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Zachodnia część gminy 
wkrótce z czystą wodą

Zakończył się kolejny etap prac 
związanych z zapewnieniem za-
chodniej części gminy dostępu do 
nowego ujęcia wody.

W 2015 roku Wójt Gminy Pieko-
szów podjął decyzję o budowie nowe-
go ujęcia. Studnia została wykopana 
na działce w obrębie Lesicy. Woda 
została przebadana i nie wykazano w 
niej żadnych zanieczyszczeń.

Czytaj na stronie 3

Inauguracja programu „Rodzina 500+” 
W pierwszy dzień kwietnia odbyła się inauguracja programu 
w gminie Piekoszów.

- Podstawowym elementem pro-
gramu jest podniesienie dzietności 
polskich rodzin. Mamy nadzieję, 
że zmotywuje to młode kobiety do 
posiadania większej liczby dzieci – 
mówiła obecna na inauguracji pro-
gramu w Piekoszowie, Agata Woj-
tyszek Wojewoda Świętokrzyski.

ła także GOPS w Piekoszowie oraz 
rodzinę Iwony Cemborowskiej z Ja-
worzni, która jest matką sześciorga 
dzieci. Na ręce Pani Iwony złożony 
został list z gratulacjami, życzeniami i 
podziękowaniami za trud wychowania 
swoich pociech. Mieszkanka Jaworz-
ni zapytana na co przeznaczy pienią-

Istotnym celem jest również popra-
wa materialna rodzin, których często 
nie stać na podstawowe produkty 
żywnościowe. 

W inauguracji w Piekoszowie 
udział wzięli również Senatorowie RP 
Krzysztof Słoń oraz Jarosław Rusiec-
ki. – To wsparcie polskiej rodzinie się 
należy, po to by w dobrych warunkach 
wychowywać następne pokolenie Po-
laków. Cieszę się również, że tu w 
gminie Piekoszów będą korzystać z 
tego dzieci – mówił Krzysztof Słoń. – 
Zwracam uwagę, że jest to pierwszy 
od 26 lat program tak szeroko stoso-
wany również dla rodzin mieszkają-
cych w środowiskach wiejskich – do-
daje Jarosław Rusiecki.

Wojewoda Świętokrzyski odwiedzi-

dze ze świadczeń przyznała, że prio-
rytetem jest remont domu. - Ważne 
są także marzenia dzieci. Jedno chce 
gitarę. Córka uczy się w szkole śred-
niej i też ma swoje wydatki związane 
z nauką. Najmłodszemu dziecku przy-
dałby się nowy rower – mówi Iwona 
Cemborowska.

Jak informuje Ewa Kopolovets, w 
tym momencie GOPS otrzymał 8 mln 
600 tys. złotych dotacji. - Pieniądze, 
które otrzymają mieszkańcy będą 
pochodzić w całości ze środków bu-
dżetu państwa – podsumowuje Ewa 
Kopolovets.

Realizacja programu rządowego 
„Rodzina 500+” w całej Polsce w tym 
roku będzie kosztować 17 mld zło-
tych.                 /kg/

Wojewoda świętokrzyski spotkała się również z mieszkańcami gminy Piekoszów.

Najważniejsze informacje o 
programie „Rodzina 500 plus”

Od 1 kwietnia można ubiegać się 
o świadczenia wychowawcze w ra-
mach programu „Rodzina 500 plus”.

Wnioski można składać w wielu 
miejscach na terenie gminy Pieko-
szów lub poprzez platformy elek-
troniczne. Jak informuje kierownik 
GOPS, w gminie Piekoszów upraw-
nionych do otrzymywania świadczeń 
będzie ponad 2000 dzieci.

Czytaj na stronie 4

Izabela Trojanowska 
zaśpiewała w dniu kobiet

Znana polska piosenkarka i aktor-
ka wystąpiła w dniu kobiet na pieko-
szowskiej scenie.

Podczas spotkania oprócz piose-
nek, usłyszeliśmy również anegdoty i 
opowieści z życia i drogi zawodowej 
Izabeli Trojanowskiej.

Czytaj na stronie 6

Pierwszy taki turniej 
w gminie Piekoszów

Turniej Innowacji Pedagogicznej 
odbył się w ZPO w Piekoszowie.

Na turniej zgłosiło się 11 czterooso-
bowych grup z terenu województwa 
świętokrzyskiego. Rywalizacja trwała 
kilka godzin.

Czytaj na stronie 10
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Zapychamy oczyszczalnię ścieków
Prezes ZUK bije na alarm. Do oczyszczalni trafiają rzeczy, których nie powinno tam być.

W związku z niezadowoleniem mieszkańców naszej gmi-
ny wynikającym z licznych awarii sieci kanalizacji sanitarnej 
Prezes ZUK w Piekoszowie Jerzy Wijas prosi o rozwagę - 
Większość awarii i zatorów sieci kanalizacyjnej powstaje w 
wyniku wrzucania do toalety przedmiotów, które nigdy nie 
powinny się tam znaleźć - powiedział. 

Awarie kanalizacji zagrażają środowisku naturalnemu, a 
ich usuwanie związane jest z dużymi kosztami, które prze-
kładają się wprost na wysokość płaconych przez nas ra-
chunków za odprowadzanie ścieków. - Kanalizacja jest za-
projektowana po to, by przyjmować tylko i wyłącznie ścieki 
bytowe z naszych domów, nieczystości sanitarne oraz papier 
toaletowy - tłumaczy Prezes Wijas - Należy mieć świado-
mość, iż śmieci wrzucone do toalety mogą zapychać nie tyl-
ko sedes, ale również wewnętrzną kanalizację budynku, co 
może doprowadzić do cofnięcia ścieków, zalania mieszkania 
i stać się przyczyną poważnej awarii - dodaje. 

Aby wyeliminować błędy w użytkowaniu sieci kanaliza-
cyjnej pracownicy piekoszowskiej oczyszczalni proszą o nie 
wrzucanie do sedesu i studzienek kanalizacyjnych: włosów, 
nawilżanych chusteczek, materiałów opatrunkowych, raj-
stop oraz innych części garderoby, które łączą się w splo-
ty, uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków; ręczników 

papierowych, szmat, gazet i innych nierozpuszczających 
się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwar-
tą masę; igieł, które zalegają w kanałach stanowiąc niewi-
doczne niebezpieczeństwo dla pracowników sieci kanaliza-
cyjnej - mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując 
ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką; niedo-
pałków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych 
niż powszechnie używane środki czystości. Zawarte w 
nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych 
mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej 
oczyszczalni ścieków; materiałów budowlanych, które opa-
dają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, 
trudne do usunięcia zatory; tłuszczów i olejów, które tężejąc 
w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają koniecz-
ność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

- Pamiętajmy, że toaleta nie jest koszem na śmieci - mówi 
Prezes Wijas - W latach 2014 i 2015 szacunkowy koszt po-
niesiony z tytułu usuwania awarii zamknął się kwotą ponad 
90 tys zł. - dodaje.

Apelujemy do mieszkańców o wykazanie kultury w korzy-
staniu z kanalizacji sanitarnej, gdyż jak twierdzi Prezes ZUK 
obniżenie kosztów eksploatacji wpłynie bezpośrednio na 
cenę za ścieki.            /sup/

Kanalizacja, wodociąg i utrzymanie dróg
Coraz bliżej realizacji jest odcinek kanalizacji w Janowie Dolnym oraz fragment wodociągu  
w Zajączkowie. Rozstrzygnięto też kwestię utrzymania dróg gminnych. 

Uchwały podjęte na sesji 30 marca 2016 roku:
- w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piekoszowie;
- w sprawie zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszo-
wie;
- w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 
dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
- w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Inte-
gracyjnego w Piekoszowie wchodzącego w skład Zespołu 
Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe;
- w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora Sa-

morządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Piekoszowie;
- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Piekoszów w 2016 roku;
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego o 
wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o 
udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie 
usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Za-
kupowej Energii Elektrycznej;
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie fundu-
szu sołeckiego w 2017 r.;
- w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Piekoszów.

Z życia Rady Gminy

Kanalizacja sanitarna w Janowie
W ostatnich tygodniach wykonany został projekt kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Janów Dolny od działki 137/4 do 
istniejącego kanału w Janowie Górnym. Obecnie dokumenta-
cja jest na etapie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń.

Wodociąg w Zajączkowie
Już w czerwcu rusza budowa wodociągu wzdłuż drogi 

powiatowej Nr 0484T. - Odcinek ten ma zaopatrzyć w wodę 
mieszkańców Zajączkowa, którzy pobudowali domy wzdłuż 
drogi powiatowej - powiedział Wójt Zbigniew Piątek. - Ponad 
kilometrowa nitka wodociągu jest jednym z elementów nasze-
go planu połączenia wszystkich sieci w jeden obieg, co ułatwi 
nam reagowanie na awarie, czy inne nieprzewidziane proble-
my - powiedział Prezes ZUK Jerzy Wijas.

Bieżące utrzymanie dróg
W ostatnich tygodniach zawarta została umowa w zakre-

sie bieżącego utrzymania dróg oraz remontów gminnych i 
wewnętrznych dróg gruntowych z firmą Usługowo-Handlową 

„Fachbud” oraz umowa z firmą Nordkalk w zakresie dostawy 
kruszywa drogowego. W związku z powyższym rozpoczęto 
prace związane z bieżącymi naprawami dróg gminnych.

W dniu 29 marca 2016 roku ogłoszono zapytania ofertowe 
na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 
gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia znajdującej się w 
miejscowościach Łaziska i Janów Dolny będącej w zarzą-
dzie Gminy Piekoszów. Opracowana dokumentacja oraz póź-
niejsza realizacja tych inwestycji pozwoli rozwiązać problem 
podtopień, z którymi od wielu lat borykają się mieszkańcy 
tych wsi. 
- Podejmowane przeze mnie działania odpowiadają na eg-
zystencjalne potrzeby mieszkańców gminy zgłaszane mi na 
zebraniach wiejskich. Ważne, aby ograniczone środki jakie 
mamy w budżecie gminy przeznaczyć na istotne cele np. na 
poprawę infrastruktury w tym wodno-kanalizacyjnej - powie-
dział Wójt Zbigniew Piątek.                                         /sup/
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Studnia wykopana. Już wkrótce  
zachodnia część gminy z czystą wodą.
Kolejny etap prac nad zapewnieniem mieszkańcom zachodniej części gminy wody z alter-
natywnego źródła zakończony. Wykopana w Lesicy studnia ma odpowiednią wydajność, a 
badania wskazują, że płynąca z niej woda pozbawiona jest zanieczyszczeń.

Kluczowa decyzja
Po długich konsultacjach ze specja-

listami w ubiegłym roku Wójt Gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek podjął de-
cyzję o budowie nowego ujęcia wody 
dla mieszkańców zachodniej części 
gminy. - Mieszkańcy naszej gminy mu-
szą mieć podstawową infrastrukturę do 
życia. Zapewnienie dostępu do czystej 
wody jest naszym obowiązkiem - po-
wiedział Wójt Piątek - Dlatego też decy-
zja mogła być jedna. Mimo, że badania 
wody nie wskazywały w ostatnim cza-
sie zanieczyszczeń, to pod względem 
estetyki pozostawiała wiele do życze-
nia. Budowa nowego ujęcia była jedyną 
słuszną decyzją - dodał.

Przemyślana lokalizacja
Wskazaniem lokalizacji nowego uję-

cia zajmował się Zakład Usług Komu-
nalnych w Piekoszowie. - Istotną kwe-
stią dla lokalizacji nowego ujęcia wody 
było to, żeby pogodzić jak najmniejszą 
odległość od wieży ciśnień w Zającz-
kowie z tym, aby odwiertu dokonać w 
miejscu gdzie jest odpowiedni zasób 
wód podziemnych, co więcej znajdują-
cych się poza wodami podziemnymi te-
renu kopalni NORDKALK - powiedział 
Prezes ZUK Jerzy Wijas - Przy współ-
pracy ze służbami geologicznymi wska-
zano działkę w obrębie miejscowości 
Lesica - dodał.

Za tą lokalizacją przemawiały rów-
nież inne, ważne aspekty. Przede 
wszystkim to, że w pobliżu istnieje ciąg 
komunikacyjny (istniejąca droga), dzięki 
czemu sieć wodociągową będzie moż-
na zbudować wzdłuż niej. Ponadto w 
odległości około 100 m znajduje się li-
nia energetyczna, co ułatwi i zmniejszy 
koszty doprowadzenia zasilania stacji 
hydroforowej. Ważnym aspektem jest 
też możliwość wpięcia do istniejącej 
sieci wodociągowej poprzez wybudo-
wanie łącznika do wieży ciśnień w Za-
jączkowie.

Terminowe wykonanie
W listopadzie po uzyskaniu sto-

sownych pozwoleń podpisana została 
umowa z wykonawcą na odwiert studni 
o głębokości od 60 do 90 m. 

Wykonawca wywiązał się w pełni z 

Efekty prac po wydrążeniu i obudowie studni obserwował Wójt Zbigniew Piątek.

określonego w umowie harmonogramu 
prac i wykonał odwiert wraz z zabez-
pieczeniem przed przedostawaniem 
się wód podskórnych na głębokość 60 
m. Od piątku 8 kwietnia trwało pompo-
wanie wody ze studni, które miało na 
celu oczyszczenie się wody oraz zba-
danie zasobności ujęcia. - Po czterech 
dobach pompowania wody wskazania 
ilościowe są bardzo optymistyczne - 
mówi Wójt Piątek - Zasób wody jest 
gwarantowany na poziomie 42 m3 na 
godzinę przy średnim zapotrzebowaniu 
22 m3 - dodaje. Jak informuje prezes 
ZUK badania przeprowadzone przez 
Sanepid wykazały, iż woda z tego uję-
cia nadaje się do spożycia.

Co dalej?
- Przykładamy wszelkich starań, aby 

woda z tego ujęcia popłynęła gmin-
nym wodociągiem jeszcze w tym roku 

- stwierdził Prezes Wijas - W kolejnych 
latach planujemy połączyć miejsco-
wość Bławatków, Skałkę, Rykoszyn, a 
efektem połączenia będzie możliwość 
zasilenia z tego ujęcia  całej zachodniej 
części Gminy - dodał

Jak dowiedzieliśmy się od Preze-
sa ZUK w Piekoszowie również w tym 
roku zakończyć mają się działania 
zmierzające do połączenia wodociągu 
z Łazisk do Rykoszyna, dzięki czemu 
będzie można dostarczać wodę do Ry-
koszyna z innego ujęcia.

- Zgodnie z zapowiedziami przedwy-
borczymi robię wszystko, aby jak naj-
szybciej zapewnić mieszkańcom gmi-
ny wodę spełniającą wszystkie normy, 
również dotyczące jej mętności, aby ta 
kwestia nie była już w naszej gminie 
problemem - powiedział Wójt Piątek.

/sup/
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Rządowy program „Rodzina 500 plus” 
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowaw-
cze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. 

Każda rodzina z minimum dwoj-
giem niepełnoletnich dzieci będzie 
mogła otrzymać 500 zł na drugie i 
każde kolejne dziecko. W przypad-
ku rodzin z dochodem poniżej 800 
zł netto na osobę wsparcie otrzy-
ma rodzina także na pierwsze lub 
jedyne dziecko. 

Kto otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma każda ro-

dzina bez względu na stan cywilny 
rodziców. W przypadku rodziców roz-
wiedzionych wsparcie otrzyma ten ro-
dzic, który faktycznie sprawuje opiekę 
nad dzieckiem. Jeśli rodzice po rów-
no dzielą się opieką nad dzieckiem, 
oboje mają prawo złożyć wniosek i 
otrzymają wsparcie z uwzględnieniem 
okresu, w którym sprawują opiekę.

Formalności
Wniosek o to świadczenie będzie 

trzeba składać raz do roku. 
Będzie można to zrobić przez in-

ternet lub osobiście w gminie. Gdy 
rodzina będzie ubiegać się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolejne 
dzieci nie będzie konieczności do-
kumentowania sytuacji dochodowej. 
Jedynie świadczenie na pierwsze 
dziecko uzależnione będzie od kry-
terium dochodowego i w takim przy-
padku co roku trzeba potwierdzić 
fakt nieprzekroczenia tego progu. 
We wniosku trzeba podać dane oso-
by starającej się o świadczenie, dane 
drugiego z rodziców oraz dane dzieci 
wraz z dodatkowymi zaświadczenia-
mi i oświadczeniami jeśli takie będą 
w indywidualnej sprawie niezbędne. 
Jednocześnie gmina sama będzie po-
zyskiwała podstawowe dane o docho-
dach. Prawo do świadczenia będzie 
ustalane na okres 1 roku - od 1 paź-
dziernika do 30 września. Wnioski na 
kolejne okresy będzie można składać 
od 1 sierpnia danego roku. Pierwszy 
okres wypłacania świadczenia wy-
chowawczego będzie jednak dłuższy, 
od kwietnia 2016 r. aż do 30 września 
2017 roku.

Inne kryteria w przypadku 
niepełnosprawnych dzieci

W przypadku dziecka niepełno-
sprawnego kryterium dochodowe na 
pierwsze dziecko będzie wynosiło 
1200 zł. Istotne jest, że w składzie 
rodziny brane będą pod uwagę po-
zostające na utrzymaniu dzieci do 

2,7 mln rodzin 
skorzysta z programu 

„Rodzina 500 plus”

6000 zł otrzymają rodzice
przez rok 

na wychowanie dziecka

3,7 mln dzieci zostanie 
objętych programem 
„Rodzina 500 plus”

ukończenia 25 roku życia. Dodatko-
wo, wliczane też będą dzieci, które 
ukończyły 25. rok życia, legitymujące 
się orzeczeniem o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, jeżeli w związku 
z tą niepełnosprawnością przysługuje 
świadczenie pielęgnacyjne lub spe-
cjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek 
dla opiekuna.

O programie mówiono 
w Piekoszowie

W środę 30 marca odbyło się spo-
tkanie informacyjne dotyczące reali-
zacji programu rządowego „Rodzina 
500+”. Obecni na spotkaniu Wójt Gmi-
ny, Sekretarz oraz kierownik GOPS w 
Piekoszowie, udzielali mieszkańcom 
wszystkich ważnych informacji. 

Na terenie gminy Piekoszów za-
mieszkuje 3300 dzieci, z czego 
uprawnionych do świadczenia wycho-
wawczego 500+ będzie ponad 2000. 
W pierwszym dniu realizacji progra-
mu, 1 kwietnia do GOPS wpłynęło 
156 wniosków. Jak informuje kierow-
nik ośrodka cała procedura odbywa 
się płynnie, bez kolejek i utrudnień. 
- Uruchomiliśmy także dodatkowe 
punkty przyjmowania wniosków – do-
daje Ewa Kopolovets kierownik GOPS 
w Piekoszowie. 

Wnioski w kwietniu przyjmowane 
były w takich punktach jak: Urząd 
Gminy w Piekoszowie (codziennie 
w godz. 8-14), GOPS (codziennie w 
godz. 7.30-15.30, w środy do 18), bi-
blioteka w Rykoszynie (poniedziałki 
w godz. 10-15), biblioteka w Brynicy 

(wtorki w godz. 10-15), biblioteka w 
Zajączkowie (środy w godz. 10-15), 
świetlica w Wincentowie (czwartki 
w godz. 10-15), szkoła w Jaworzni 
(czwartki w godz. 9-15), sala kate-
chetyczna w Łosieniu (piątki w godz. 
9-15).       

UWAGA NA PRÓBY WYŁUDZEŃ
Kierownik Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Piekoszowie 
apeluje o ostrożność w kontaktach z 
osobami nieznajomymi. Pracownicy 
socjalni zatrudnieni w tutejszym 
Ośrodku podczas odwiedzin w 
środowisku lokalnym okazują się 
zawsze legitymacją pracownika 
socjalnego i nigdy nie pobierają 
żadnych opłat podczas swoich wi-
zyt. W celu sprawdzenia pracownika 
socjalnego prosimy o kontakt: GOPS 
w Piekoszowie ul. Czarnowska 59, 
tel.: 41 30 61 809, 41 30 62 856.

W mediach społecznościowych po-
jawiła się także nieprawdziwa infor-
macja, że od stycznia 2016 r. wcho-
dzi w życie program 500 złotych na 
dziecko wraz z możliwością pobrania 
gotowego wniosku. Podawany jest 
link do strony z wnioskiem, gdzie za 
jego pobranie trzeba wpisać numer 
telefonu. 

Jest to próba wyłudzenia pieniędzy 
za pobranie wniosku, niemająca nic 
wspólnego z działaniami Ministerstwa 
Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.  
Świadczenie wychowawcze 500 zł                      

               /sup/
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Liczę na współpracę i pomoc
Jakie działania podejmie Ewa Kopolovets - nowy kierownik GOPS?

EWA KOPOLOVETS
Mieszka w Zgórsku. Ukończyła 

dwa kierunki studiów z zakresu za-
rządzania i marketingu oraz peda-
gogiki. Absolwentka studiów pody-
plomowych z ekonomii społecznej, 
zarządzania funduszami europejski-
mi oraz organizacją w pomocy spo-
łecznej. Przez blisko 12 lat pełniła 
funkcję kierownika GOPS w gminie 
Sitkówka-Nowiny.

* Jakie są Pani główne cele, jeśli 
chodzi o działalność GOPS?

Główne cele Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w obszarze pomocy społecz-
nej to wspieranie, zapobieganie i ak-
tywizacja świadczeniobiorców, czyli 
podejmowanie działań zmierzających 

do usamodzielnienia osób i rodzin. 
Moim celem jest, aby nasi klienci, któ-
rzy mają odpowiednie predyspozycje i 
kwalifikacje, przychodząc do GOPS-u 
otrzymywali od nas wędkę, a nie rybę, i 
nauczyli się samodzielnie funkcjonować 
w niełatwych realiach. Codziennie spo-
tykamy się z wieloma problemami ludz-
kimi i staramy się podchodzić do nich 
indywidualnie. 

Najważniejsza dla mnie jest pro-
fesjonalna obsługa klientów Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz budowanie 
przyjaznego wizerunku jednostki, którą 
reprezentuję. Każdy mieszkaniec gmi-
ny, spełniający wymogi ustawowe, któ-
ry zwróci się o wsparcie będzie obsłu-
żony kompletnie i bez zbędnej zwłoki. 

* Czy GOPS będzie sięgać po do-
finansowanie unijne w ramach kon-
kretnych projektów skierowanych do 
ośrodków pomocy społecznej?

Oczywiście. Zawsze będziemy apli-
kować wnioski do odpowiednich insty-
tucji o wsparcie zewnętrzne w ramach 
ogłaszanych konkursów. Należy pod-
kreślić, że nie tylko o środki "unijne" 
ale również z funduszy budżetu pań-
stwa, bo takie wsparcie też ma miejsce. 
Chciałabym aplikować w konkursach 
ogłaszanych przez ministerstwa, które 
pomogą uzupełnić działania naszego 
Ośrodka.

* Z jakimi organami i instytucjami 
na terenie gminy Piekoszów chce 
Pani nawiązać współpracę? Na jaką 
pomoc Pani liczy?

Współdziałanie to ważna rzecz...  
Chcę aby odbywały się regularne spo-

tkania z dyrektorami i przedstawiciela-
mi oświaty, służby zdrowia, Biblioteką 
Centrum Kultury, Policji, Urzędem Pra-
cy, Komisją Przeciwdziałania Proble-
mom Alkoholowym i innymi instytucja-
mi. Moim celem jest również szeroka 
współpraca z organizacjami pozarzą-
dowymi i parafiami. 

Sytuacje trudne, są nieodłącznym 
składnikiem życia każdego z nas, nie-
zależnie od pozycji społecznej, zamoż-
ności czy sytuacji rodzinnej. Jesteśmy 
po to, żeby pomagać.  

* A czego oczekuje Pani od miesz-
kańców gminy?

Zrozumienia i współpracy. Chciała-
bym, aby ludzie darzyli nas zaufaniem, 
współpracowali z nami w zapobieganiu 
i przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji 
życiowej. Aby ich codzienne problemy 
nie powodowały agresji podczas wizyt 
u nas. Więcej szacunku i poszanowania 
dla naszej wspólnej pracy. Zawsze sta-
ram się wykazywać profesjonalizmem 
i obiektywnością w pracy zawodowej. 
Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej to 
osoby, które z różnych powodów prze-
żywają trudne chwile. Każdy człowiek 
ma swoją historię i każdego trzeba 
traktować indywidualnie.  

Mając na uwadze dobro osób korzy-
stających z pomocy Ośrodka Pomocy 
Społecznej deklaruję pełne zaangażo-
wanie i indywidualne podejście do spra-
wy.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Gurak

Czy powstanie spalarnia odpadów?

W ostatnich tygodniach do Urzę-
du Gminy w Piekoszowie wpłynął 
wniosek firmy AKJ ENERGY z Kra-
kowa o wydanie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach na reali-
zację przedsięwzięcia dotyczącego 
budowy spalarni odpadów niebez-
piecznych. 

W związku z tym Wójt Gminy Pieko-
szów wydał obwieszczenie zmierzające 
do przeprowadzenia oceny oddziały-
wania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko. W tejże ocenie będą 
brać udział mieszkańcy gminy. Mając 
na uwadze problemy związane z bio-
gazownią w Piekoszowie, mieszkańcy 

już zgłaszają swoje zastrzeżenia na 
zebraniach wiejskich. Warto zaznaczyć, 
że odpady niebezpieczne (w tym me-
dyczne) będą przerabiane w ilości ok. 
350kg/h wraz z elektrownią o mocy 
0,2 MW, suszarniami biomasy oraz in-
stalacją do produkcji pelletu. Co więcej 
przedsięwzięcie zaklasyfikowane jest 
do tych, które znacząco oddziałują na 
środowisko.

Wszyscy zainteresowani mogą za-
poznać się z raportem o oddziaływa-
niu spalarni na środowisko sporzą-
dzonym przez Inwestora AKJ Energy 
z Krakowa, który dostępny jest na 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-

nej Urzędu Gminy w Piekoszowie 
(www.piekoszow.biuletyn.net) oraz 
w Urzędzie Gminy w pokoju nr 112 
(w godz. 730-1530). 

- Zastrzeżenia co do realizacji zada-
nia można zgłaszać do Urzędu Gminy 
oraz organów opiniujących, czyli do 
Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kielcach oraz do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska w Kielcach – mówi Wójt Zbigniew 
Piątek. Uwagi i wnioski od 21 kwietnia 
do 12 maja można składać w pokoju nr 
112, w godzinach 730 - 1530. 

/sup/

Temat dotyczący powstania spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie gminy Pie-
koszów budzi kontrowersje. Wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje opinie.
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Izabela Trojanowska  i największe przeboje
Aktorka i piosenkarka wystąpiła w piekoszowskim Centrum Kultury specjalnie na dzień kobiet.

8 marca to wyjątkowy dzień dla 
wszystkich kobiet. Choć przez cały rok 
powinny być one obsypywane kwiatami i 
komplementami, to jednak ten dzień ma 
wyraz bardziej uroczysty. I tak oto, w tym 
roku ponownie przygotowaliśmy dla pań 
niespodzianki.  Jednakże zanim przeszli-
śmy do wystąpienia głównej bohaterki 
wydarzenia, na scenie zaprezentowały 
się nasze lokalne młode artystki – Gabry-
sia Sochanowska, Zuzia Ziętal oraz Oli-
wia Pałysiewicz.

Po świetnych wystąpieniach woka-
listek, przeszliśmy do kulminacyjnego 

punktu wydarzenia – koncertu Izabe-
li Trojanowskiej. Jednak piosenki to nie 
wszystko. Pomiędzy kolejnymi utworami 
nasz gość opowiadał o swojej twórczo-
ści i współpracy z Budką Suflera czy też 
Mafią. – Tak się złożyło, że mój pierwszy 

Bardzo liczna grupa mieszkańców 
gminy i okolic oraz sympatyków piosen-
karki, miało okazję wysłuchać tak znako-
mitych przebojów jak „Tyle samo prawd 
ile kłamstw”, „I stało się” czy „Nie od 
razu”.

Izabela Trojanowska wykonała wiele hitów.
fanklub mieścił się przy ul. Garncarskiej 
w Gdańsku, niedaleko siedziby Solidarno-
ści. Na nasze spotkania przychodził pan 
Lis, pani Walentynowicz oraz Lech Wa-
łęsa – wspomina Izabela Trojanowska. 
Nie zabrakło również kilku słów o ma-
cierzyństwie i życiu osobistym. – Macie-
rzyństwo mi służy. Właśnie wróciłam od 
córki i chyba kipię jeszcze tą pozytywną 
energią, którą mnie naładowała. I chyba 
największym moim sukcesem jest to, że 
utrzymuję z nią partnerskie stosunki i mo-
żemy porozmawiać o wszystkim – mówiła 
piosenkarka.

Na zakończenie jej występu cała wi-
downia zaśpiewała chyba najbardziej 
znany utwór piosenkarki czyli „Wszystko 
czego dziś chcę”. Oczywiście na jedno-
krotnym wykonaniu piosenki się nie skoń-
czyło – musiał być bis.

- Bardzo serdecznie dziękuję pani 
Izabeli za uświetnienie dzisiejszej impre-
zy. Natomiast wszystkim paniom życzę 
uśmiechu na co dzień i wszystkiego co 
najlepsze – powiedział na zakończenie 
Zdzisław Grosicki Przewodniczący Rady 
Gminy Piekoszów. Niezwykle słodkim 
podsumowaniem imprezy był tort, który 
mógł spróbować każdy gość.

Sponsorem wydarzenia był Gabinet 
Kosmetyki Profesjonalnej  „Lumiere” 
Julita Stępień z Kielc.   
               

                                                  /kg/

Frekwencja podczas spotkania była znakomita.

Profesjonalizm i pasja...
ul. Żeromskiego 15/2

25-369 Kielce
tel: 500 230 124

mail: info@gabinetlumiere.pl

* laserowe usuwanie owłosienia
* leczenie trądziku, blizn
* skuteczne odmładzanie

„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 20 kwietnia 2016 r.
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Pieśni wielkopostne w wykonaniu najlepszych
Przegląd Pieśni Wielkopostnych w tym roku również zgromadził wielu wykonawców.

Impreza zorganizowana już po raz siódmy skupiła woka-
listów i zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Nad całością konkursu czuwało jury, w skład którego weszli: 
Emilia Marszałek – nauczyciel muzyki, Stanisław Czechowicz 
– kapelmistrz Orkiestry Dętej z Piekoszowa oraz Andrzej Paź-

dzierz – Dyrektor BCK w Piekoszowie.
W pierwszej kolejności wystąpili soliści i zespoły z grupy klas 

I-III. Na trzecim miejscu znalazła się Aleksandra Wąchała, na 
drugim Julia Niepłoch, a zwyciężczynią przeglądu została Ame-
lia Brożyna. Po wręczeniu nagród dla tej kategorii, przeszliśmy 
do kolejnej grupy uczestników. Kategorię solistów i zespołów z 
klas IV-VI oceniano wspólnie. Ex aequo na drugim miejscu upla-
sowały się Zuzia Ziętal i Julia Kamińska. W tej grupie zwyciężył 
duet z Jaworzni – Oliwia Pałysiewicz i Oliwia Kudła. W katego-
rii gimnazjum również nie przyznano trzeciego miejsca. Drugie 
miejsce wyśpiewała Dominika Blicharska, a pierwsze Klaudia 
Titkin z Łosienia.

Po konkursie zapytaliśmy niektórych uczestników o samopo-
czucie i wrażenia. – Było bardzo fajnie; wiele dzieci bardzo ład-
nie śpiewa i ogólnie było miło – mówiła Natalia Zając. Niektórzy 
radzili innym jak uporać się ze stresem. – Można sobie radzić na 
wiele sposobów ze stresem. Ja mam tak, że wychodząc na sce-
nę… ten stres mija. Rozluźniam się i już jest w porządku – mówi 
Dominika Blicharska.                                                       

                 /kg/Najmłodsi uczestnicy tuż po wręczeniu nagród.

Bezpieczny Internet
Tydzień z Internetem w tym roku przypadał w dniach 14-

20 marca. Nie ominął on naszych placówek.
Spotkanie w Piekoszowie polegało na rozmowie z piątokla-

sistami, a wszystkie zagrożenia jakie kryją się w wirtualnym 
świecie, zapisane zostały na tablicy. O bezpiecznym Internecie 
była mowa także w Zajączkowie i w Brynicy gdzie wyświetlone 
zostały filmy edukacyjne o tematyce bezpieczeństwa, natomiast 
o zakupach w sieci mówiono podczas spotkania w Rykoszynie. 
Tydzień z Internetem zorganizowano także w Szczukowicach 
i Wincentowie. Dzieciaki wiedzą bardzo dużo na temat zasad  
bezpiecznego korzystania z Internetu i co najważniejsze stosu-
ją zasady netykiety.                                            /kg/,/mk/,/tk/

Weź udział w naszych 
konkursach

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie serdecznie 
zaprasza do wzięcia udziału w ciekawych konkursach i ini-
cjatywach.

Konkurs fotograficzny „Wczoraj i dziś”
Celem Konkursu jest stworzenie Wirtualnego Muzeum Foto-

grafii Gminy Piekoszów. Do współpracy zapraszamy wszystkich, 
którzy posiadają w swoich domowych albumach zdjęcia krajo-
brazów, domów, ulic, kościołów, kaplic, etc., czy też zdjęcia z 
imprez organizowanych w miejscowościach gminy Piekoszów w 
czasach minionych. Chcemy, aby w zbiorach naszego Muzeum 
znajdowały się fotografie, jako dokumenty życia codziennego 
mieszkańców gminy Piekoszów od możliwie najdawniejszych 
czasów do dziś. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto po-
siada ciekawe zdjęcia dokumentujące życie mieszkańców gminy 
Piekoszów. W przypadku uczestników niepełnoletnich niezbędna 
jest zgoda opiekuna prawnego. 

Każde zdjęcie musi mieć też podpisaną przez zgłaszające-
go metryczkę, która musi zawierać następujące informacje: tytuł 
zdjęcia, krótki opis, kategoria, pozwolenie na publiczne wykorzy-
stanie zdjęcia. 

Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do 15 czerwca 
2016 r. Regulamin, metryczka oraz karta zgłoszeniowa są do po-
brania na naszej stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl oraz 
bezpośrednio w siedzibie Centrum Kultury w Piekoszowie. Wię-
cej informacji pod nr 41 306 10 81.

Konkurs literacki „Magiczne Pióro 2016”
Konkurs literacki przeznaczony jest dla uczniów klas szkół 

podstawowych i gimnazjalnych.
Jako temat prac proponujemy hasło „Po drugiej stronie lustra”. 

Przyjmowana będzie forma prozatorska jak i poetycka.
Nadesłany utwór musi być sporządzony w języku polskim, musi 
być samodzielny, wcześniej nienagradzany i niepublikowany.
Jeden uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace.

Prace prosimy składać w terminie do 3 czerwca w siedzibie 
Centrum Kultury w Piekoszowie przy ul. Kolejowej 2. O rozstrzy-
gnięciu konkursu i spotkaniu laureatów Organizator poinformuje 
telefonicznie. 

Regulamin do pobrania na naszej stronie internetowej www.
bckpiekoszow.pl.                                                                   /sup/

Dzień otwarty biblioteki
w Zajączkowie

Już 13 maja podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Biblio-
tek, w bibliotece w Zajączkowie będzie miał miejsce Dzień 
Otwarty. Na dzieci i rodziców czekać będzie wiele interesu-
jących inicjatyw. 

Na początku wydarzenia wręczone zostaną nagrody w kon-
kursie plastycznym „Sposób na przygodę w książkach Edmun-
da Niziurskiego”. Prace, które zostały przesłane na ten konkurs 
wraz z pracami z gliny będą stanowiły oprawę Dnia Otwartego. 
Wszystkie dzieła zaprezentowane zostaną na wystawach.

O godz. 11 nie zabraknie głośnego czytania w wykonaniu 
górnika i strażaka. Odbiorcami będą przedszkolaki. Chwilę 
później, przed godziną 12 rozpocznie się spotkanie z grafikiem-
-ilustratorem. W programie zaplanowana została również insce-
nizacja „Legendy o Wojtku Miedzianej Stopie”, którą wykonają 
uczniowie klasy czwartej.

Urozmaiceniem będzie występ grupy tanecznej z Zajączko-
wa, która w pokazie zaprezentuje swoje zdolności fizyczne i wy-
czucie rytmu. Nie zapomnieliśmy o dorosłych – na nich czekać 
będzie projekcja filmu z roku 1956 – „Tajemnica Dzikiego Szy-
bu”. W międzyczasie najmłodsi zostaną oddani w ręce naszych 
wspaniałych harcerzy, którzy poprowadzą dla nich animacje 
i gry. Całość wydarzenia zakończymy na ludowo. Ze swoim 
Przeglądem Pieśni Ludowych wystąpią zerówczaki i uczniowie 
klasy trzeciej, a tuż po nich zaprezentują się nam członkowie 
Zespołu „Wierna Rzeka”.                                                 /kg/
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Bezpieczeństwo i komfort

WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
w konkurencyjnych cenach

- imprezy okolicznościowe
- wycieczki szkolne
- transfery na lotniska
- wycieczki w kraju i zagranicą

Rykoszyn 110, 26-065 Piekoszów
691 399 506,  697 110 582
misztour@wp.pl

W
yt

nij
 kupon !!!  Zyskaj rabat  !

!! 10%

www.misztour.pl

Turniej Tenisa Stołowego 
w Piekoszowie

W sobotę 27 lutego w Centrum Kultury w Piekoszowie 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Piekoszów, podczas którego uczestnicy rywalizowali w ka-
tegoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz kategoria 
open.

W sumie udział wzięło 55 uczestników, którzy reprezentowali 
takie miejscowości jak Górki Szczukowskie, Szczukowice, Ja-
worznia, Piekoszów, Micigózd, Brynica, Kielce, Mniów, Łosień, 
Wincentów, Skałka i Julianów. Nagrodami za pierwsze miejsca 
były puchary, za drugie srebrne medale, a za trzecie medale 
brązowe. 

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: szkoła 
podstawowa (chłopcy) - Rafał Guzy oraz Magdalena Sarbian 
(dziewczęta). W gimnazjum: (chłopcy) - Piotr Wójcik i Izabela 
Ryś (dziewczęta). Natomiast w kategorii open  wśród mężczyzn 
na pierwszym stopniu podium stanął Karol Prokop, a wśród ko-
biet Edyta Bałchanowska. 

Ufundowany został również puchar dla najmłodszego 
uczestnika zawodów. Fundatorem nagrody był Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Zbróg, który wręczył 
statuetkę Janowi Konecznemu ze Szkoły Podstawowej w Gór-
kach Szczukowskich.

Ponadto gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele Rady Gmi-
ny w Piekoszowie – Barbara Drogosz oraz Aleksander Siera-
dzan. Organizatorzy zapewnili uczestnikom wodę oraz poczę-
stunek.                                /tk/, /kg/

R E K L A M A

W gminie Piekoszów sport rozwija się 
znakomicie.

Tenis stołowy zdobywa coraz większą rzeszę sympatyków.

Niepełnosprawni z wizytą 
w Rykoszynie
Od 1995 roku w całej polsce obcho-
dzona jest Niedziela Miłosierdzia, która 
przypada po Niedzieli Wielkanocnej.

W tegorocznej Niedzieli Miłosierdzia w Rykoszynie wzię-
li udział niepełnosprawni z Domu Dla Niepełnosprawnych 
w Piekoszowie, którzy zawitali w parafii wraz z Dyrektorem 
Domu ks. Janem Jagiełką. 

Po wspólnej modlitwie podczas uroczystej mszy świętej o 
godz. 12, przyszedł czas na śpiew, rozmowy i… pyszne ciasto.

W bibliotece czekał na wszystkich słodki poczęstunek oraz 
żurek – wszystko starannie przygotowane przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna oraz przez utworzony w para-
fii Rykoszyn Apostolat Maryjny.

Przy wspólnym śpiewie na świeżym powietrzu (a pogoda bar-
dzo dopisała) czas upływał miło i – niestety – zbyt szybko. Jed-
nakże goście byli z wizyty bardzo zadowoleni.

/kg/

Pogoda dopisała i nie zabrakło wspólnego śpiewania.

Kiermasz wielkanocny
Tegoroczny kiermasz wielkanocny, który odbył się 17 

marca był wręcz oblegany. 
Swoje produkty – wytworzone z wielką cierpliwością własno-

ręcznie – prezentowało nie tylko Centrum Kultury w Piekoszowie, 
ale i wiele innych lokalnych artystów. Wspaniałe prace, ozdoby, 
serwetki, obrusy, koszyczki, stroiki i ciasteczka kusiły swoim wy-
glądem i zachęcały do zakupów. Dodatkowym plusem było „wyj-
ście na zewnątrz” kiermaszu dzięki czemu więcej mieszkańców 
mogło obejrzeć i zakupić np. wielkanocny stroik. Jako, że był to 
czwartek przed niedzielą palmową, najszybciej rozchodziły się 
oczywiście palmy. W ciągu zaledwie kilku minut zakupionych 
zostało ich kilkanaście.                                                     /kg/

Wiele mieszkanek gminy zakupiło kolorową palmę.
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Stanisław Rogala - pisarz 
z Piekoszowa

W tym dniu zaprezentowana została 
książka o twórczości i życiu autora za-
tytułowana „Kolory duszy”.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się 
przede wszystkim wiele o życiu Stanisła-
wa Rogali, o jego przeżyciach i prześla-
dowaniach przez Służby Bezpieczeństwa; 
o poznaniu żony i narodzinach syna; o 
przeprowadzce do Kielc po pożarze go-
spodarstwa w 1959 roku.

Podjętych zostało jeszcze wiele innych  
wątków z życia autora. – Pamiętam ma-
rzec 1968 roku. Niestety nie są to miłe 
wspomnienia. Pamiętam jak przedstawi-
ciele Służb Bezpieczeństwa traktowali 
studentów, którzy zaczęli się buntować; 
jak ciągnęli za włosy pewną studentkę, 
mimo jej płaczu i krzyków. To było strasz-
ne – wspomina Rogala. 

Warto zaznaczyć, że na sali obecni byli 
znakomici goście – dr hab. Marek Kątny 
oraz prof. Anna Wzorek, którzy podkreślili 
fakt, iż piekoszowski pisarz dużo swoich 
słów i utworów poświęcił właśnie tere-
nom Piekoszowa. – Wspomniał choćby o 
przepięknym Pałacu Tarłów w Podzam-
czu Piekoszowskim, który kiedyś tętnił 
życiem, a dziś pozostały tylko ruiny – mó-

Stanisław Rogala poeta, prozaik gościł 16 marca w pie-
koszowskiej bibliotece. 

wiła prof. Wzorek. Oczywiście po spotka-
niu przyszedł czas na zakup książek Sta-
nisława Rogali, autografy z dedykacjami i 
wspólne zdjęcia.       

       /kg/

Pisarz opowiedział również o swoim życiu 
przed przyjazdem do Piekoszowa.

Zachwyceni Łańcutem

W SKRÓCIE Z BCK
Tydzień kultury języka

Podczas trwania Tygodnia Kultury 
Języka Polskiego dzieci ze SP w Bry-
nicy mogły przyjść do biblioteki i posłu-
chać opowieści z kart najróżniejszych 
książek. Ci, nieco starsi, musieli się 
zmierzyć z językowymi połamańcami. 

Kolejnego dnia gimnazjaliści przyszli 
na wyświetlenie filmu „Syzyfowe prace” 
na podstawie książki Stefana Żerom-
skiego.

Natomiast biblioteka w Zajączkowie z 
racji Tygodnia Kultury Języka Polskiego 
przygotowała dla uczestników projekcje 
filmów edukacyjnych. Uczestniczyli w 
nich uczniowie z klasy III, dzieciaki ze 
świetlicy szkolnej oraz przedszkolaki.

Nasze reprezentantki na turnieju 
tanecznym w Pińczowie

Mini Flowers to formacja taneczna z 
Zajączkowa, która pod okiem instruktor 
Anny Wilk przygotowywała się do wzię-
cia udziału w IV Turnieju Tanecznym w 
Pińczowie, który organizowany był przez 
Pińczowskie Centrum Kultury. 

Nasze reprezentantki pokazały się z 
bardzo dobrej strony i zasługują na wiel-
kie brawa.                                          

          /mk/,/kg/

Turniej Karate   
w Kobierzycach

W sobotę 9 kwietnia przedstawicie-
le Klubu Karate Morawica i Piekoszów 
przystąpili do rywalizacji w między-
narodowym turnieju pod nazwą „IV 
Międzynarodowy Turniej Karate Shin-
kyokushin Kobierzyce CUP kumite full 
contact”.

Z roku na rok turniej cieszy się coraz 
większą popularnością, a w tym roku pa-
dła rekordowa liczba uczestników, bo było 
ich aż 574 z 58 klubów z Austrii, Białoru-
si, Niemiec, Ukrainy, Rosji i Polski. 

Drugie miejsce w tym turnieju zdobyły 
Dominika Putko (Morawica), która stoczy-
ła trzy pojedynki wygrywając dwa z nich 
oraz Sylwia Kazimierska (Piekoszów), 
która podobnie jak Dominika prezentuje w 
walce bardzo ładną technikę – połączona 
z dynamiką pozwoli jej częściej stawać na 
podium. Natomiast trzecie miejsce zajęła 
Oliwia Sidło (Piekoszów), która stoczyła 
4 walki z czego pierwszą wygrała dość 
szybko trafiając swoją rywalkę 2 razy w 
głowę.

Ponadto KKM reprezentowali: Ewa Ja-
rząb, Laura Sitek, Piotr Węgliński, Piotr 
Szajkowski, Zuzanna Trepka, Oliwia Ski-
ba, Adam Cieślikiewicz, Kacper Skiba.

Turniej w Kobierzycach należy do jed-
nych z najtrudniejszych i wymagających 
zawodów z uwagi na formułę Full Con-
tatct.  

               /Andrzej Horna - KKM/

W pierwszą sobotę kwietnia odwie-
dziliśmy Łańcut i Rzeszów. 

W Łańcucie wraz z 50 mieszkańcami 
gminy i nie tylko, zwiedziliśmy Zamek, 
który zachwycił pięknym i bogato zdobio-
nym wnętrzem. Warto zaznaczyć, iż jest 
to jedna z najpiękniejszych rezydencji 
arystokratycznych w Polsce. Odwiedzili-
śmy również królewskie stajnie i wozow-
nię, dzięki którym poznaliśmy najpiękniej-
sze i najdroższe karety, dorożki czy wozy, 

którymi właściciele zamku podróżowali 
po kraju i zagranicą. 

Natomiast w Rzeszowie cofnęliśmy się 
w czasie do lat dzieciństwa i beztroski 
– wszystko za sprawą Muzeum Dobra-
nocek. W Podziemiach miasta było rów-
nie ciekawie co na zewnątrz – mimo, iż 
rzeszowskie podziemia są najkrótsze w 
Polsce (tylko 369 m długości) to jednak 
ich budowa i wąskie korytarze są intere-
sujące.                                             /kg/

Rzeszów przywitał (i pożegnał) nas znakomitą pogodą.
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Turniej Innowacji Pedagogicznej
Gospodarzem Turnieju Innowacji Pedagogicznej Badmintona, który odbył się 9 marca 
był Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

Uczestniczyło w nim jedenaście 
szkół z terenu województwa święto-
krzyskiego. Na zawody przyjechały 
czteroosobowe drużyny składające się 
z dwóch dziewcząt i dwóch chłopców 
wraz ze swoimi nauczycielami z nastę-
pujących szkół: SP Mniów, SP Miedzie-
rza, SP Mąchocice – Scholasteria, SP 
Końskie, SP Piekoszów, SP Nowiny, SP 
Zaborowice, SP Chęciny, SP Szewna, 
SP Bodzechów, SP Wodzisław.

Rozpoczynając turniej Dyrektor ZPO 
w Piekoszowie dr Ewa Wydra – Słomka, 
przywitała zaproszonych gości – Zbignie-
wa Wojciechowskiego – Prezesa Święto-
krzyskiego Związku Badmintona, trenera 
– Jarosława Suwałę, głównego sędziego 
–Michała Stebnickiego oraz wszystkich 
uczestników turnieju. Następnie głos za-
brał Zbigniew Wojciechowski, który wyra-

ził ogromne zadowolenie z uczestnictwa 
tak dużej liczby szkół, których uczniowie 
chcieli zmierzyć się w tej dyscyplinie 
sportowej. 

W trakcie turnieju trener Jarosław Su-
wała obserwował grających – ich techni-
kę, umiejętności i poziom gry. Wskazywał 
najlepszych zawodników i udzielał rad 
nauczycielom, jak najlepiej wykorzystać 
zdolności i umiejętności dzieci. Nad prze-
biegiem spotkania czuwali organizato-
rzy - nauczyciele wychowania fizyczne-
go – Marta Brożek, Marcin Śladkowski i 
Krzysztof Wiśniewski.

Po krótkiej przerwie odbyły się finały, 
które wyłoniły najlepszych zawodników, 
zawodniczki oraz szkoły.

Turniej Innowacji Badmintona zakoń-
czyło uroczyste wręczenie pucharów i 
medali oraz nagród i upominków najlep-

szym zawodnikom i szkołom. Szczegól-
nymi gośćmi tej części spotkania byli: Ka-
zimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Grażyna Tatar - Sekretarz Gmi-
ny Piekoszów i Szymon Baumel –  Sekre-
tarz Zarządu Świętokrzyskiego Związku 
Badmintona. Sekretarz Gminy powitała 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty i po-
gratulowała nominacji na to stanowisko, 
a Zbigniew Wojciechowski wręczył mu 
medal Przyjaciela Badmintona. Nato-
miast Dyrektor dr Ewa Wydra - Słomka 
z rąk Prezesa Świętokrzyskiego Związku 
Badmintona otrzymała podziękowanie za 
zaangażowanie i promocję tej dyscypliny 
sportowej wśród dzieci i młodzieży. Ku-
rator Oświaty pogratulował zawodnikom 
zwycięstw oraz zapału do walki i sporto-
wych zmagań.

                       /ZPO w Piekoszowie/

To pierwszy tego typu turniej na terenie gminy Piekoszów.

Pasowanie, przedstawienie, turnieje i wiele innych
W pozostałych placówkach oświa-

towych na terenie gminy również nie 
brakowało interesujących wydarzeń.

SP w Micigoździe
9 marca 2016r. w ramach Tygodnia 

Kultury Języka odbyła się w naszej szko-
le uroczystość pasowania pierwszokla-
sistów na czytelników biblioteki szkolnej. 
W zaczarowaną krainę baśni wprowa-
dzili małych uczniów ich starsi koledzy i 
koleżanki z klasy IV. W czasie akademii 
pierwszoklasiści złożyli uroczystą przy-
sięgę. 

SP w Brynicy
15 marca uczniowie klas 0-III oraz 

przedszkolaki obejrzeli przedstawienie 
profilaktyczne uczące dzieci zasad bez-
piecznego obchodzenia się z urządze-

niami elektrycznymi w formie spektaklu 
lalkowego pt. „O Kacperku  i Świetliku 
czyli o tym co w gniazdku piszczy”. Po 
przedstawieniu dzieci otrzymały obrazki 
z ilustracjami bohaterów obejrzanej bajki 
do pokolorowania.

ZPO w Jaworzni
25 lutego w szkole w Jaworzni gościł Cyrk 
Szok. W programie były pokazy akroba-
cji, żonglerki, magii, iluzji, tresura węża 
pytona oraz występy wesołego klowna. W 
pokazach uczestniczyły również dzieci. 

ZPO w Zajączkowie
W XXIV Tygodniu Kultury Języka  w gim-
nazjum w Zajączkowie nie zabrakło kon-
kursu ortograficznego. Etap I – szkolny to 
wyłonienie najlepszych z poszczególnych 
klas w tej arcytrudnej dziedzinie, jaką jest 

ortografia. I tak, klasa I ma swojego Mi-
strza – Wiktorię Walas, klasa II – Alek-
sandrę Chuk, a w klasie III została nim 
Magdalena Kot. W II etapie konkursu, 
który odbył się 9 marca, mistrzynie zmie-
rzyły się ze sobą. Tytuł Mistrza Ortografii 
Publicznego Gimnazjum w Zajączkowie 
zdobyła Wiktoria Walas z klasy I.

Baśniowy Żłobek w Piekoszowie
15 i 16  marca do Baśniowego Żłob-

ka  zostali zaproszeni rodzice podopiecz-
nych. Podczas tego spotkania Rodzice 
wspólnie z Dziećmi mieli możliwość za-
poznać się i przypomnieć sobie niektóre 
tradycje związane ze Świętami Wielka-
nocnymi oraz uczestniczyć w specjalnych 
zajęciach.
         Źródło: strony internetowe szkół
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Rykoszyn zwyciężył
W Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, 

który odbyło się 15 marca w Szkole Podstawowej w Ryko-
szynie wzięło udział sześć zespołów z terenu gminy.

Po uroczystym rozpoczęciu spotkania, zaczęto rozgrywki w 
systemie „każdy z każdym”. Trenerzy z całych sił dopingowali i 
motywowali swoich uczniów do lepszej gry i śmiałych ataków. - 
Wielu świetnych piłkarzy, którzy zrobili światowe kariery, zaczy-
nało właśnie w ten sposób, od drobnych treningów i turniejów 
szkolnych – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.

Miejsce trzecie wywalczyli uczniowie z Piekoszowa, a drugie 
zawodnicy z Jaworzni. Zaszczytne pierwsze miejsce przypadło 
gospodarzom – uczniom ze Szkoły Podstawowej w Rykoszy-
nie. - Niestety nie wszyscy mogą wygrać, ale mam nadzieję, że 
to dodatkowo zmotywuje pozostałych do tego, by jeszcze wię-
cej trenować i osiągać sukcesy – powiedział Zdzisław Grosicki 
Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów.

Statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju otrzymał Igor 
Podsiadły, reprezentant Rykoszyna.                    

               /kg/

Zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie.

Festiwal projektów
W poniedziałek 7 marca w ZPO w Łosieniu odbył się V 

Festiwal Projektów Gimnazjalnych.
Po czteromiesięcznej przygodzie edukacyjnej jaką był udział 

w projekcie, uczniowie klasy II zaprezentowali swoje osiągnięcia 
i odkryte talenty na uroczystej gali, która jak co roku, cieszyła się 
dużym zainteresowaniem i frekwencją. Swą obecnością impre-
zę uświetnili: przedstawiciele władz lokalnych, parafii w Łosieniu, 
dyrekcja ZPO wraz z gronem pedagogicznym, rodzice uczniów, 
gimnazjaliści i wielu absolwentów szkoły.

Tematyka projektów była bardzo zróżnicowana. Zgromadzeni 
goście mogli odbyć z drugoklasistami sentymentalną podróż w 
minione stulecie i przyjrzeć się bliżej zmieniającej się wtedy mo-
dzie. Kolejna grupa przeniosła publiczność w świat sportowych 
fascynacji, przybliżyła obecnym sylwetki wybitnych sportowców 
z województwa świętokrzyskiego. Goście wraz z miłośnikami 
Szekspira zwiedzili szesnastowieczną Anglię, zaznajomili się z 
twórczością pisarza, a nawet spotkali się z Hamletem. Przyszli 
globtroterzy zabrali zgromadzonych na wędrówkę po krajach 
niemieckojęzycznych, która stała się okazją do poznania kultury 
naszych zachodnich sąsiadów. 

            /Sabina Ćwiklińska - ZPO w Łosieniu/

Prezentacje uczniów były niezwykle ciekawe i bogate w informacje.
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Dzien Otwarty 

Biblioteki 

w Zajaczkowie

13 maja 2016

godz. 1100

„Czytaj z nami” - 

głośne czytanie

 dla przedszkolaków

Pokaz Grupy Tanecznejz Zajączkowa

Rozstrzygnięcie

konkursu plastycznego

„Sposób na przygodę

w książkach 

Edmunda Niziurskiego”

Wyjątkowe 
spotkanie 

z ilustratorem

Inscenizacja 

„Legendy o Wojtku 

Miedziana Stopa”Występ Zespołu
„Wierna Rzeka”

Projekcja filmu
„Tajemnica 

Dzikiego Szybu”

Przegląd Pieśni 
Ludowych 

w wykonaniu dzieci

Zapraszamy !


