Piekoszowa – kupując, fundo-
waliśmy rehabilitację dla ich podopiecz-

nych. Serdeczne podziękowania należą 
się naszym pomocnym harcerkom z Za-
jączkowa – dzięki, że byliście z nami.                                                 

                   /kg/

Podczas dnia dziecka zorganizowano wiele zabaw i konkurencji dla wszystkich.

Na konkurs plastyczny „Kwiaty wio-
sny”, który podsumowywany był jako 
pierwszy, przesłane zostały 182 prace 
wykonane techniką dowolną. 

Udział w tych plastycznych zmaga-
niach wzięły przedszkola oraz szkoły 
podstawowe z terenu gminy Piekoszów. 
Pierwsze miejsce w kategorii przedszkola 
zdobyły Wiktoria Relidzyńska oraz Maja 
Wilk. Na drugim miejscu uplasowały się 
Magdalena Niepłoch oraz Mikołaj Porzu-
czek, natomiast na trzecim Julia Kwiatek 
oraz Jagoda Stręk. W tej kategorii wyróż-
niony został Filip Warzycha.

W grupie uczniów klas I-III również 
przyznano podwójne miejsca na podium. 
Pierwsze miejsce zdobyły Amelia Bosak 
i Oliwia Obarsk. Na drugim miejscu upla-
sowali się Patrycja Gałecka i Kacper Pał-
ka, natomiast na trzecim Julia Marszałek 
i Kacper Plech. Tutaj również przyznano 
wyróżnienia, otrzymali je Patryk Litwin, 
Małgorzata Mazur, Dawid Włodarz oraz 
Jakub Cieplicki.

Pięciu laureatów mieliśmy na podium 
w kategorii klas IV-VI. Pierwsze miej-
sce zajęli uczniowie z SP w Rykoszynie 

Rozstrzygnięto wiosenne konkursy
We wtorek 7 czerwca oprócz występów w Przeglądzie Teatralnym „Teatralna wiosna”, 
rozstrzygnięto również dwa konkursy: literacki i plastyczny 

Maksymilian Grosicki oraz Jowita Świe-
bodzka, stopień niżej znalazła się Kamila 
Zarychta, a trzecie miejsce zajęli Bartosz 
Radek oraz Patryk Garbat. Wyróżnienia 
wręczono Aleksandrze Gamońskiej i Julii 
Prus.

Magiczne Pióro - laureaci
Drugim rozstrzyganym konkursem był 

konkurs literacki „Magiczne pióro”, w któ-
rym wzięło udział 53 młodych prozaików i 
poetów ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z gminy Piekoszów. Młodzi adep-
ci literatury dostarczyli ponad 20 wierszy 
i 40 opowieści. W kategorii wiekowej klas 
IV-VI komisja przyznała 5 nagród na po-
dium oraz 4 wyróżnienia. Trzecie miejsce 
ex aequo zajęli Wojciech Myszura oraz 
Izabela Rysińska, drugie – Monika Rzepa 
i Roksana Kramarczuk, a zwyciężył Mi-
chał Wiącek, który dostarczył opowiada-
nie pt. „Trudne pytania, decyzje… życie”. 
Natomiast wyróżnienia wręczono Dawi-
dowi Giemzie, Hubertowi Kruszczakowi, 
Patrycji Stępień oraz Małgosi Cisowskiej.

W grupie gimnazjalistów pierwsze 
miejsce zdobyła Klaudia Piotrowska (za 
opowiadanie pt. „Odbicia”). Drugie miej-

sce przyznano Wiktorii Smolarczyk oraz 
Natalii Wijas. Natomiast trzecie Klaudii 
Czechowicz i Sylwii Nowak. Jury wyróżni-
ło także utwory Julii Kucharczyk, Huberta 
Kobca, Michała Szymkiewicza oraz Kasi 
Piotrowskiej.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione 
prace zostaną przesłane na ogólnopol-
skie konfrontacje literackie do Bielska-
-Białej.

Prezentacje podczas 
Teatralnej Wiosny

Po rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród 
w powyższych konkursach, rozpoczął się 
kolejny punkt wydarzenia – prezentacje 
w przeglądzie teatralnym „Teatralna wio-
sna”. W tym roku mieliśmy jedynie trzy 
spektakle – wszystkie otrzymały nagrody 
wyróżniające w postaci pucharów, dyplo-
mów i drobnych gadżetów. Komisja wy-
łoniła również osobowość aktorską prze-
glądu, a została nią Gabriela Sobczyńska 
ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie.

/kg/
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Szlakiem Orlich Gniazd

Mnóstwo schodków, piękne zamki, doskonała pogoda i 
równie świetne humory - tak w kilku słowach można opisać 
minioną wycieczkę na Jurę Krakowsko-Częstochowską.

Wspaniała pogoda pozwoliła nam na kilka spacerów i spokoj-
ne zwiedzanie zamków w Ogrodzieńcu, Mirowie, Bobolicach czy 
w Smoleniu. By nabrać sił na zwiedzanie kolejnych punktów wy-
cieczki, w przerwie zwiedzania zamku w Ogrodzieńcu zorganizo-
wane zostało ognisko, na którym można było usmażyć kiełbaskę 
lub kaszankę. Równie ciekawym punktem - oczywiście oprócz 
zamków był widok na Pustynię Błędowską. Aktualnie zajmuje 
ona obszar ok. 33 km2 i nadal robi duże wrażenie.

Przed nami w drugiej połowie tego roku wycieczki do Warsza-
wy (Muzeum Powstania Warszawskiego, Wilanów), Oświęcimia, 
Lublina oraz Krakowa.

Trzy dni w Pieninach
Ponadto oprócz wycieczek jednodniowych zapraszamy do wy-

jazdu na trzydniową wycieczkę w Pieniny. Zapisy trwają w Bi-
bliotece. Liczba miejsc ograniczona. Termin wycieczki to 26-28 
sierpień (piątek - niedziela).                                               /kg/

Pięćdziesięcioosobowa grupa mieszkańców zwiedziła jurę.

3 czerwca na placu przy Baśniowym Żłobku w Pieko-
szowie miała miejsce niezwykła uroczystość. Swoje święto 
obchodziły zarówno wszystkie Mamy i wszyscy Tatusiowe 
a także ich pociechy. Krótko mówiąc zorganizowany został 
uroczysty Dzień Rodziny. 

Kilkulatki z grupy starszej i młodszej dla swoich rodziców 
przygotowały pokaz wokalno-taneczny oraz przepiękne wzru-
szające wierszyki. Nie zabrakło również gier i zabaw dla rodzi-
ców i ich pociech.

Na zakończenie wydarzenia przygotowano bardzo słodką 
niespodziankę w postaci przepysznego tortu. Rodzice otrzymali 
również pamiątkowe bukiety kwiatów z bibuły, a dzieciaki puzzle 
oraz słodycze rozdawane przez Wójta Gminy Zbigniewa Piątka.

/kg/

Dzień Rodziny w żłobku

Nocne wędrowanie
Ponad 500 osób wzięło udział w tegorocznym 16. Rajdzie 

Nocnym Świętego Emeryka, który odbył się w nocy z 21 na 
22 maja. Meta rajdu znajdowała się na Stokówce k. Gałęzic.

Ochotnicy mieli do wyboru 6 tras. Cztery z nich były trasami 
pieszymi, których dystans wynosił 20-26 km, dwie kolejne to tra-
sy rowerowe o dystansach 70 i 100 kilometrów. 

Podczas rajdu uczestnicy musieli odgadywać wyrazy w haśle 
rajdowym, który przypisany był do konkretnej trasy. Za każdą do-
brą odpowiedź otrzymywali punkty. Zwycięzcy otrzymali figurkę 
Św. Emeryka. Organizatorem rajdu jak co roku był Oddział Mię-
dzyszkolny PTTK w Starachowicach, współorganizatorem BCK 
Piekoszów.                /kg/

Na mecie czekało ognisko, żurek i... zasłużony odpoczynek.

W piękną czerwcową sobotę zwiedziliśmy 
zakątki Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Na Stokówce odbył się finał rajdu.

Dzieciaki z gminnego żłobka wystąpiły dla 
rodziców.

Nasi reprezentanci świetnie się spisali i mimo, że nie-
którzy wrócili bez pucharu to i tak odnieśli zwycięstwo!

Wyniki:
- I miejsce Dominika Putko (Morawica), Oliwia Sidło (Pieko-

szów), Laura Sitek (Piekoszów); 
- II miejsce Iga Chudzik (Morawica-debiut);
- III miejsce Patrycja Gałecka (Piekoszów-debiut); Oliwia 

Skiba (Morawica); Nikola Nowacka (Piekoszów) i Sylwia Kazi-
mierska (Piekoszów).

Jak zawsze skuteczna Dominika Putko świetnie poradziła 
sobie z rywalkami pewnie zmierzając po złoto. Podobnie jak 
Laura Sitek wykazała świetną dyspozycję mimo kilku (niestety) 
kolejnych dogrywek udowodniła swoją wyższość nad rywalką. 
Debiutująca Iga Chudzik oraz Patrycja Gałecka świetnie się 
zaprezentowały zdobywając medale z uśmiechem. Wyjątkowo 
ciężką rozgrywkę stoczył Piotr Węgliński, który wygrywając 
swoje kolejne dogrywki niestety ostatecznie nie został zwycięz-
cą. Podobnie jak świetnie walcząca w tym turnieju Ewa Jarząb 
i Adam Cieślikiewicz. Świetnie walczyła również Zuzanna Trep-
ka. Wszystkim składamy serdeczne gratulacje za ducha walki!

/Andrzej Horna, KKM/

Kolejny sukces karateków

Pucharów nigdy dość - gratulujemy kolejnego sukcesu!

Rodzice mogli pobawić się ze swoimi pociechami.
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Integracyjny festyn rodzinny 
w Micigoździe

Impreza mająca na celu przybliże-
nie kwestii niepełnosprawności wśród 
dzieci, miała również drugą stronę – 
integrację z osobami niepełnospraw-
nymi. 

Profilaktyczne przedstawienia oraz 
wspólna zabawa podczas wydarzenia 
na pewno przybliżyła do siebie zarówno 
osoby zdrowe, jak i te mniej sprawne. 
– Chcemy podkreślić, że ten dzień jest 
również ważny dlatego, że dostrzegamy 
tych ludzi, którzy oczekują od nas okre-
ślonej pomocy – mówił Dyrektor ZOPI w 
Micigoździe Jerzy Witkowski, dodając, że 
szkoła od 5 lat ciągle się rozwija, by jak 
najlepiej pomagać uczniom z konkretnymi 
dysfunkcjami. 

Podczas imprezy zorganizowanych 
zostało wiele atrakcji. Oprócz zjeżdżal-
ni, basenu z piłeczkami czy możliwości 
przejażdżki na koniu, na dzieciaki czekały 
prezentacje poszczególnych klas podsta-
wowych, które miały charakter wokalno-
-teatralno-taneczny. Nie brakowało także 
dobrego humoru podczas profilaktycz-
nych inscenizacji - jedna z nich wykonana 
została przez rodziców dzieci.

Natomiast na adeptów wysiłku fizycz-
nego i sprytu czekało kilka torów prze-
szkód i wiele zadań do wykonania. Wy-
różnienia i miejsca na podium otrzymali 

„Integracja, ja i ty” pod takim hasłem w sobotę 4 czerwca odbywał się festyn rodzinny 
przy Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe.

również uczestnicy konkursu plastyczne-
go nawiązującego do integracji.

– Nie sposób nie przyjść na taką zaba-
wę, bo to wspaniały pomysł. Dla wszyst-
kich dzieci niepełnosprawnych i tych bez 
problemów zdrowotnych na pewno jest to 
wspaniały dzień, który w pełni popieram 
– mówił obecny na wydarzeniu Przewod-
niczący Rady Gminy Zdzisław Grosic-
ki. – Myślę, że wszyscy uczestnicy tego 
festynu wspaniale spędzili tu swój czas. 
Ze swojej strony pragnę pogratulować 

W trakcie festynu każda z klas ZOPI w Micigoździe zaprezentowała się w wyjątkowy sposób.

dyrekcji za organizację tego wydarzenia i 
za znakomitą integrację dzieci zdrowych 
z niepełnosprawnymi – podsumował Wójt 
Gminy Zbigniew Piątek.

Współorganizatorem festynu była 
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Dyrektor Zespołu Oświatowych Placó-
wek Integracyjnych w Micigoździe dzięku-
ję wszystkim sponsorom i osobom, które 
przyczyniły się do sukcesu wydarzenia.                        

/kg/

Portugalczycy, Turcy, Włosi, Sło-
weńcy oraz Czesi w sumie 55 osób z 
Europy uczestniczyło w trzeciej od-
słonie Gry Terenowej zorganizowanej 
przez Zespół Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie.

Zagraniczni goście przybyli do naszej 
gminy w związku z realizacją projektu 
Erasmus+ „Together we learn, united we 
stand – Ucząc się razem, jesteśmy zjed-
noczeni”.

Jak podkreśla Iwona Zalewska-Lech 
koordynator projektu Erasmus+ w ZPO 
w Piekoszowie, akurat w tym roku kolej-
na edycja gry odbywa się podczas wizyty 
partnerów zagranicznych programu. 

– Myślę, że to będzie świetna przygoda 
dla wszystkich naszych gości oraz możli-
wość zintegrowania się dzieci z naszych 
szkół z młodzieżą z Europy. Zawsze to 
jakiś krok do przodu i przełamanie pierw-
szych lodów – dodaje.

Podczas gry terenowej uczestnicy mieli 
za zadanie wykonywanie poleceń czy też 

Europejscy goście zagrali w terenie
zbieranie horkrusów. Wszystkim uczest-
nikom wydarzenia za udział podziękował 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

/kg/

W wydarzeniu uczestniczył również Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.
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R E K L A M A

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ
Siatkarska rywalizacje dziewcząt

W środę 8 czerwca odbył się VI Turniej Siatkarski Dziewcząt 
o Puchar Dyrektora SP w Rykoszynie. Do rywalizacji przystąpiło 
siedem  drużyn z terenu naszej gminy: SP w Piekoszowie, SP w 
Zajączkowie, SP w Górkach Szczukowskich, SP w Brynicy, SP 
w Micigoździe oraz dwie ekipy ze szkoły gospodarzy. W wielkim 
finale spotkały się drużyny ze szkoły w Rykoszynie. W bratobój-
czym pojedynku zwyciężyła drużyna Rykoszyn I (2:0). W meczu 
o trzecie miejsce Micigózd pokonał zespół z Zajączkowa 2:1.

Aktorstwo mają we krwi
30 maja w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach odbył się 

powiatowy etap Przeglądu Małych Form Teatralnych dotyczący 
bezpieczeństwa. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Brynicy ze spektaklem „Bądź bezpieczny z niedź-
wiadkiem Mesiem”. Zespół świetlicowy „Małe Skarby” otrzymał 
puchar oraz gratulacje z rąk Zastępcy Komendanta Miejskiego 
Policji w Kielcach kom. Szymona Kukulskiego. Grupa zakwali-
fikowała się do etapu wojewódzkiego i wystąpi 22 czerwca na 
profesjonalnej scenie Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” w Kielcach.

Sztuka na kółkach
8 czerwca w szkole w Jaworzni odbyły się warsztaty zabytko-

znawcze z serii „Sztuka na kółkach”. Warsztaty były nagrodą za I 
miejsce w ogólnopolskim konkursie internetowym „Ja i tradycja”. 
Zajęcia warsztatowe z uczniami prowadziła Barbara Łepkowska - 
przewodnik w Muzeum Narodowym w Krakowie.

Roztańczone przedszkolaki
Trzynasta edycja Powiatowego Przeglądu Tańca Przedszkola-

ków już za nami. 8 czerwca kilka grup tanecznych z m.in. Korczy-
na, Brynicy, Micigozda, Morawicy i Cedzyny prezentowało swoje 
taneczne zdolności. Obejrzeliśmy różne style taneczne: tradycyj-
ne, nowoczesne, twist, disco. Oczywiście zwycięzcami zostały 
wszystkie biorące udział w przeglądzie przedszkolaki.                         

Dni kariery
W ramach działań Zespołu ds. doradztwa zawodowego w 

ZPO w Łosieniu w dniach 19-25 maja odbyły się DNI KARIERY. 
W tym roku zawitali do szkoły przedstawiciele kieleckiego klubu 
Effector Kielce. Siatkarze (Damian Sobczak, Marcin Komenda, 
Andrzej Orobko) opowiedzieli gimnazjalistom o specyfice zawo-

du sportowca, o swych sukcesach, porażkach i marzeniach. 
Najwięcej radości i emocji wywołał jednak mecz sparingowy z 
profesjonalistami. W środę 25 maja miało miejsce podsumowa-
nie całego przedsięwzięcia i rozstrzygnięcie konkursów, których 
celem było bliższe poznanie specyfiki wybranego zawodu. 

W konkursie plastycznym na plakat „Zawodowiec” zwycięży-
ły: klasa IV - w kategorii klas IV – VI i klasa III - w gimnazjum.

W konkursie na przebranie się za przedstawicieli danego za-
wodu w szkole podstawowej zwyciężyła klasa VI b, natomiast w 
gimnazjum klasa II.

Talenty z Zajączkowa
W Szkole Podstawowej w Zajączkowie uczy się wiele talen-

tów. W piątek 17 maja podczas imprezy „Mam Talent” zaprezen-
towało się wielu uzdolnionych uczniów. Był taniec, śpiew, recyta-
cja, granie na instrumencie czy prezentacja dzieł plastycznych. 

Wśród zerówczaków za recytację nagrodzona została Lena 
Terelak. W kategorii klas I-III, na najwyższym stopniu podium 
stanęły Oliwia Kozieł i Patrycja Chruściak, które świetnie za-
tańczyły. Na drugim miejscu znalazły się Julia Wodecka i Oli-
wia Chruściak. Natomiast na miejscu trzecim – Nikola Kotwica, 
Sylwia Kosińska i Oliwia Wieloch. W grupie klas IV-VI nagro-
dzonych zostało wiele uczniów. Miejsce pierwsze zajęły Zosia 
Chruściak, Julia Kasprzyk i Mikołaj Kowalski; drugie – Maja Sor-
nat i Ola Piotrowska, a trzecie Karolina Gredka i zespół z V kla-
sy (Martyna Cacek, Ola Pawlik, Nikola Smardzewska, Klaudia 
Szymkiewicz i Natalia Harhala).

/Źródło: szkoły z terenu gminy/

Wakacje to czas odpoczynku, zabawy i nabierania sił przed 
nowym rokiem szkolnym i nowymi wyzwaniami. Wszystkim 
nauczycielom, wychowawcom, uczniom oraz ich rodzicom 

życzymy, by tegoroczna letnia przerwa w nauce, obfita była  
w radość i beztroskie chwile. Pamiętajmy jednak  

o bezpieczeństwie podczas podróży, zabawy, wycieczek,  
tak by przyniosły one miłe wspomnienia.

 

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów
Zdzisław Grosicki Przewodniczący Rady Gminy
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