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Od 2017 roku pojawią się 
zmiany w odbiorze odpadów 
komunalnych na terenie gminy 
Piekoszów.

Istotne zmiany zostały wprowa-
dzone przez radnych na czerw-
cowej sesji. Dotyczą one przede 
wszystkim odbioru śmieci z go-
spodarstw jednorodzinnych - w 
miesiącach letnich odbiór będzie 
odbywał się dwa razy w miesiącu.

Remonty szkół, dróg oraz 
modernizacja oświetlenia

Czytaj na stronach 3-4

Czas wakacji nie dla wszyst-
kich jest czasem odpoczynku. 
W okresie letnich ferii w placów-
kach oświatowych prowadzone 
są remonty sal dydaktycznych,  
dachów, czy ogrodzenia.

Drobne remonty nie ominęły 
także dróg gminnych. Niektóre zo-
stały utwardzone, na innych uzu-
pełniono ubytki. W perspektywie 
czasu polepszyć ma się również 
oświetlenie uliczne.

Czytaj na stronie 2

Akcja wakacyjna i kolonie na 
Mazurach

W piątek 12 sierpnia zakoń-
czyliśmy akcję wakacyjną, która 
prowadzona była w placówkach 
BCK.

W drugim tygodniu sierpnia zor-
ganizowane zostały również kolo-
nie, które w tym roku odbywały się 
na Mazurach. Dzieciaki i młodzież 
mogły zwiedzić wiele atrakcji tury-
stycznych.

Czytaj na stronie 6

Nie dla kopalni w Zajączkowie
Część mieszkańców Zajączkowa boi się problemów  
i uciążliwości jakie mogą wyniknąć po otwarciu kopalni  
w tej miejscowości.

Batalia z inwestorem trwa już 
6 lat. To w 2010 roku złożony 
został wniosek, by w Zajączko-
wie rozpocząć eksploatację zło-
ża wapieni i gez jurajskich. 

Przez sześć lat wydawano i 
uchylano decyzje, które dotyczyły 
tej inwestycji. Raz wydawane de-
cyzje skarżyli mieszkańcy, innym 
razem inwestor. W kwietniu bie-
żącego roku Samorządowe Kole-
gium Odwoławcze w Kielcach wy-
dało decyzję o utrzymaniu decyzji 
środowiskowej z 14 lutego 2013 
roku, która jest pozytywna dla in-
westora. W maju mieszkańcy na 
zebraniu wiejskim zostali o tym 
fakcie poinformowani.

We wtorek 2 sierpnia na placu 
przed biblioteką w Zajączkowie 

Telewizja TRWAM nagrywała pro-
gram interwencyjny w tej sprawie. 
W spotkaniu uczestniczył Poseł 
na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek oraz mieszkańcy Zajączkowa 
i Miedzianki, którzy wyrażali swoje 
zdanie w temacie otwarcia kopalni. 
– Inwestor na mocy decyzji środo-
wiskowej z 2013 roku, może czy-
nić dalsze kroki w tej kwestii, co 
wprawia w niezadowolenie miesz-
kańców – mówił obecny na spo-
tkaniu Zbigniew Piątek Wójt Gminy 
Piekoszów. - Problem polega na 
tym, że Gmina Piekoszów w tej 
chwili nie jest stroną postępowa-
nia, bo jak wcześniej wspomniano 
działki zostały podzielone tak, by 

Wójt Gminy Piekoszów podejmie temat kopalni na wrześniowej sesji rady gminy.
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Na czerwcową Sesję Rady 
Gminy Piekoszów Wójt Zbigniew 
Piątek złożył projekt uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na tere-
nie gminy Piekoszów. – Złożony 
projekt był efektem konsultacji z 
mieszkańcami – mówi Wójt Pią-
tek. – Radni wprowadzili do nie-
go zmiany szczególnie dotyczące 
częstotliwości i terminu drugiego 
odbioru odpadów. W najbliższych 
tygodniach urząd ogłosi przetarg 
według nowego regulaminu – do-
daje. 

Firma odbierająca odpady ko-
munalne z nieruchomości za-
mieszkałych na terenie gminy Pie-
koszów, zobowiązana będzie do 
odbioru odpadów komunalnych z 
zabudowy jednorodzinnej z nastę-
pującą częstotliwością:

a) niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i odpady ule-

Spore zmiany w odbiorze odpadów 
W 2017 r. nastąpią zmiany dotyczące częstotliwości odbioru odpadów. Długo trwały 
dyskusje i konsultacje. W czerwcu radni ostatecznie zdecydowali.

gające biodegradacji, w tym zielo-
ne, stanowiące odpady komunalne 
odbierane będą:

- dwa razy w miesiącu w okre-
sie od czerwca do września;

- raz w miesiącu w okresie od 
października do maja;

b) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny, obejmujące 
frakcje: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomate-
riałowe, szkło, odbierane będą raz 
w miesiącu;

c) popiół powstający w gospo-
darstwach domowych, odbierany 
będzie raz w miesiącu w okresie 
od października do kwietnia.

Przedsiębiorca odbierający od-
pady komunalne z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy 
Piekoszów, zobowiązany będzie 
do odbioru odpadów komunalnych 
z zabudowy wielolokalowej z na-
stępującą częstotliwością:

wykluczyć mieszkańców i gminę 
jako stronę z procesu prawnego. 
Gdyby działki należące do gminy 
sąsiadowały z działkami inwesto-
ra, wówczas sprawa wyglądałaby 
zupełnie inaczej – podsumował 
Wójt Piątek. 

Obawy wśród mieszkańców
Rozpoczęcie realizacji przedsię-

wzięcia wiązać się będzie z wie-
loma niedogodnościami. – Boimy 
się utrudnień w ruchu, które będą 
niebezpieczne zwłaszcza dla dzie-
ci chodzących do szkoły. Obsu-
szenie terenu spowoduje upadek 
rolnictwa i wyschnięcie lasów – 
tłumaczy Lidia Szymkiewicz soł-
tys Zajączkowa. Hałas, pył, kurz, 
wstrząsy – to kolejne argumenty 
mieszkańców. 

Uciążliwości nie tylko 
dla mieszkańców

Jednak na Zajączkowie spra-
wa się nie kończy. – My podobnie 
jak tutejsi mieszkańcy także nie 

Dokończenie ze str. 1 zostaliśmy poinformowani o moż-
liwości powstania kopalni. Dodat-
kowym utrudnieniem jest fakt, że 
również nie możemy być stroną w 
tym sporze z tego samego powo-
du, co Gmina Piekoszów – mówił 
Rafał Gajos Radny Miasta i Gminy 
Chęciny. Mieszkańcy oraz inni in-
westorzy boją się ponadto spadku 
wartości działek. – Planuję zbu-
dować 25 lub 50 domków jedno-
rodzinnych. Niestety moje działki 
są oddalone zaledwie 400 metrów 
od działek inwestora kopalni. Sza-
cunkowa wartość mojej inwestycji 
to około 50 mln złotych, jednakże 
jeśli rozpocznie się tu eksploatacja 
złóż to wartość spadnie do zera – 
mówił jeden z inwestorów.

Mieszkańcy podejmują 
działania

– W związku z petycją złożoną 
przez Radną Alicję Bełtowską, a 
podpisaną przez wielu mieszkań-
ców na najbliższą, wrześniową 
sesję rady gminy przygotuję pro-
jekt uchwały, która będzie odpo-

a) niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne i odpady ule-
gające biodegradacji, w tym zielo-
ne, stanowiące odpady komunalne 
odbierane będą raz w tygodniu;

b) odpady komunalne zbierane 
w sposób selektywny, obejmujące 
frakcje: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania wieloma-
teriałowe, szkło, odbierane będą 
dwa razy w miesiącu;

c) popiół powstający w gospo-
darstwach domowych, odbierany 
będzie dwa razy w miesiącu w 
okresie od października do kwiet-
nia.

Ponadto Urząd Gminy w Pie-
koszowie przypomina o obowiąz-
ku zgłaszania nowo przybyłych 
mieszkańców naszej gminy, w tym 
nowo narodzonych dzieci do sys-
temu gospodarki odpadami komu-
nalnymi.                                               

/sup/, /UG/

wiedzią na sprzeciw mieszkańców, 
dotyczący eksploatacji wapienia 
na tym terenie – zapewnia Wójt 
Piątek. Swoje wsparcie deklaruje 
także Poseł Krzysztof Lipiec, któ-
ry twierdzi, iż opinia Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska bu-
dzi poważne wątpliwości, nie tyl-
ko natury prawnej ale i faktycznej. 
– Ze swojej strony pragnę zade-
klarować, aby te procedury, które 
są jeszcze przed inwestycją były 
przestrzegane i przeprowadzone 
zgodnie z prawem – mówił Poseł 
Lipiec. – Nie jestem przeciwko roz-
wojowi gospodarki, ale to wszyst-
ko musi być czynione na zdrowych 
zasadach – dodaje.

Mieszkańcy obu miejscowości 
– Zajączkowa i Miedzianki – zapo-
wiadają wytrwałość w walce z in-
westorem i – jak mówią – poruszą 
wszelkie organy władzy, by unie-
możliwić powstanie kopalni.            

/kg/
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Uchwały podjęte na sesji 
27 lipca 2016 roku:

- w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Piekoszów;
- uchwała zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia szczegóło-
wego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i za-
gospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opła-
tę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;
- uchwała zmieniająca Statut 
Samorządowego Publicznego 
Przedszkola Integracyjnego w 
Micigoździe;
- uchwała zmieniająca Statut Sa-
morządowego Zakładu Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Pie-
koszowie;
- uchwała zatwierdzająca zmia-
ny Regulaminu Rady Społecznej 
Samorządowego Zakładu Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej w 
Piekoszowie.     /BIP UG/

 Z ŻYCIA RADY GMINY

Poprawa dróg i oświetlenia
Naprawy i remonty w najbliższych miesiącach nie ominą infrastruktury drogowej oraz 
oświetlenia ulicznego.

Powoli dobiegają końca prace 
związane z realizacją remontów 
gminnych i wewnętrznych dróg 
gruntowych. 

W ramach tego zadania utwar-
dzono drogi wewnętrzne 6000 ton 
kruszywa. Należy zaznaczyć, że 
wraz z końcem lipca, zakończona 
została realizacja usługi koszenia 
poboczy dróg gminnych oraz dróg 
wewnętrznych - w sumie wyko-
szono prawie 200 000 m2 pobo-
czy dróg gminnych. Zakończone 
zostały również prace związane z 
wykonywaniem napraw ubytków w 
nawierzchni dróg asfaltowych bę-
dących w zarządzie gminy Pieko-
szów. Łączna powierzchnia napra-
wionych ubytków to około 600 m2.

Remont drogi 
w Brynicy rozpoczęty

W sierpniu bieżącego roku firma 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynie-
ryjnych FART Sp. z o.o. rozpoczę-
ła prace związane z generalnym 
remontem drogi Brynica-Ukraina. 
Odcinek drogowy objęty remon-
tem łączy przysiółek Ukraina z 
drogą powiatową 0286T Szczu-
kowice-Chełmce. W ramach prac 
remontowych zostanie wykonana 
nawierzchnia asfaltowa na odcinku 
593 metrów, natomiast pobocza i 
zjazdy indywidualne utwardzone 
zostaną kruszywem. 

Zgodnie z umową realizacja ni-
niejszego przedsięwzięcia potrwa 
do 30 listopada 2016 roku.

Modernizacja oświetlenia 
W pierwszym dniu sierpnia gmi-

na Piekoszów podpisała umowę z 
firmą AVC Solution na Opracowa-
nie Programu Funkcjonalno - Użyt-
kowego dla „Modernizacji oświe-
tlenia ulicznego na terenie gminy 
Piekoszów”. Celem opracowania 
będzie wykonanie inwentaryzacji 
oświetlenia ulicznego na terenie 
gminy, opracowanie koncepcji mo-
dernizacji oraz wskazanie kierun-
ków rozwoju infrastruktury w tym 
także rozbudowy brakujących linii. 
Modernizacja sieci oświetleniowej 
będzie realizowana w ramach Pro-
gramu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Kieleckiego Obsza-
ru Funkcjonalnego.  /UG/

Dojechali na Jasną Górę
Już po raz 4. odbyła się rowerowa pielgrzymka Diecezji 
Kieleckiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka rowerowa Diecezji 
Kieleckiej rokrocznie przyciąga co-
raz większą liczbę wiernych, którzy 
w różnych intencjach zmierzają na 
Jasną Górę. W tym roku rowerzy-
ści jechali pod hasłem Nowe życie 
w Chrystusie. Zarejestrowano bli-
sko 500 uczestników pielgrzymki, 
wśród nich zarówno Biskup Or-
dynariusz Diecezji Kieleckiej Jan 
Piotrowski jak również Wójt Gminy 

Piekoszów Zbigniew Piątek.
– Udział w rowerowej pielgrzym-

ce był dla mnie niezapomnianym 
przeżyciem duchowym – mówi 
Wójt Zbigniew Piątek – Jeśli 
będę miał możliwość będę w niej 
uczestniczył w kolejnych latach. 
Czas spędzony na pielgrzymce 
daje możliwość zwolnienia w życiu 
i skupienia się na tym, co napraw-
dę ważne – dodaje.  /sup/

Wójt Zbigniew Piątek uczestniczył w rowerowej pielgrzymce m.in. wspólnie z Biskupem 
Ordynariuszem Diecezji Kieleckiej Janem Piotrowskim.
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Zależy mi, aby wszystko było wykonane zgodnie z najlepszymi standardami - mówi doglądający robót Wójt Zbigniew Piątek.

Pracowite wakacje w szkołach
Okres ferii letnich to czas przeznaczony na przygotowanie szkół i placówek oświato-
wych do nowego roku szkolnego.

– Remonty, modernizacje i wszelkie inne napra-
wy wykonujemy podczas nieobecności uczniów w 
budynku szkoły oraz na jej terenie, dlatego wakacje 
to najlepszy moment na tego typu prace – mówi dy-
rektorka Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni 
Małgorzata Drogosz.

 – Od lipca tego roku rozpoczęliśmy działania związane 
z przeprowadzeniem robót budowlanych, wynikających z 
zaleceń pokontrolnych i decyzji Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach – dodaje. W ra-
mach prac, których zakończenie przewidziano na koniec 
sierpnia  położona zostanie nowa instalacja elektryczna 
zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
Ponadto odbudowane zostaną poziome drogi ewakuacyj-
ne. Przebudowane będzie również wnętrze szkoły. Prac 
jest dużo i stanowią  dopiero pierwszy etap całego przed-
sięwzięcia. 

Na wniosek Wójta Gminy Piekoszów, Zbigniewa Piąt-
ka, Rada Gminy przeznaczyła na to zadanie w 2016 roku 
122 tys. zł.

Remonty trwają także w innych placówkach. W Szkole 
Podstawowej w Brynicy trwa malowanie sal lekcyjnych, 
pomieszczeń kuchni i łazienek z częściową wymianą 
armatury. Sala klasy przedszkolnej będzie miała nowe 
panele i wykładzinę. Prace obejmują także remont ogro-
dzenia betonowego wokół terenu szkoły (środki z dotacji 
celowej) i zagospodarowanie szkolnego parkingu.

W Zespole Placówek Oświatowych w Łosieniu ma-
lowane są łazienki dla uczniów oraz sala komputerowa 

i korytarz na parterze nowego budynku. Na korytarzach 
starego budynku szkoły oraz w szatni położone zostaną 
płytki. Pomalowane są ławki na świetlicy a mechaniczne-
mu czyszczeniu poddana została klatka schodowa.

W Szkole Podstawowej w Rykoszynie pomalowane zo-
stały pomieszczenia klasy „0”, przebudowano korytarz w 
piwnicy, dzięki czemu pozyskano pomieszczenia na ar-
chiwum. W trakcie malowania jest też kotłownia. Do koń-
ca wakacji przeprowadzony będzie jeszcze remont dachu 
na łączniku sali gimnastycznej, wyczyszczona zostanie 
również akrylowana podłoga.

W Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w 
Micigoździe wykonywane są prace naprawcze i malarskie 
na zewnątrz i wewnątrz szkoły a w Szkole Podstawowej 
w Szczukowskich Górkach wyremontowany został dach.

- Bardzo ważne jest dla mnie to, aby dzieciaki i mło-
dzież mogły uczyć się w nowoczesnych szkołach, a na-
uczyciele mieli odpowiednie warunki do pracy - mówi Wójt 
Zbigniew Piątek - W miarę możliwości finansowych w 
dalszym ciągu będziemy remontować szkoły i świetlice - 
dodaje.

Zakończenie wszelkich prac remontowo-budowlanych 
we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych gminy 
Piekoszów nastąpi pod koniec sierpnia tak, aby uczniowie 
kolejny rok szkolny rozpoczęli w odnowionych pomiesz-
czeniach.

/sup/, /UG/

***
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie podaje do 

publicznej wiadomości wzór upoważnienia (na stronie 
obok - przyp.red.) pracowników na podstawie którego 
zostali oni upoważnieni do reprezentowania Spółki w za-
kresie treści art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków.

Usługobiorca ma prawo żądać okazania dokumentu, a 
po okazaniu pracownik ma prawo wstępu na teren nieru-
chomości w celu dokonania czynności służbowych.

Zakład Usług Komunalnych informuje
***

Zkład Usług Komunalnych w Piekoszowie przypomina 
o obowiązku właściwego wypełnienia kwestionariusza 
dotyczącego usługobiorców w sektorze zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
rozliczających się na zasadach ryczałtowych. W tym celu 
należy zgłosić się osobiście do siedziby Spółki mieszcza-
cej się przy ulicy Czarnowskiej 54a w Piekoszowie. Sto-
sowne druki są dostępne w sekretariacie. W razie wątpli-
wości pracownik pomoże wypełnić kwestionariusz.

/ZUK Sp. z o.o./
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Z okazji jubileuszu zorganizowa-
no turniej towarzyski, w którym za-
grały: Korona II Kielce, Spartakus 
Aureus Daleszyce, Wierna Mało-
goszcz i Astra Piekoszów, jako go-
spodarz imprezy. 

Obecny na wydarzeniu Prezes 
Świętokrzyskiego Związku Piłki Noż-
nej Mirosław Malinowski uhonorował 
za zasługi brązową odznaką Łukasza 
Mularczyka, Bogdana Wzorka, Marci-
na Zychalskiego i Pawła Snocha. Wy-
różnienie to otrzymuje się za 15-letnią 
działalność w lokalnym Związku Piłki 
Nożnej. Złotą odznakę otrzymał Ry-
szard Mularczyk za 25 lat aktywno-
ści w regionalnej piłce. Piekoszowski 
klub otrzymał paterę z racji swojego 
jubileuszu. 

Towarzyskie rozgrywki wygrała 
Astra Piekoszów nie tracąc ani jednej 
bramki z wyżej notowanymi rywala-
mi. Drugie miejsce zajęli piłkarze z 
Daleszyc, przegrywając po rzutach 
karnych w finale. Ostatnie miejsce 
na podium wywalczyła Wierna Ma-
łogoszcz, wygrywając w serii jedena-
stek z rezerwami Korony Kielce.

Okrągły jubileusz Astry Piekoszów 
został okraszony balem w hotelu 
„Irys” w Micigoździe, dzięki uprzejmo-
ści właściciela lokalu. Turniej i uroczy-
stość swoją obecnością zaszczycili 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek, Radna Rady Gminy Piekoszów 
Barbara Drogosz oraz Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego To-
masz Zbróg. 

Klub Astra, szkoląc młodzież i or-

Astra Piekoszów ma 40 lat
Najstarszy klub piłkarski w naszej gminie w tym roku obchodzi 40-lecie istnienia. 

Podziękowania, wyróżnienia i nagrody wręczali Prezes ŚZPN Mirosław Malinowski, Wójt Gminy 
Piekoszow Zbigniew Piątek i Radna Rady Gminy Piekoszów Barbara Drogosz.

ganizując wydarzenia społeczne, 
znacznie przyczynił się do rozwoju lo-
kalnej piłki. Nie byłoby to możliwe bez 
ludzi tworzących klub, czyli piłkarzy, 
działaczy, sponsorów oraz kibiców, 
którym należy podziękować za wkład. 

AstraCup na rozgrzewkę
Przed oficjalnym świętowaniem 

jubileuszu Astry, w sobotę 16 lipca 
został rozegrany turniej piłki nożnej 
AstraCup. W rozgrywkach wzięło 
udział 7 drużyn.

W pierwszym półfinale Promil Mi-
cigózd zmierzył się z Zespołem Ger-
gela. Po zaciętej walce mecz stosun-
kiem 3:2 wygrał Promil. W drugim 
pojedynku Kanonierzy ulegli Realowi 
Łaziska 6:1. W meczu o 3. miejsce, 
Zespół Gergela został pokonany 
przez Kanonierów 4:2. W pojedynku 

finałowym Real Łaziska pewnie wy-
grał 7:3 z Promilem Micigózd.

Po zakończeniu sportowych zma-
gań odbyła się ceremonia wręczenia 
nagród. Radna Rady Gminy Pieko-
szów Barbara Drogosz oraz Radny 
Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Tomasz Zbróg wraz z organi-
zatorem wręczyli puchary najlepszym 
drużynom. Zawodnicy Realu Łaziska 
otrzymali również torby sportowe, 
jako nagrodę za zajęcie 1. miejsca. 

Nie zabrakło również wyróżnień 
indywidualnych. Najlepszym zawod-
nikiem turnieju został Piotr Zawadzki 
(Kanonierzy), a statuetka dla najlep-
szego bramkarza powędrowała do 
Jacka Kryczki (Real Łaziska).                                            

/Jakub Mularczyk/

Wzór upoważnienia pracownika ZUK
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Tegoroczna akcja wakacyjna Biblioteki Centrum Kultury ponownie przyciągnęła mnóstwo 
dzieciaków, które uczestniczyły w wyjazdach i wycieczkach. Kolonie na Mazurach również 
zaliczymy do bardzo udanych.

A w słoneczne dni wakacji...

Podczas dwumiesięcznego odpoczynku od szkoły 
dzieciaki potrzebują dużo relaksu. A przecież najlep-
szy relaks to zabawa.

Wiele uśmiechu było w trakcie zajęć stałych, któ-
re podczas wakacji w każdy poniedziałek prowadziły 
wszystkie placówki Biblioteki Centrum Kultury w Pieko-
szowie. W świetlicach i bibliotekach organizowane były 
liczne gry sportowe, zajęcia plastyczne i ceramiczne, 
projekcje filmowe oraz wiele innych zabaw. Natomiast 

pozostałe dni tygodnia wypełnione były wyjazdami i wy-
cieczkami. W kinie Helios obejrzeliśmy świetne bajki i 
filmy tj. „Bardzo Fajny Gigant”, „Szajbus i pingwiny” czy 
też „Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie”, a dla ochło-
dy dwa razy w tygodniu pływaliśmy na basenie Olimpic 
w Strawczynku. W każdą środę organizowane były wy-
cieczki m.in. do Pacanowa, Bochni, Kieleckiego Parku 
Technologicznego oraz Wioski indiańskiej w Zielonce (tu 
tworzyliśmy łapacze snów oraz indiańskie pióropusze). 

Pora na Mazury
Oprócz atrakcji na terenie gminy, zorganizowane zo-

stały również kolonie na Mazurach. W dniach 8-15 sierp-
nia 56-tka dzieciaków uczestniczyła w wielu ciekawych 

Uczestnicy akcji wakacyjnej z wizytą w indiańskej wiosce Bonanza.

wycieczkach po Mazurach. Wilczy Szaniec, Zamek w Kę-
trzynie, Mamerki czy Muzeum Ziemi Mazurskiej to niektóre 
z atrakcji jakie zobaczyliśmy podczas wizyty na północy 
naszego kraju. Ponadto na miejscu w ośrodku w Ogon-
kach odbywały się liczne zabawy integracyjno-animacyjne, 
dyskoteka, zabawy, chrzest kolonijny i wiele, wiele innych 
atrakcji. Choć czasem zmęczenie dawało się we znaki to 
jednak pobyt na Mazurach należy uznać za udany.

Zakończenie wakacji
Wincentów stał się w tym roku miejscem gdzie podsu-

mowaliśmy akcję wakacyjną. Oczywiście jak co roku odby-
ły się liczne zabawy, dużo tańca, gier i konkurencji, w któ-
rych udział wzięło kilkadziesiąt dzieciaków. Przy znanych i 
lubianych hitach radiowych zabawa była znakomita. 

Kolejna akcja wakacyjna dopiero za rok, ale już teraz 
zapraszamy Was na nią bardzo gorąco.

/kg/

Oprócz atrakcji turystycznych na Mazurach uczestnicy mogli zobaczyć mazurskie porty jachtowe.

Tradycyjnie w wakacje Wójt Zbigniew Piątek częstować cukierkami.
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OG ŁOSZENIE

Dożynki już wkrótce
Już 4 września podczas Dożynek Gminy Piekoszów 

czekają na nas występy zespołów ludowych, młodych 
talentów z terenu gminy Piekoszów oraz gwiazdy wie-
czoru Zespołu MILANO.

Plan wydarzenia
Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele 

Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Piekoszowie o go-
dzinie 12. Wydarzenia na Placu Niepodległości rozpocz-
ną się o godzinie 15.30 kiedy to Wójt Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek symbolicznie odbierze tegoroczne plony 
od Starosty i Starościny dożynek. Następnie rozpoczną 
się występy artystyczne. Przed publicznością zaprezentu-
ją się wszystkie grupy folklorystyczne z gminy Piekoszów. 
Ponadto zobaczyć będzie można Zespoł Taneczny EFEKT 
z Brynicy, czy grupę MINIFLOWERS z Zajączkowa. Swój 
pokaz będą mieli również młodzi karatecy z Klubu KKM 
Piekoszów oraz Chór BONUS z Piekoszowa. Przed 20 na 
scenę wejdzie Kabaret WEŹRZESZ, który swoimi skecza-
mi będzie rozśmieszał zebranych na placu. Po występie 
kabaretowym wystąpi gwiazda wieczoru, jeden z najpo-
pularniejszych zespołów Disco Polo, Zespół MILANO. Na 
koniec dyskoteka z zespołem BRATERS.

Atrakcje pomiędzy występami
Pomiędzy występami artystycznymi odbywać się będzie 

m.in. konkurs kulinarny, w którym wziąć udział może każdy 
mieszkaniec naszej gminy. W tym roku tematem konkur-
su są „SMAKI PRZESZŁOŚCI”. Każdy może zrobić danie, 
które jadło się na wsi w przeszłości. Regulamin i karty 
zgłoszeniowe można uzyskać u sołtysów miejscowości 
oraz na stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl

W trakcie wydarzenia odbędzie się też turniej sołtysów, 
w którym z przymrużeniem oka w różnych konkurencjach 
wyłoniony zostanie najlepszy sołtys.

Ważnym elementem dożynek jest również prezentacja 
plonów przygotowywana przez poszczególne sołectwa z 
terenu naszej gminy oraz pokaz efektów twórczych waka-
cyjnych spotkań twórczych pn. „Piekoszów malowany”.

- Zapraszam serdecznie na Dożynki Gminy Piekoszów. 
Z całej palety atrakcji każdy znajdzie dla siebie coś cie-
kawego - mówi Wójt Zbigniew Piątek - Zachęcam też do 
wzięcia udziału w konkursie kulinarnym oraz zobaczenia, 
jak zaprezentują się poszczególne miejscowości naszej 
gminy - dodaje.

Więcej informacji o dożynkach pod numerem telefonu 
41 306 11 83.           /sup/

Zajęcia tematyczne BCK
Od 1 września rozpoczniemy zapisy na zajęcia te-

matyczne organizowane przez Bibliotekę Centrum 
Kultury w Piekoszowie w sezonie 2016/2017.

Wiele ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży
W nadchodzącym sezonie planujemy kontynuować 

sprawdzone zajęcia tematyczne oraz wprowadzać nowe, 
ciekawe formy pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
Prowadzić będziemy zajęcia artystyczne (plastyka, ce-
ramika, tkactwo) zarówno indywidualne, jak i grupowe. 
Ponadto kontynuujemy zajęcia z nauki gry na instrumen-
tach: gitarze i keyboardzie. W przypadku, gdy znajdą się 
chętne osoby do nauki gry na pianinie, akordeonie lub 
trąbce również możemy zorganizować takie zajęcia.

Organizowane będą też lekcje śpiewu. Prowadzone 
będą w nowym, specjalnie do tego przygotowanym stu-
dio, które będzie służyć również do profesjonalnego na-
grywania wokalistów i muzyków z naszej gminy. 

W dalszym ciągu prowadzić będziemy też zajęcia z 
akrobatyki, gimnastyki korekcyjnej oraz we współpracy 
z Klubem Karate KKM Piekoszów treningi karate. Jeśli 
zbierze się grupa chętnych reaktywowane zostaną zaję-
cia taneczne oraz fotograficzne.

A dla Pań...
Podobnie jak w ubiegłym roku prowadzone będą za-

jęcia ruchowe takie jak aerobik, zumba, czy też joga. 
Nowością będzie wprowadzenie karnetów na te zajęcia, 
dzięki którym uczestniczki będą mogły zaoszczędzić ku-
pując je z wyprzedzeniem. Ponadto w okresie jesiennym 
zorganizowany zostanie kurs samoobrony. Zapraszamy 
chętne Panie do udziału.

Wyjazdy dla dzieci i młodzieży
Od września raz w miesiącu organizowane będą wy-

jazdy dla dzieci i młodzieży do kina i na basen. W przy-
padku zainteresowania możliwe jest również zorganizo-
wanie wycieczek turystycznych.

Próby zespołów ludowych
W każdą środę od godziny 17 w sali widowiskowej w 

Centrum Kultury przy ul. Kolejowej 2 odbywać się będą 
próby Zespołu Piekoszowianie. Natomiast próby zespo-
łu Wincentowianie odbywać się będą w każdy czwartek 
również od godziny 17.

UWAGA!!!
Pierwszy bezpłatny trening karate odbędzie się we 

wtorek 13 września o godzinie 17, natomiast pierwsze 
bezpłatne zajęcia zumby odbędą się 19 września o go-
dzinie 19. Treningi karete i zajęcia zumby odbywać się 
będą w sali Centrum Kultury przy ul. Częstochowskiej 
85A.

***
Większość z zajęć rozpocznie się w drugiej połowie 

września. Szczegóły na bieżąco podawane będą na stro-
nie www.bckpiekoszow.pl oraz na funpege’u biblioteki na 
Facebook’u. Zapisy na zajęcia przyjmowane będą pod 
numerami telefonów 41 306 10 81 i 41 306 11 83.

Wynajem sal i studia nagrań
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie dysponuje 

salami do wynajęcia zarówno na szkolenia, konferencje, 
jak również na imprezy prywatne, czy okolicznościowe.

Możliwe jest również wynajęcie studia nagrań. Zapra-
szamy do korzystania. Więcej informacji pod numerem 
telefonu 41 306 11 83.                /sup/
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Biblioteka - twoje miejsce, twój przyjaciel
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszów rozpoczęła realizację dwóch projektów pn. „Biblio-
teka - moje miejsce”, „Biblioteka moim przyjacielem” oraz „Zagadka skarbu konfederatów”.

Projekt „Biblioteka - moje miejsce” to przedsię-
wzięcie, którego celem jest aktywizacja lokalnej 
społeczności gminy Piekoszów wokół biblioteki jako 
instytucji kultury, edukacji, gdzie można spędzić ak-
tywnie, twórczo i ciekawie czas. 

Zaplanowaliśmy szereg różnych działań, które będą 
realizowane w Bibliotece Głównej oraz w jej filiach. W 
ramach projektu odbędą się: cykle spotkań z ciekawymi 
osobami; warsztaty filmowe, graficzne, kurs samoobro-
ny dla kobiet; przeglądy wokalne, teatralne, turnieje gier, 
wieczory poezji. 

Zielarka na dobry początek
Chleb z pokrzywą, ciasto czekoladowe z pokrzywą, 

dżem porzeczkowy z imbirem i czekoladą a nawet lemo-
niada z pokrzywy - tych pyszności można było skoszto-
wać na pierwszych spotkaniach z serii „Spotkania z cie-
kawą osobą”, które odbyły się w Brynicy i Rykoszynie. 
Katarzyna Mikulska z zamiłowania zielarka próbowała 
przekazać jak najwięcej ciekawych informacji na temat 
ziół, które możemy spotkać w naszym najbliższym oto-
czeniu.              /kg/

Projekt „Biblioteka - moje miejsce” współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka moim przyjacielem
Kolejny projekt realizowany przez Fundację Kultu-

ralna Przestrzeń polega na przeprowadzeniu inicjatyw, 
które zachęcą dzieci, młodzież, a także ich rodziców 
do wspólnego czytania książek oraz do korzystania z 
ofert jakie kieruje do nich lokalna biblioteka. 

Zadania jakie zostały zaplanowane w projekcie to m.in.: 
konkursy czytelnicze, spotkania autorskie i zabawy ani-
macyjne. Projekt potrwa do końca września 2016 roku. 
Do głównych celów projektu należą: zachęcenie dzieci i 
młodzieży z gminy Piekoszów do czytania książek, zwięk-
szenie liczby czytelników biblioteki oraz uświadomienie 
rodzicom istotnej roli jaką w życiu najmłodszych odgrywa 
książka.

/kg/

Zagadka skarbu konfederatów
Projekt realizowany przez BCK Piekoszów polegać 

będzie na organizacji i przeprowadzeniu terenowej 
gry wiejskiej w gminie Piekoszów pn. „Zagadka skar-
bu konfederatów”.

Zadanie to skierowano do wszystkich mieszkańców 
gminy Piekoszów. Głównym tematem, na którym oprze-
my koncepcję gry, będzie legenda o skarbie konfederatów 
ukrytym ponoć w Pałacu Tarłów znajdującym się w Pod-
zamczu Piekoszowskim. Uczestnicy gry będą musieli od-
naleźć ten skarb, po drodze rozwiązując różne zagadki i 
zadania. Trasa gry przebiegtać będzie wokół terenu gminy 
Piekoszów, gdzie w różnych miejscach umieszczone zo-
staną łamigłówki, które będą musieli rozwikłać uczestnicy 
rywalizacji, by móc przejść do kolejnych etapów. Głównym 
celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy na temat 
historii gminy wśród jej mieszkańców. Gra wiejska odbę-
dzie się w październiku 2016 roku.       /jm/, /kg/

Projekt „Zagadka skarbu konfederatów” współfinansowany jest ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra

Uczestniczki degustowały m.in. chleb z pokrzywą.

Projekt „Biblioteka moim przyjacielem” współfinansowany jest  
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wilanów zza chmur
W niedzielny poranek 17 lipca wraz z mieszkańcami 

gminy wyjechaliśmy na wycieczkę do Warszawy.
Pierwszym punktem wycieczki było Muzeum Powsta-

nia Warszawskiego. Zbudowana w 11 miesięcy wystawa 
przybliżyła nam dramatyczną walkę powstańców, cywili, 
mieszkańców Warszawy i nie tylko o to, co najważniej-
sze - o wolność. Po dwugodzinnym pobycie w Muzeum, 
wyruszyliśmy do Pałacu w Wilanowie. Tam, obejrzeliśmy 
komnaty i pokoje królewskie, a na zewnątrz pałacu space-
rowaliśmy po pięknym ogrodzie i parku.

Zapraszamy na kolejne wycieczki
We września zapraszamy do Oświęcimia gdzie odwiedzi-
my Muzeum Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau. Na-
tomiast w październiku odwiedzimy Lublin, a w nim Stare 
Miasto, zespół zamkowy, a na zakończenie wybierzemy 
się do teatru. Ostatnia w rym roku wycieczka odbędzie się 
w listopadzie, kiedy to zwiedzimy Kraków (miejsca mniej 
znane), a wieczorem obejrzymy spektakl w tamtejszym te-
atrze. Zapisy na te wycieczki już trwają. Zapraszamy do 
biblioteki przy ul. Częstochowskiej 66.                                                                                                

/kg/

Nasza grupa w Muzeum Powstania Warszawskiego.
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Lokale aktywizujące otwarte dla wszystkich
W Lokalach Aktywizujących działających przy 

Domu Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, aktual-
nie przebywa 26 osób (również z innych województw).
Niektórzy z użytkowników lokali aktywizujących 
mieszka tu na stałe, inni tymczasowo.

O Lokalach Aktywizujących pisaliśmy w grudniowym 
wydaniu „Głosu Piekoszowa”. Wtedy placówki nie były w 
pełni wyposażone. Teraz sytuacja wygląda zupełnie ina-
czej. – Dokupiliśmy 25 zestawów mebli takich jak łóżka, 
materace, szafy, komody. W tym momencie wystarcza 
nam to dla 40 osób – mówi ks. Jan Jagiełka Dyrektor DDN 
w Piekoszowie. W planach jest doposażenie pracowni sto-
larskiej i ceramicznej.

Dla mieszkańców przygotowana została specjalna 
oferta terapii zajęciowych i zajęcia fizjoterapeutyczne. 
Ciekawą opcją jest także grota solna, która ma zbawien-
ny wpływ na drogi oddechowe, trudności z zasypianiem, 
stres czy starzenie się skóry. – Z groty solnej może sko-
rzystać każdy. Mamy przygotowane specjalne karnety dla 
osób indywidualnych oraz rodzin – dodaje ks. Jagiełka. 
Ponadto odbywają się spotkania z animatorem muzycz-
nym, turnusy rehabilitacyjne, wyjazdy na np. Światowe Dni 

Wolontariuszki ze Strawczyna czytały mieszkańcom Lokali.

Chorego, majówki i wiele innych. – Tych wydarzeń i wyjaz-
dów jest dużo. W tym roku byliśmy również w Masłowie z 
okazji Jubileuszu wizyty Jana Pawła II. Po za tym gościły 
u nas wolontariuszki wraz z katechetką z parafii ze Straw-
czyna, które urządziły głośne czytanie naszym podopiecz-
nym – wspomina Dyrektor Domu Dla Niepełnosprawnych.                                     

/kg/ 

R E K L A M A

Zespoły promują gminę 07 zgłosi się w bibliotece
Porucznik Borewicz zawita do piekoszowskiej bi-

blioteki 21 września (środa). Zapraszamy wszystkich 
na spotkanie z Bronisławem Cieślakiem. Początek o 
godzinie 18.

Znany najbardziej dzięki roli porucznika Sławomira Bo-
rewicza, w serialu „07 zgłoś się” chociaż debiutował przed 
kamerą jako inżynier Bogdan Zawada („Znaki szczegól-
ne”). Dlaczego telewizja zamieniła kolejność wyświetlania 
tych dwóch filmów? Skąd wzięło się imię i nazwisko naj-
bardziej rozpoznawalnego funkcjonariusza MO z czasów 
PRL-u? Jakie były kulisy powstawania „07”? A także czy 
łatwo jest napisać książkę o kultowym serialu telewizyj-
nym? Na te i na wiele innych pytań znajdziecie odpowiedź 
w czasie brawurowego spotkania z Bronisławem Cieśla-
kiem oraz Piotrem K. Piotrowskim, autorem książki „07 
zgłasza się – opowieść o serialu”.

Będzie też o prywatnym życiu pana Sławka, filmie 
„Wściekły”, Malanowskim i cenzurze. Pokażemy mnóstwo 
prezentacji i fragmentów filmów. Dobra zabawa gwaranto-
wana. Serdecznie zapraszamy.       

/sup/

Jak co roku od maja do września trwa sezon im-
prez plenerowych. Na wielu z nich naszą gminę repre-
zentują zespoły ludowe.

W 40. Buskich Spotkaniach z Folklorem wyróżnienia 
otrzymały Kapela Piekoszowianie i Kapela Rykoszyn 
oraz Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka. W przeglądzie 
uczestniczył również Zespół Pieśni i Tańca Wincento-
wianie. Kapela z Rykoszyna zajęła też II miejsce na XII 
Koneckim Przeglądzie Kapel i Solistów-Instrumentalistów 
Ludowych. Wyróżnienie na tym przeglądzie w kategorii 
solistów otrzymał również członek kapeli Eugeniusz Kar-
bownik. Kapelę z Rykoszyna wyróżniono też w konkursie 
Jawor - u źródeł kultury.

W XIII Powiatowym Przeglądzie Kapel Ludowych w 
Pierzchnicy wyróżnienie otrzymała Kapela Piekoszowia-
nie a jej solistka Marika Lamczyk została wyróżniona w 
XVII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycz-
nych i Solistów w Chmielniku.

Poza nagrodami i wyróżnieniami było wiele ciekawych 
występów wspaniale promujących naszą gminę. Zespół 
Wierna Rzeka pięknie zaprezentował się w Gminie Gor-
lice na Panoramie Kultur, poza tym Zespół Wierna Rzeka 
można było zobaczyć m.in. w: Łopusznie, Chmielniku, To-
karni, czy Kielcach.

Zespół Piekoszowianie można było posłuchać i zoba-
czyć w Nowinach na Przeglądzie Pieśni Maryjnych, jak 
również w Kielcach, czy Chmielniku.

W wielu różnych miejscach prezentowało się też Koło 
Gospodyń Wiejskich, które zarówno występowało na sce-
nie wraz z Kapelą Rykoszyn, jak również prezentowało 
stoiska z pysznym jedzeniem, które cieszyły się sporym 
powodzeniem odwiedzających.

W ostatnich dniach nasze zespoły występowały na Dy-
markach w Nowej Słupii. A 4 września będzie można je 
zobaczyć na Dożynkach Gminy Piekoszów.

/sup/
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Korzystam z tego co jest teraz
Daria Litworska-Sójka w połowie czerwca została wybrana na Miss Województwa Święto-
krzyskiego. Mieszkanka naszej gminy zdradziła nam o czym marzy i dlaczego kocha taniec.

Daria Litworska - Sójka
Mieszkanka Piekoszowa, ma 20 lat. 

W czerwcu została Miss Województwa 
Świętokrzyskiego. Od 13 lat trenuje ta-
niec, uwielbia sport i aktywnośc fizycz-
ną. Studentka Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach na kierunku 
pielęgniarstwo. 

Jej wielkim marzeniem jest założenie 
własnej szkoły tańca. W wolnym czasie 
spotyka się ze znajomymi lub spędza 
czas z młodszym bratem.

*Zostałaś Miss Województwa 
Świętokrzyskiego. Co lub kto za-
chęcił Cię do wzięcia udziału w tym 
konkursie piękności?

Dokładnie. 12 czerwca 2016 roku 
zostałam Miss naszego województwa 
z czego bardzo się cieszę, ponieważ 
naprawdę nie spodziewałam się, że 
zajdę tak daleko. Do konkursu na-
mówili mnie znajomi i rodzina.  Już 
wcześniej sugerowali mi udział w kon-
kursie piękności jednak nie czułam, 
że to może być moja droga. A jednak, 
przekonałam się. Do czasu castingu 
byłam sceptycznie nastawiona co do 
całego przedsięwzięcia, jednak gdy 
przeszłam do kolejnego etapu - fina-
łu konkursu - zaczęłam traktować to 
wszystko jako dobrą zabawę, nową 
przygodę i szanse na zawarcie no-
wych znajomości.

*Był stres czy zaciekawienie? A 
może jedno i drugie?

Na samym początku prób i zgrupo-
wań pojawiała się przede wszystkim 
ciekawość. Czas upływał niewyobra-
żalnie szybko. Dzień gali finałowej 
przyszedł lada moment. Wtedy poja-
wił się stres. Wyjścia nie były bardzo 
stresujące dla mnie, ponieważ scena 

nie jest mi zupełnie obca, dzięki temu, 
że jestem tancerką. Najbardziej prze-
rażała mnie wypowiedź przedstawia-
jąca moją osobę całemu jury. Bałam 
się , że zapomnę jak się nazywam i 
co tak naprawdę chciałam o sobie po-
wiedzieć. Reszta gali to była czysta 
przyjemność .

*Czy wcześniej miałaś styczność 
z takimi konkursami, a może z mo-
delingiem?

Nie, do tej pory nie próbowałam 
swoich sił w modelingu, wcześniej nie 
brałam nawet udziału w żadnych se-
sjach zdjęciowych mimo, że pojawiały 
się propozycje. Wewnętrznie czułam, 
że to nie dla mnie. Jednak teraz zu-
pełnie inaczej na to patrzę, zaczęło mi 
się to wszystko podobać i chciałabym 
jak najlepiej wykorzystać swoje „5 mi-
nut”. Nie ukrywam, wygrana dodała mi 
pewności siebie i chęci do działania 
w tym nowym dla mnie świecie. Mam 
nadzieje, że zagoszczę w nim na dłu-
żej.

*Przed wywiadem wspomniałaś 
o przygotowaniach do kolejnych 
konkursów. Gdzie będziemy mogli 
Cię obejrzeć i kibicować Ci tym ra-
zem?

Teraz brałam udział w wyborach 
Bursztynowej Miss Lata jako repre-
zentantka naszego województwa. Ten 
ogólnopolski konkurs podzielony był 
na dwa zgrupowania. Los ponownie 
mnie zaskoczył, przywiozłam 3 szarfy 
i nowe tytuły. 17 lipca na wyborach w 
Sopocie otrzymałam tytuł Bursztyno-
wej Miss Lata Publiczności. Niezwykle 
miłe uczucie, gdy słyszy się doping 
ze strony publiczności. Było to bar-
dzo mobilizujące. Kolejne wybory od-
były się 23 lipca w Chmielnie. Tu też 
udało mi się skraść serce publiczno-
ści - ponownie otrzymałam tytuł Miss 
Publiczności. Finał miał miejsce w 
Mechelinkach 24 lipca. Już wcześniej 
byłam zadowolona ze swoich nowych 
osiągnięć, gdzie na koniec zostałam 
ukoronowana jako Bursztynowa Miss 
Lata Gracji. Ten piękny tytuł był ideal-
ną „wisienką na torcie” podsumowując 
cały cykl wyborów.

*Jednak oprócz występów na 
konkursach piękności, od kilkuna-
stu lat trenujesz taniec. Jakie są 
Twoje ulubione style i gdzie szlifu-
jesz swoje umiejętności?

Tak, taniec to moja pasja, którą 

zajmuje się od dziecka. Jestem tan-
cerką Świętokrzyskiego Klubu Tańca 
JUMP w Kielcach. Trenuję już 13 lat 
i nie wyobrażam sobie, że mogłabym 
przestać tańczyć czy zmienić klub, 
ponieważ jesteśmy jak jednak wielka 
rodzina. Style, które trenuję w naszym 
klubie to DISCO DANCE oraz TAŃCE 
KARAIBSKIE. Dodatkowo prowadzę 
zajęcia ze stylu High Heels, ponieważ 
doszłam do wniosku, że taniec może 
być pomysłem na życie – to taka for-
ma połączenia pracy z przyjemno-
ścią. Oczywiście, żeby móc prowadzić 
zajęcia musiałam nauczyć się całej 
metodyki i poznać każdy styl od pod-
staw, dlatego ukończyłam roczny kurs 
choreografii / instruktora tańca nowo-
czesnego. Swoich sił próbowałam tak-
że w teatrze tańca Przestrzeń, gdzie 
wystawiliśmy fantastyczny spektakl. 
Jednak w klasie maturalnej musiałam 
ograniczyć treningi i skupić się na na-
uce.

*Skąd ta fascynacja tańcem?
Na pierwsze zajęcia zaprowadzili 

mnie rodzice gdy miałam 7 lat. Moje 
poczucie rytmu i nadmiar energii były 
pierwszymi krokami, które skierowały 
ich w tą stronę. Tak przynajmniej mi 
teraz mówią. Na tańce chciałam iść 
ze względu na to, że wszystkie dziew-
czynki ze szkoły się zapisywały. Jak 
się teraz okazuje nie była to pasja na 
chwilę. Pokochałam taniec od pierw-
szego treningu i tak już zostało.

*Jesteś młodą osobą mającą 
zapewne wiele marzeń w głowie. 
Zdradzisz kilka z nich?

Nie wiem czy powinnam, jeszcze 
coś się nie spełni… Nie lubię plano-
wać życia daleko w przyszłość, wolę 
się pozytywnie zaskakiwać.  Marzenia 
są, ale kto ich nie ma ? Jeśli chodzi o 
konkursy piękności, planuję próbować 
i startować w czym tylko będę miała 
możliwość. Trzeba korzystać z czasu, 
który jest tu i teraz.  Dzięki temu w 
przyszłości na pewno będę miała co 
wspominać. W tańcu nie zamierzam 
przestać się spełniać - do kiedy mi 
wiek i zdrowie pozwolą będę tańczyć. 
Właśnie marzę o tym, żeby być zdro-
wym i szczęśliwym człowiekiem. W 
przyszłości chcę zostać pielęgniarką 
i taki kierunek obecnie studiuje. Trzy-
majcie kciuki!

Dziękuję za rozmowę
Katarzyna GURAK
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Goście z Rumunii poznali atrakcje naszego regionu oraz tutejszą społeczność. Zawitali również do ZPO w Piekoszowie na wspólny posiłek.

W lipcu gościliśmy na terenie gmi-
ny młodych pielgrzymów, uczestni-
ków Światowych Dni Młodzieży. 

Do naszego dekanatu 19 lipca 
przybyła grupa 30 osób z Rumunii. 
Podczas ich pobytu, który trwał do 
25 lipca, zagraniczni goście uczest-
niczyli w Mszach Świętych w po-
szczególnych parafiach, w których 
też tymczasowo mieszkali. Zwiedzili 
również okoliczne atrakcje nasze-
go regionu tj. Górę Perzową, Pałac 
Sienkiewicza w Oblęgorku, Wiślicę, 
czy Stadion Korony Kielce. By lepiej 

Pielgrzymi w Piekoszowie
zintegrować się z przedstawiciela-
mi Rumunii odbywały się wspólne 
śpiewy, ogniska i grille. Dla wielu 
wolontariuszy z naszego dekanatu 
Światowe Dni Młodzieży, kontakt z 
rówieśnikami z innych krajów i spo-
tkanie z Papieżem Franciszkiem to 
był wspaniały czas modlitwy i przy-
goda życia, która na pewno na długo 
zostanie w ich pamięci.

/kg/
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