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Pobiegli z flagą w ręku
Czytaj na str. 5

Żłobek Gminny zyska 
nowe miejsca

Dzięki adaptacji pomieszczeń w 
budynku wielofunkcyjnym przy ul. 
Czarnowskiej w Piekoszowie, placów-
ka będzie mogła przyjąć więcej dzie-
ci. Dofinansowanie zadania pochodzi 
z programu „Maluch plus”. 

Sanktuarium potrzebuje 
odnowy

Od ponad 20 lat Sanktuarium w 
Piekoszowie nie przechodziło remon-
tów. Do tej pory z pozyskanych środ-
ków zewnętrznych oraz ofiary para-
fian, wyremontowano część dachu. 
Teraz kolej na odnowienie elewacji. 

Niższa cena za wodę,
za ścieki bez zmian

Na majowej sesji Rada Gminy za-
twierdziła taryfy za zbiorowe dostar-
czanie wody i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków zweryfikowane przez Wójta 
gminy Zbigniewa Piątka. To pierwsza 
obniżka cen za wodę w historii spółki.

Czytaj na str. 3 Czytaj na str. 6Czytaj na str. 3
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Święto samorządu terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzone 

jest w Polsce 27 maja. Uchwalone zostało przez 
sejm w 2000 roku i jest upamiętnieniem pierw-
szych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 
roku.

W naszej gminie obchody dnia samorządowca od-
były się w piątek 26 maja.

- Po 27 latach istnienia gmin jako jednostek sa-
morządu terytorialnego, należy podkreślić, że był to 
słuszny wybór – mówił na wstępie Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów. – Tak naprawdę to nie ustawa 
stworzyła samorząd, ale właśnie wspólnoty samorzą-
dowe. W moim odczuciu najbardziej udała się ta re-
forma na poziomie gminy, czyli tam gdzie ludzie czują 
i mogą mieć największy wpływ na to, co się u nich 
dzieje – mówił Krzysztof Słoń Senator RP.

O historii samorządu, problemach z jakimi borykają 
się gminy, ale i o sukcesach i nadziejach była mowa 
w dalszej części spotkania. Przedstawiciele Związ-
ku Nauczycielstwa Polskiego z gminy Piekoszów na 
ręce włodarza gminy oraz Stanisława Kotwicy Prze-
wodniczącego Rady Gminy złożyli podziękowanie za 
wspieranie oświaty i dążenie do jej rozwoju zwłasz-
cza po zatwierdzonej reformie oświatowej.

Po części oficjalnej przyszła kolej na część arty-

styczną, podczas której zaprezentowały się młode 
wokalistki – Amelia Brożyna, Małgorzata Zaława i Oli-
wia Pałysiewicz.

Ponadto gośćmi spotkania byli m.in. Bogdan Lato-
siński Poseł na Sejm RP, Tomasz Zbróg Radny Sej-
miku Województwa, radni gminy Piekoszów na czele 
z przewodniczącym, sołtysi, pracownicy Urzędu Gmi-
ny i podległych jednostek oraz dyrektorzy szkół.                                                          

              /kg/

Oprócz samorządowców z naszej gminy na sali obecni byli również se-
nator Krzysztof Słoń, poseł Bogdan Latosiński i radny sejmiku Tomasz 
Zbróg. (fot.BCK)

Mobilny system informowania mieszkańców
W naszej gminie rozpoczął dzia-
łanie system bezpłatnego powia-
damiania i ostrzegania mieszkań-
ców. 

Za pomocą wiadomości multimedialnych, SMS 
czy też e-mail, mieszkańcy będą na bieżąco powia-
damiani o aktualnych sprawach dotyczących gminy, 
zagrożeniach i niebezpieczeństwach, utrudnieniach 
i awariach, terminach wnoszenia opłat i podatków 
lokalnych, imprezach kulturalnych i sportowych 
oraz pozostałych ważnych wydarzeniach. 

- Zachęcam wszystkich do bezpłatnego pobie-
rania aplikacji „BLISKO” ze strony internetowej 
naszego Urzędu – mówił podczas 50. Sesji Rady 
Gminy Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – 
Proszę również o przekazywanie tej informacji Pań-
stwa znajomym, by jak najwięcej osób mogło z niej 
korzystać.

Aplikację można znaleźć w zakładce „Mobilny 
System Informacji Gminy Piekoszów”.                      

            /UG/

25 tysięcy złotych na pracownię edukacyjną
W środę 17 maja podpisana została umowa z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowa-
nie zadania pn. „Pracownia edukacji ekologicz-
no-przyrodniczej w Szkole Podstawowej Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie”. 

Działanie to realizowane jest w ramach programu 
skierowanego do gmin województwa świętokrzyskie-
go. Dzięki temu Szkoła Podstawowa w Piekoszowie 
zyska pracownię ekologiczno-przyrodniczą o warto-
ści 25 tysięcy złotych.

- Zawarcie tej umowy znakomicie wpisuje się w 

trwającą reformę oświaty, która wraz z początkiem 
września wchodzi w swoją zasadniczą część obej-
mującą edukację dzieci i młodzieży – mówił Zbigniew 
Piątek Wójt gminy Piekoszów. - Przypomnę, że w 
szkołach pojawią się ponownie, obok fizyki i chemii 
także geografia i biologia – dodaje. 

Program daje szanse na polepszenie warunków 
nauczania przyrodniczo-środowiskowych zajęć edu-
kacyjnych i tym samym zakłada podniesienie jakości 
edukacji ekologicznej, czy kształtowanie zaintereso-
wań uczniów ochroną przyrody i środowiska.   

              /kg/
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Będzie więcej miejsc w żłobku
Wtorek 23 maja przyniósł naszej gminie dobre wieści. W Urzędzie Wojewódzkim w 
Kielcach podpisana została umowa na dofinansowanie rozbudowy Żłobka Gminnego w 
Piekoszowie o kolejne miejsca. 

Umowę podpisali Zbigniew Piątek Wójt Gminy 
Piekoszów i Agata Wojtyszek Wojewoda Świę-
tokrzyski. Działanie jest realizowane w ramach 
konkursu pn. „Otwarty konkurs ofert na finan-
sowanie zadań z zakresu rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch plus 2017”. 
Dofinansowanie do przebudowy żłobka wynie-
sie 154 752 zł.

- Przetarg na rozbudowę został rozstrzygnięty, 
wkrótce podpiszemy z wykonawcą umowę i od 1 
września do naszego gminnego żłobka będzie mo-
gło zostać zapisanych więcej dzieci – mówił włodarz 
gminy Piekoszów. Łącznie od początku września 

Zwiększona liczba miejsc w żłobku to bardzo dobra wiadomość dla ro-
dziców maluchów. (fot. BCK)

2017 roku objętych opieką będzie 38 maluchów.
Poprzednia umowa w ramach konkursu „Maluch 

plus” przeznaczona była na doposażenie placówki w 
niezbędny sprzęt do jego prawidłowego prowadzenia.  

Pod koniec maja została podpisana umowa na 
przebudowę budynku wielofunkcyjnego w Piekoszo-
wie, w którym znajduje się żłobek, w celu adaptacji 
dostępnych tam pomieszczeń. Prace wykonywać 
będzie Zakład Remontowo-Budowlany Zdzisława 
Gawła, a funkcje inspektorów nadzoru inwestor-
skiego pełnić będzie Zakład Obsługi Inwestycji 
EKO INWEST Krystyny Wiorek.    
                  /sup/

By zwiększyć liczbę miejsc w żłobku konieczna jest adaptacja pomiesz-
czeń budynku wielofunkcyjnego, w którym znajduje się żłobek. (fot. BCK)

Cena za wodę niższa, za ścieki bez zmian
Na majowej sesji Rada Gminy zatwierdziła taryfy 

za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków zweryfikowane przez Wójta gmi-
ny Zbigniewa Piątka.

Mieszkańcy od 30 czerwca br. do 29 czerwca 2018 
roku będą płacić mniej o 5 groszy za każdy metr sze-
ścienny zużytej wody na potrzeby socjalno-bytowe. 
Cena ścieków pozostanie bez zmian. W związku z tym 
będziemy płacić 3,62 zł za m3 wody i 6,78 zł za m3 ście-
ków. - To dobra wiadomość dla wszystkich - mówi Wójt 
Zbigniew Piątek - jak pamiętamy spółka gminna boryka 
się ze spłatą pożyczki z budżetu gminy w wysokości mi-
liona złotych zaciągniętej w 2010 roku, a spłacanej do-
piero w trzech ostatnich latach. Ponadto spółka spłaca 
kredyt zaciągnięty w 2012 roku w wysokości prawie 2,4 
miliona plus odsetki, co stanowi bardzo duże obciążenie 
dla spółki - dodaje Wójt Zbigniew Piątek.

Mimo wspomnianych obciążeń po raz pierwszy w hi-
storii funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. obniżono stawkę opłaty za dostarczanie wody. - 
Widać, że spółka zmierza w dobrym kierunku i w przy-
szłym roku po kolejnym uregulowaniu zobowiązań, ta-
ryfy znów mogą być niższe - podsumowuje Wójt gminy 
Piekoszów.

***
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. rozpoczął pra-

ce związane z połączeniem wodociągów Łaziska-Ryko-
szyn, Rykoszyn-Piekoszów (PKP). Dzięki temu przed-
sięwzięciu mieszkańcy Rykoszyna będą mogli korzystać 
z ujęcia wody Szczukowice oraz z obu piekoszowskich 
ujęć. Ponadto zwiększy się również ciśnienie w sieci. 
Rozpoczęte prace mają zakończyć się w 2017 r.

/UG/
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Szkoła w Piekoszowie ma już 100 lat
W środę 7 czerwca uroczyście podsumowano stuletnią 

działalność Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. Uroczy-
stości rozpoczęto mszą świętą oraz przemarszem ulicami 
Piekoszowa.

Historia piekoszowskiej placówki sięga 1916 roku, kiedy to 
powstała Publiczna Szkoła Powszechna, która mieściła się w 
jednej izbie dawnej plebanii. Później szkoła zmieniła miejsce 
na budynek, w którym aktualnie mieści się Poczta Polska. W 
obecnej lokalizacji przy ul. Częstochowskiej w Piekoszowie, 
szkoła funkcjonuje od 11 lutego 1985 roku.

– Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w 
przeszłość, do przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, 
którzy współtworzyli świadectwo, którego jesteśmy dziś spad-
kobiercami – mówiła dyrektor ZPO w Piekoszowie Ewa Wydra. 

Podczas uroczystości obchodów 100-lecia placówki, przy-
toczonych zostało wiele wydarzeń z kart historii. Wspomniano 
dawnych dyrektorów z Janem Brzosko na czele, wydarzenia 
szkolne, uroczystość nadania imienia Jana Kochanowskiego z 
1988 roku i wiele innych inicjatyw oraz osób, które ukształto-
wały obecną historię.

- Sto lat w dziejach świata to chwila, ale sto lat w życiu 
szkoły to radości i smutki każdego ucznia i nauczyciela – mó-
wiła obecna na wydarzeniu Grażyna Tatar Sekretarz gminy. 
– Uczniom życzę, by ta szkoła na górce, nie kojarzyła im się 
z miejscem gdzie „ma się pod górkę”, ale ze szkołą, która po-
kazuje horyzonty i zapewnia dobry start w dorosłe życie.

Podczas przemówień zaproszonych gości padło wiele słów 
powinszowań i uznania. - Wielka jest dziś radość w powiecie 
kieleckim, bo takich miejsc, których proces edukacji trwa jeden 
wiek jest niewiele – komentował Michał Godowski starosta kie-
lecki. – Z całego serca dziękuję tym obecnym i nieobecnym 
już, którzy ten proces tworzyli. Ileż pokoleń opuściło mury tej 
szkoły! – podsumował.

Na sali obecni byli także emerytowani nauczyciele szkoły 
podstawowej oraz byli dyrektorzy. – Widzę tutaj wielu przyja-
ciół, z którymi kiedyś spędziłem trochę czasu – wspominał Zbi-
gniew Wojciechowski były dyrektor szkoły, a aktualnie dyrek-
tor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium 
Oświaty w Kielcach. – Życzę Państwu wszystkiego najlepsze-
go, bo to co robicie jest wspaniałe, godne zaufania i uznania.

Oprawę artystyczną wydarzenia stanowił taneczny pokaz 
uczniów, występy chóru BONUS oraz absolwentów szkoły w 
osobach Bartka Kasprzyka, Weroniki Lis i zespołu Piekoszo-
wianie.

Dla emerytowanych nauczycieli wręczono pamiątkowe al-
bumy, z historią szkoły i zdjęciami archiwalnymi. Podczas uro-
czystej gali przedstawiony został film ukazujący działalność 
placówki. Na zakończenie przygotowany został jubileuszowy 
tort.                             /kg/

W szkole odsłonięto jubileuszową tablicę. (fot. BCK)

Wydarzenie uświetniła obecność wielu gości. (fot. BCK)

Uchwały podjęte na XL sesji 31 maja 2017 roku:
- w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pie-
koszów,
- w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XXXVII/254/2017 
Rady Gminy Piekoszów z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pieko-
szów oraz ustalenia zasad korzystania z tych obiektów i 
stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyj-
nych,
- w sprawie uchylenia uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie ustalenia wysokości diet zryczałtowanych przysługują-
cych sołtysom,
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 rok,

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-
ny Piekoszów na lata 2017-2030.

Podczas sesji przedstawione zostały informacje z funk-
cjonowania: Środowiskowego Domu Samopomocy w Pie-
koszowie, ochrony przeciwpożarowej za 2016 rok i stanu 
bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok. Poinformowano 
również o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samorządowe-
go Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie 
oraz przedstawiono raport o sytuacji ekonomiczno-finanso-
wej gminy za rok 2016, a także informacje o umorzeniach, 
odroczeniach i zwolnieniach podatkowych za ubiegły rok. 
W informacjach pojawiła się również ta dotycząca badania 
sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w 
Piekoszowie za rok 2016, które przeprowadzone zostało 
przez biegłego rewidenta.
      /BIP UG/

Z ŻYCIA RADY GMINY
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Pobiegli z flagą w ręku
Święto flagi państwowej oraz Konstytucji 3 Maja w naszej gminie miały - oprócz oficjal-
nego wyrazu - także charakter sportowy.

W wielu miejscach w Polsce z racji majowych świąt 
odbywają się uroczystości, wydarzenia kulturalno-spo-
łeczne oraz inne inicjatywy mające na celu podkreśle-
nie ważności tradycji narodowych, barw, godła, wolno-
ści.

W gminie Piekoszów ten dzień miał charakter i oficjalny, i 
sportowy. W pierwszej części wydarzenia odsłonięta zosta-
ła tablica upamiętniająca Józefa Skłodowskiego – dziadka 

Tablica została umieszczona w murach budynku dawnego Domu Legio-
nisty, dzisiejszego Centrum Kultury. (fot. BCK)

Marii Skłodowskiej – Curie, który piastował urząd wójta gmi-
ny Piekoszów w latach 1870-1879.

Po uroczystym odsłonięciu tablicy, rozpoczęła się część 
sportowa. I Bieg „Z flagą w ręku” zgromadził miłośników 

Aldona Jakubczyk zwyciężczyni biegu w kategorii kobiet. (fot. BCK)

biegania, którzy mieli do pokonania 10 km. 
Najszybszy z zawodników – Łukasz Woźniak – pokonał 

tę trasę w 33 minuty. Tuż za nim na drugim miejscu uplaso-
wał się Michał Jamioł, a trzecie miejsce zajął Piotr Styczeń. 

W grupie kobiet najszybsza była Aldona Jakubczyk, która 
z czasem 51 minut, jako pierwsza z pań wbiegła na metę. Na 
drugim miejscu znalazła się Magdalena Sobura, a na najniż-
szym stopniu podium stanęła Anna Jamioł.

Zwycięzcy otrzymali medale i puchary, które wręczali 
przedstawiciele władz gminy – Wójt Zbigniew Piątek, Prze-
wodniczący Rady Gminy Stanisław Kotwica oraz wiceprze-
wodnicząca Barbara Drogosz.                                         

                /kg/

Z ekologią za pan brat

Wraz z początkiem czerwca odbył się XIII Turniej 
Międzyszkolny organizowany w ramach Programu do-
tyczącego selektywnej zbiórki surowców wtórnych i 
zagospodarowania odpadów. 

W jego skład wchodzą: konkurs pn. „Eko Akcja-Segre-
gacja” - zbieranie surowców wtórnych w szkole, turniej mię-
dzyszkolny na fotoreportaż z selektywnej zbiórki surowców 
wtórnych w swojej okolicy pn. „Czy to jesień, czy to wiosna 
– segregacja sprawa prosta” oraz z testu wiedzy ekologicz-
nej pn. „Ekologię znam, popieram i nagrody odbieram”. 

Realizacja tego programu była możliwa dzięki wsparciu 
finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawar-
tej umowy dotacji z dnia 29 maja 2017 r.  Fundusz Ochrony 
Środowiska w Kielcach udzielił gminie dotacji w wysokości 
80% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie przedmiotowego programu. Pozostałe środki 
pochodzą z budżetu gminy Piekoszów.

              /UG/
Każda z uczestniczących szkół prezentowała plakaty dotyczące zbiórki 
surowców wtórnych. (fot. BCK)

O zbiórce surowców wtórnych, segregacji, czystości i dbania o środowisko naturalne 
była mowa podczas kolejnej odsłony konkursu ekologicznego w naszej gminie.
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Sanktuarium potrzebuje odnowy

Nadrzędnym celem statutowym Fundacji jest organizo-
wanie wszelkich działań ukierunkowanych na remont ko-
ścioła w Piekoszowie i gromadzenie środków pieniężnych 
na ten cel.   

Co już zrobiono?
Starania związane z remontem świątyni rozpoczęto już kilka 

lat temu. Ze względu na ogromne koszty i ograniczone możliwo-
ści finansowe prace zostały podzielone na etapy.

W pierwszym etapie w 2013 roku, ze środków dotacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (10 tys. zł) 
wykonana została kompleksowa dokumentacja budowlano-kon-
serwatorska wraz ze specyfikacją robót, przedmiarami i koszto-
rysem całościowego remontu świątyni. Koszt prac remontowych 
wyceniono wówczas na około 2,5 miliona złotych.

W 2015 roku w drugim etapie, przy wsparciu dotacją z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyremontowany został 
dach nad nawą główną i nawami bocznymi. Na to zadanie prze-
znaczone zostało 629 318 zł, z czego 471 988 zł stanowiła dota-
cja z PROW, a 157 330 zł – to datki parafian.

Jakie działania są podejmowane 
dla pozyskania funduszy?

- Złożyliśmy wniosek o środki unijne w kwocie 500 tys. zł z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego, staramy się także o pozyskanie środków z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wystąpimy z prośbą do 
lokalnych przedsiębiorców o sponsorowanie remontu i zamierza-
my wyemitować „cegiełki”- wylicza Barbara Loch. - Ośmielamy 
się również zwrócić do Was, Drodzy Czytelnicy, z prośbą o włą-
czenie się w to dzieło. Będziemy więc potrzebowali dwojakiego 
wsparcia - modlitewnego oraz materialnego - dodaje. 

Ofiara modlitewna oraz ofiara materialna w kopercie złożonej 
na tacę czy w formie nabycia „cegiełki”,  będą znakiem łączności 
ze Wspólnotą Parafialną oraz wyrazem troski o Kościół. Każda 
wpłata jest cenna i stanowi istotny wkład w zebranie niezbęd-
nych środków. 

O postępach prac i rozliczeniu finansowym tego wielkiego 
przedsięwzięcia zamieszczane będą informacje za pośrednic-
twem ogłoszeń parafialnych oraz strony internetowej parafii (w 
zakładce „remont kościoła”).

W 2018 roku przypada 50. rocznica koronacji cudownego ob-
razu Matki Bożej Miłosierdzia. Wielkim pragnieniem wspólnoty 
parafialnej jest wyremontowanie do tego czasu sanktuarium. - 
Byłby to dar jubileuszowy dla Pani Piekoszowskiej – dodaje Bar-
bara Loch.       

Rada Fundacji: - Ks. Zygmunt Kwieciński - przewodniczący, 
dr Stanisław Rogala - wiceprzewodniczący, Tadeusz Kosiński - 
członek

Zarząd Fundacji: - Ryszard Mularczyk - prezes Zarządu, 
Barbara Loch - zadania organizacyjne, Jolanta Tomczak - spra-
wy finansowe, Mirosław Gierasimowicz i Stanisław Rysiński.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z remontem 
Sanktuarium, przygotowałem projekt uchwały Rady Gminy po-
zwalający na wsparcie tego działania środkami finansowymi z 
budżetu gminy Piekoszów. Myślę, że ten pomysł spotka się z 
przychylnością radnych - mówi Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pie-
koszów. 

/Mater Misericordiae/

Fundacja „Mater Misericordiae” powołana została na początku kwietnia 2017 roku przez 
księdza Zygmunta Kwiecińskiego - proboszcza piekoszowskiej parafii. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Piekoszowie ogłasza sprzedaż działek budowla-
nych w miejscowości Micigózd:
- działka 0,12 ha składająca się z dwóch działek o numerach: 
225/6 i 225/9 położona przy ul. Częstochowskiej 61, zabudowa-
na starym budynkiem mieszkalnym – działka posiada wodociąg, 
kanalizację i energię elektryczną. Szacowana wartość: 72 000 zł.
- działka 0,11 ha o numerze 225/7 położona przy ul. Szkolnej. 
Działka posiada podłączenie do wodociągu, energii elektrycznej i 
odbiór ścieków. Wydane są warunki zabudowy na budynek miesz-
kalny jednorodzinny. Szacowana wartość: 66 000 zł.
- działka 0,1206 ha, o numerze 225/8 położona przy ul. Szkolnej. 
Działka posiada podłączenie do wodociągu, energii elektrycznej i 
odbiór ścieków. Wydane są warunki zabudowy na budynek miesz-
kalny jednorodzinny. Szacowana wartość: 72 000 zł.
Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 

604 278 721.

W ostatnią niedzielę kwietnia w kościele pw. Św. Marii 
Magdaleny i Św. Mikołaja w Chełmcach, miała miejsce uro-
czystość Gminnego Dnia Strażaka.

Podczas mszy świętej, którą koncelebrował kapelan po-
wiatowy strażaków ks. Łukasz Zygmunt oraz ks. kanonik 
Stanisław Malec, poświęcony został sztandar OSP w Bry-
nicy. W tym niezwykłym wydarzeniu udział wzięły wszystkie 
jednostki strażackie z terenu gminy Piekoszów oraz straża-
cy z Chełmiec i Oblęgorka. Uroczysty charakter temu świętu 
nadała obecność sztandarów strażackich, kampanii honoro-
wej i Zarządu Gminy Piekoszów.

Podczas wydarzenia wręczone zostały medale dla wy-
różniających się strażaków. Podczas uroczystości obecni 
byli goście w osobach m.in. Zbigniewa Piątka Wójta Gminy 
Piekoszów, Grażyny Tatar Sekretarz Gminy, Ireneusza Żaka 
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kiel-
cach, radnych ze Stanisławem Kotwicą Przewodniczącym 
Rady Gminy na czele i sołtysów. W swoich przemówieniach 
podkreślali oni szczególny charakter służby strażackiej, 
poświęcenie dla dobra społeczności i troskę o jej bezpie-
czeństwo. Z okazji poświęcenia sztandaru OSP w Brynicy 
państwo Ewa i Piotr Czudec przekazali własnoręcznie wy-
rzeźbioną ikonę Matki Boskiej z dzieciątkiem Jezus.     /kg/

Święto strażaków

Sztandar poświęcił ksiądz Łukasz Zygmunt. (fot. OSP Brynica)
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Inka - życie, działania, bohaterstwo

Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz to salezjanin, duszpa-
sterz kibiców, członek Federacji Młodzieży Walczącej. 
Autor książek o tematyce historycznej i społecznej. Or-
ganizator ogólnopolskiej pielgrzymki kibiców na Jasną 
Górę, a także pomysłodawca akcji „Serce dla Inki”. Ki-
bic gdańskiej Lechii.

„Inka” to pseudonim młodej sanitariuszki Danuty Siedzi-
kówny, która w bardzo młodym wieku stała się ochotniczką 
walczącą w polskim podziemiu. Za swoją działalność zosta-
ła rozstrzelana tuż przed swoimi 18. urodzinami.

- Całe jej życie, jej działalność zasługuje na upamiętnie-
nie – mówił ks. Jarosław. – Jej słowa wypowiedziane tuż 
przed rozstrzelaniem „Powiedzcie babci, że zachowałam się 
jak trzeba”, należy rozumieć, że do końca pozostała wierna 
idei, o którą walczyła i przede wszystkim wierna Polsce – 
dodaje.

Nasz gość wspomniał o zeszłorocznej akcji „Serce dla 
Inki”, które polegało na zbiórce srebrnych rzeczy (pojedyn-
czych kolczyków, wisiorków itp.), w celu przetopienia ich na 
formę w kształcie serca, w którym znalazła się ziemia z gro-
bu Inki.  

- Ta akcja przerosła nasze oczekiwania. Dostawaliśmy 
rzeczy nawet z Kanady czy Australii – mówił z dumą ks. 

Pod koniec kwietnia gościliśmy ks. Jarosława Wąsowicza, pod redakcją którego po-
wstała książka „Inka” - 1928-1946. Pamięć i tożsamość.

Ksiądz Wąsowicz opowiedział o niezwykłej historii Inki oraz jej boha-
terstwie. (fot. BCK)

Wąsowicz, dodając, że o takich bohaterach należy mówić, 
pisać, pamiętać. – Dzisiejsze pokolenia powinny dowiady-
wać się jak najwięcej o takich młodych ochotnikach, patrio-
tach, którzy walczyli o Polskę.

Po zakończonym spotkaniu wszyscy zainteresowani mo-
gli zakupić publikacje ks. Jarosława Wąsowicza.           /kg/

Taniec i muzyka - dwa żywioły
XXIII Ogólnopolskie Konfrontacje Taneczne, które 

miały miejsce 22 kwietnia w Domu Kultury w Małogosz-
czu, przyniosły naszym reprezentantom wiele radości.

Samo uczestnictwo w takim show to nie lada wyzwa-
nie, ale i doskonała okazja, by zaprezentować się szerszej 
publiczności. Spośród 2000 uczestników i 105 formacji ta-
necznych prezentujących 123 choreografie, wybrano tych 
najlepszych. 

My również mamy się czym chwalić. Trzecie miejsce 
w kategorii Inne Formy (12-15 lat) zajął Zespół Taneczny 
EFEKT z Brynicy. Natomiast grupa Studio Dance Factory 
z Piekoszowa otrzymała dyplom za udział w kategorii Car-
ribean Show. Naszym reprezentantom składamy serdeczne 
gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.                  

Studio Dance Factory z Piekoszowa. (fot. BCK)

Wyróżnienie w ogólnopolskich eliminacjach
„Wygraj sukces” to ogólnopolski konkurs piosenki, które-

go organizatorem jest Tarnobrzeski Dom Kultury.
W 54 ośrodkach w całej Polsce do 30 kwietnia odby-

wały się eliminacje wstępne, z których wyłonieni zostają 
najlepsi soliści. 

W takich eliminacjach w Małogoszczu naszą gminę re-
prezentowała uczestniczka zajęć wokalnych BCK – Amelia 
Brożyna. Za swój występ otrzymała wyróżnienie. To spo-
ry sukces naszej utalentowanej wokalistki o niesamowicie 
mocnym głosie. Warto zaznaczyć, że w niniejszych elimi-
nacjach wzięło udział 60 uczestników.

/kg/

ZGŁOŚ SIĘ DO ZESPOŁU!
Zespół Pieśni i Tańca 

„Wincentowianie” przyjmie w swoje 
szeregi chętne osoby 

z umiejętnością tańca, śpiewu 
i grania na instrumentach.

Informacje pod nr tel.: 530 801 073
Serdecznie zapraszamy!

O G Ł O S Z E N I E
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Czasem książka, czasem film
Jedni pięknie czytają, a drudzy mają znakomitą pamięć do nadrobniejszych szczegó-
łów książki lub filmu.

Piękne czytanie to czytanie wyraźne, z odpowied-
nią tonacją i akcentem. Te cechy oceniane były pod-
czas kolejnej edycji Gminnego Konkursu Pięknego 
Czytania, który jak co roku zorganizowany został 
przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie oraz 
Szkołę Podstawową w Piekoszowie.

Kilkudziesięciu uczniów z klas I-III szkół podstawo-
wych wzięło udział w czytelniczych zmaganiach. – Nie 
stresujcie się, na pewno poradzicie sobie znakomicie – 
padały słowa dopingu, skierowane zwłaszcza w stronę 
debiutantów i pierwszaków. To właśnie ci ostatni rozpo-
czynali konkurencję. Ogromne brawa należą się wszyst-
kim za odwagę, jednak zwyciężyć niestety wszyscy nie 
mogą. Do grona najlepiej czytających i rozumiejących 
przeczytany tekst należą: Agnieszka Gola i Mikołaj Guz, 
którzy zajęli trzecie miejsce; Ewa Mariańczyk - laureatka 
drugiego miejsca oraz zwyciężczyni – Magda Madej. Wy-
różnienie w tej grupie otrzymała Oliwia Koneczna.

Po pierwszakach przyszła kolej na drugą grupę – 
uczniów klasy drugiej. Ex aequo na trzecim miejscu zna-
leźli się Maks Guzy i Aleksandra Wijas, na drugim – Ja-
kub Borowski i Julia Kowalska, a laureatkami pierwszego 
miejsca zostały Sonia Kolasa i Maja Sulej. Wyróżnienia 
wręczono Mikołajowi Soburze i Krystianowi Kosturowi.

W ostatniej grupie uczestników – trzecioklasistów – 

Trzecioklasiści przygotowani do czytelniczej rywalizacji. (fot. BCK)

wyróżnienie otrzymał Grzegorz Księski. Miejsce trzecie 
przypadło dwóm osobom – Dominikowi Lisowi i Karolinie 
Zaród. Stopień wyżej znaleźli się Kamil Zimnicki i Jakub 
Feliszek, a najlepiej przeczytali Iza Szymkiewicz i Oskar 
Szymkiewicz.

- Chcieliśmy podziękować przede wszystkim dzieciom, 
które mimo stresu poradziły sobie doskonale i zaprezen-
towały się z bardzo dobrej strony – mówiła Barbara Skar-
bek członkini komisji oceniającej. – I warto podkreślić, że 
w tym roku mieliśmy więcej chłopców niż w latach ubie-
głych – dodał Andrzej Paździerz dyrektor BCK.

Laureaci konkursu oprócz dyplomów otrzymali także 
nagrody książkowe.

Willy Wonka, Charlie, Dziadek Joe 
i niezwykła fabryka czekolady

W kolejny dzień Tygodnia Bibliotek, w czwartek 11 
maja, miał miejsce konkurs wiedzy zorganizowany przez 
BCK wspólnie ze Szkołą Podstawową w Piekoszowie. Po-
legał on na sprawdzeniu wiedzy o książce i filmie „Charlie 
i fabryka czekolady”.

W konkurencjach, podzielonych na 3 etapy, udział 
wzięli uczniowie klas IV-VI. – Pierwsza część konkursu 
dotyczy wiedzy o książce. Będziecie mieli za zadanie na 
przykład odgadnąć o czym lub o kim mowa, ułożyć chro-
nologicznie wydarzenia czy rozwiązać krzyżówkę – mówi-
li na wstępie organizatorzy. Po konkurencjach pisemnych, 
uczniowie odpowiadali na pytania – niektóre były bardzo 
szczegółowe, a inne z kolei nie sprawiły większych kło-
potów.

W tym etapie najlepiej wypadły dziewczęta: Kasia Gra-

Pierwszy etap konkursu sprawdzał wiedzę o książce. (fot. BCK)

bowska wywalczyła trzecie miejsce, Maja Feliszek – dru-
gie, a zwyciężyła Gabrysia Pietrzykowska.

Kolejnym etapem było sprawdzenie wiedzy o filmie. Jak 
się okazało pytania nie sprawiły trudności kilku uczniom 
wobec czego potrzebna była dogrywka. I tak, znawcami 
filmu okazali się: Wiktoria Łuszczyńska, która otrzymała 
trzecie miejsce; Jakub Górak i Karolina Gredka – laure-
aci drugiego miejsca oraz najlepsza z najlepszych – Maja 
Feliszek.

Ostatnią konkurencją była prezentacja wybranego bo-
hatera. Mieliśmy wielu Willych Wonków, niejedną Verucę 
Salt czy też Violet Beauregarde. W tej konkurencji nagro-
dzone zostały dwie dziewczynki – Amelia Chrut i Gabrie-
la Pietrzykowska.

- Bardzo się cieszę, że mimo wielu innych zajęć, zna-
leźliście czas na czytanie i przygotowanie się do konkur-
su. Za to należą się wam brawa – mówiła podczas wrę-
czania nagród, dyrektor ZPO w Piekoszowie Ewa Wydra.

/kg/
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Wielkanocne
tradycje w plastyce
W czwartek 11 maja rozstrzygnięty został 
konkurs plastyczny „Wielkanocne trady-
cje”, którego organizatorem było Centrum 
Kultury w Piekoszowie.

- Musimy zaznaczyć, że niestety wielu uczestników 
nie zrozumiało tematu konkursu. Chodziło nam nie o 
symbole Wielkanocy takie jak baranek, palemka czy 
koszyczek, a o tradycje związane z tymi świętami – 
mówił Krzysztof Szymkiewicz kierownik działu kul-
turalnego BCK. Ocenie podlegały prace związane z 
tematem. Spośród 150 uczniów wybrano laureatów.

W grupie przedszkolaków nagrody za trzecie miejsce 
przyznano Piotrowi Ząbkowi i Julii Bębacz. Drugie miej-
sce również zajęły dwie osoby -  Oliwier Wijas i Julia Ko-
biec, a najlepszą pracę wykonała Inga Kobiec ze szkoły 
w Brynicy.

Drugą grupę uczestników stanowili uczniowie klas I-
-III szkół podstawowych. W tej kategorii wyróżnienia 
wręczono Magdzie Cacek i Maksowi Guzy. Nagrody za 
trzecie miejsce otrzymali Zuzia Wojtasińska i Franciszek 
Tomasik, a za drugie – Oliwia Wieloch i Oliwia Chruściak. 
Główną nagrodę zdobyły Aleksandra Wijas i Zuzia Szew-
czyk.

Spośród uczniów klas IV-VI wyłoniono następujących 
laureatów: trzecie miejsce – Kacper Daleszak, drugie – 
Wiktoria Kozieł i Monika Majchrzyk, a pierwsze – Kasia 
Grabowska ze szkoły w Rykoszynie. Wyróżnienia otrzy-
mały Sylwia Radlica i Kasia Szymonek.

W ostatniej grupie oceniani byli gimnazjaliści. Dyplom 
za zdobycie trzeciego miejsca przyznano Michałowi 
Wiąckowi; stopień niżej znalazł się Jakub Pinda, a zwy-
ciężyła Milena Ciosek z gimnazjum w Piekoszowie. Wy-
różnione zostały prace Natalii Król i Anny Sokołowskiej.

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni uczniowie otrzyma-
li typowo „plastyczne” nagrody tj. farby, pędzle, kredki i 
wiele innych.                                                        /kg/

Laureaci konkursu tuż po otrzymaniu nagród. (fot. BCK)

Aktywny Zajączków
We wtorek 9 maja odbyło się uroczyste pasowanie na 

czytelnika, w którym wzięli udział uczniowie kl.I z wy-
chowawcą Jolantą Hajduk. 

Na wstępie, uczennice kl. VI przedstawiły krótką insce-
nizację dotyczącą książek, by następnie rozpocząć część 
główną, czyli pasowanie. Później każdy uczeń wraz z wy-
chowawcą własnoręcznie wpisali się do kroniki bibliotecznej. 
Pierwszaki dostały pamiątkowy dyplom ze zdjęciem całej kla-
sy, oprawiony w ramki i gotowy do zawieszenia na tablicy w 
szkole. 

Najpiękniejsze zakładki nagrodzone
Tydzień Bibliotek obchodzony w bibliotece w Zajączkowie 

przyniósł nam dodatkowo rozstrzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszą zakładkę.

W piątek 12 maja poznaliśmy jego laureatów. Pierwsze 
miejsce zdobył Dawid Krzywicki, drugie Wiktor Dudek, a trze-
cie Roksana Piotrowska. Wszystkie dzieci dostały nagrody 
książkowe oraz słodki poczęstunek.                             /dk/

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu 
w Strawczynie serdecznie zaprasza na 

Święto Gminy Strawczyn – STRAWCZYNADA 2017. 
Impreza odbędzie się w weekend 19 i 20 sierpnia 

2017 r. na terenie Centrum Sportowo-Rekreacyjnego 
OLIMPIC w Strawczynku. 

Dzień pierwszy to sportowa sobota, wybory 
Miss Lata oraz występy zespołów lokalnych 

i dyskoteka pod gwiazdami. 
W niedzielę odbędą się tradycyjne dożynki gminne 

oraz mnóstwo atrakcji na scenie, m.in.: przedstawie-
nia teatralne, pokazy taneczne, występy zespołów: 
Braters z Micigozdu, Elena Rutkowska, Playboys 
oraz gwiazda wieczoru: Czadoman –  twórca hitu 

„Ruda tańczy jak szalona”. 
Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie 

www.olimpicstrawczyn.pl.

O G Ł O S Z E N I E
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Aktywność przede wszystkim

Biblioteka w Brynicy
W przypadającym w maju Ogólnopolskim Tygodniu Bibliotek, w 

bibliotece w Brynicy odbył się konkurs na najsmaczniejsze ciasto 
na podstawie książki „Zuzia uczy się gotować”.

Dziewczynki samodzielnie przygotowały ciasta i ozdobiły owo-
cami i bitą śmietaną. Wszystkie otrzymały drobne upominki. W 
kolejnych dniach bibliotekę odwiedziły dzieci z pobliskiego przed-
szkola, które zwiedziły wypożyczalnię, dowiedziały się gdzie szu-
kać książek dla dzieci i co zrobić, żeby wypożyczyć je do domu. 
Później wysłuchały opowieści przedszkolaków, rozwiązywały za-
gadki i wykonały własne zakładki do książek.

Biblioteka w Rykoszynie
W piątkowe przedpołudnie 19 maja grupa przedszkolna 5-lat-

ków z Rykoszyna wraz z opiekunkami odwiedziła bibliotekę.
Maluszki z wielkim zainteresowaniem oglądały kolorowe i 

bogato ilustrowane książeczki dla dzieci. Później przeczytano 
im bajeczkę pt. „Jak krówka Stokrotka nauczyła się szanować 
przyrodę”, a następnie odbyły się różne zabawy. Z racji zbliża-
jącego się Dnia Mamy przedszkolaki wykonały dla nich piękne 
bukiety.

Świetlica w Wincentowie
Ostatnie spotkanie grupy zabawowej obfitowało w wiele nie-

spodzianek dla dzieci.
Julcia, która w kwietniu obchodzi urodziny częstowała 

wszystkich torcikiem, a chętne dzieci malowały buźki. Nie za-
brakło amatorów zabaw z balonami. Wszystkie dzieci chętnie 
odbijały na białym papierze swoje kolorowe rączki tworząc nie-
powtarzalną pamiątkę ze spotkania. Nie zabrakło również słod-
kiego „co nieco” – wata cukrowa to coś co dzieci lubią najbar-
dziej.

Świetlica w Szczukowicach
W dniu niezapominajki dzieciaki ze Szczukowic wykonały z 

papieru kolorowego kwiatka – wspomnianą wcześniej niezapo-
minajkę. W jego środku umieścili napis „Nie zapomnij o…”.

Zadaniem dzieciaków było napisać na płatkach o czym mu-
szą pamiętać. A był to m.in. uśmiech, czytanie lektury, pomoc 
mamie, tabliczka mnożenia, przytulanie, laptop, quad, mycie zę-
bów i gry komputerowe. Zapewne lista byłaby długa, gdyby nie 
to, że stworzona niezapominajka miała tylko 5 płatków.

/tk/,/mk/,/ape/,/gg/

W SKRÓCIE Z BCK

Mnóstwo zabawy, wiele atrakcji, piękna pogoda i… 
tłum dzieciaków. Tak w skrócie można podsumować mi-
niony festyn z okazji Dnia Dziecka. 

W tym roku Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie zor-
ganizowała zabawę dla dzieci wraz ze szkołą w Piekoszowie. 
Na dzieciaki czekały zabawy tj. przylepianie piegów, oddzie-
lanie grochu od fasoli w jak najszybszym czasie, wyścigi i 
wiele innych. Do Piekoszowa przybyli także uczniowie wraz z 
opiekunami z innych placówek oświatowych z terenu gminy. 

Oprócz konkurencji i gier, wręczone zostały także nagrody 
w różnych konkursach organizowanych w ramach jubileuszu 
100-lecia szkoły w Piekoszowie.

Aktywni uczestnicy brali udział nie tylko w konkurencjach 
sportowych czy animacjach, ale pokazywali także swoje 
umiejętności w skakaniu na trampolinie czy też zjeżdżaniu z 
dmuchanego zamku.

Na łakomczuchów czekała kiełbasa z grilla, grochówka, 
darmowa wata i popcorn.                                           /kg/

Agnieszka Frączek gościem w BCK
Dla dzieciaków przygotowano w tym dniu wiele atrakcji. (fot. BCK)

Agnieszka Frączek doktor habilitowany językoznaw-
stwa, germanistka i leksykograf, autorka książek dla 
najmłodszych, 8 czerwca zagościła w Piekoszowie.

Publikacje autorki przekazują uczniom wiedzę o współ-
czesnej polszczyźnie. Jednakże oprócz nauki dotyczącej 
języka, pisarka przenosi najmłodszych w świat wyższych 
wartości, poważnych tematów napisanych nierzadko w 
sposób zabawny.

Na spotkaniu z uczniami w Piekoszowie dużo mówiła o 
powstawaniu książki i pomysłach na jej napisanie, ale tak-
że o swoim dzieciństwie i drodze do zawodu pisarki.   /kg/

Spotkanie z Agnieszką Frączek obfitowało w ciekawe wiersze. (fot. BCK)
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Entuzjaści wypadów
rowerowych

W środę 10 maja uczniowie gimnazjum z Łosienia 
uczestniczyli w Świętokrzyskim Rajdzie Rowerowym 
zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty.

W godzinach porannych grupa młodych sportowców 
pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego Sebastia-
na Kozy wyruszyła na rowerach do Piekoszowa, a następ-
nie do Kielc.

W Kielcach uczestnicy rajdu zostali oficjalnie przywita-
ni przez Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora 
Oświaty i Agatę Wojtyszek Wojewodę Świętokrzyską oraz 
przedstawicieli Komendy Policji w Kielcach. 

Następnie punktualnie o godz. 10:00 wraz z pozostały-
mi uczestnikami rajdu wyruszono na trasę, by dojechać do 
Borkowa gdzie była meta rajdu. Tam na rowerzystów cze-
kał smaczny poczęstunek i konkursy przygotowane przez 
policjantów z Kielc. 

Impreza na długo zostanie w pamięci młodych entuzja-
stów sportu rowerowego.                      /ZPO w Łosieniu/

Szkolny Dzień Ziemi
Obchody Dnia Ziemi w szkole podstawowej w Bryni-

cy odbyły się w dniach 24 - 28 kwietnia. 
Podczas tego tygodnia uczniowie uczestniczyli w wielu 

przedsięwzięciach mających na celu ochronę naszej plane-
ty i ukazanie jej piękna. Dzięki udziałowi uczniów w kon-
kursach i występach zostały przypomniane ważne pojęcia 
ekologiczne jak recykling, utylizacja, segregacja.

 Uczniowie podczas szkolnej akcji sprzątali teren wokół 
szkoły uwzględniając segregację surowców. Każda z klas 
podstawowych podczas ogólnoszkolnej akademii zaprezen-
towała piosenkę o Ziemi lub piosenkę ekologiczną. Dziecia-
ki chętnie brały udział także w konkursie „Cuda stworzone 
przez Matkę Ziemię”, który polegał na wykonaniu najciekaw-
szej prezentacji multimedialnej. Wielu uczniów wzięło udział 
w konkursie plastycznym „Moja Planeta Ziemia”, natomiast 
szkolni poeci starli się w konkursie „Ziemio, piszę o Tobie”. 
Organizatorami akcji były Elżbieta  Paterek – Kaczmarczyk 
oraz Agata Skalska.                                  /SP w Brynicy/

O konieczności dbania o naszą planetę powinni wiedzieć wszyscy, nie 
tylko uczniowie. (fot. SP Brynica)

Tradycja i... czystość
Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny dzieci z Samorzą-

dowego Przedszkola w Piekoszowie odwiedził zespół 
ludowy Piekoszowianie.

Członkowie zespołu zaprezentowali instrumenty mu-
zyczne oraz wiązankę przyśpiewek ludowych związanych 
z wiosną. Spotkanie było też okazją do zaprezentowania 
dzieciom elementów ludowego stroju kieleckiego. 

Natomiast z okazji Dni Ziemi przedszkolaki z Piekoszo-
wa jak co roku, sprzątały otoczenie budynku szkoły. 

W ruch poszły rękawiczki i worki. Dzieci umiejętnie se-
gregowały śmieci tak, aby można je było umieścić w odpo-
wiednich pojemnikach. Jak się okazało, dzieci znają kolory 
pojemników do segregowania poszczególnych surowców 
wtórnych, a na zajęciach wykonywały zabawki z odpadów.

/Przedszkole Samorządowe w Piekoszowie/  

Rodziny świętowały 
w gminnym żłobku

Wzorem ubiegłego roku, Żłobek Gminny w Pie-
koszowie ponownie przygotował niespodziankę dla 
wszystkich – Dzień Rodziny. 

Impreza w stylu festynu rodzinnego przyciągnęła ro-
dziców podopiecznych żłobka, tym samym zachęcając 
ich do aktywnego uczestnictwa. 

Podobnie jak w zeszłym roku wydarzenie miało opra-
wę muzyczno-słowną z elementami tańca. Maluszki 
prezentowały wesołe piosenki i tańczyły w kolorowych 
strojach. 

Oprócz tego na wszystkich czekały atrakcje tj. malo-
wanie twarzy, zagadki, wspólna zabawa dzieci z rodzi-
cami, basen z piłeczkami i dmuchany zamek. 

Co więcej, Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów 
wraz z Pelagią Rusiecką dyrektor żłobka wręczyli upo-
minki dla wszystkich Maluchów.

Festyn zakończono bardzo słodkim akcentem – pysz-
nym tortem, który otrzymali wszyscy obecni.           

              /kg/

Każda z grup maluszków prezentowała swoje stroje i wesołe piosenki.
(fot.BCK)
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Zdrowe piosenki
przedszkolaków

Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolaka stał się 
tradycją w Szkole Podstawowej w Szczukowskich Gór-
kach. W piątek 21 kwietnia odbyła się jego 8. edycja.

Przedszkolaki śpiewały o witaminach, owocach i warzywach. (fot. BCK)

Tuż przed przeglądem, zaprezentowali się uczniowie ze 
starszych klas, którzy przedstawili spektakl „Dar rzeki Fly”. 
Po znakomitym przedstawieniu rozpoczął się konkurs. 

Reprezentanci przedszkoli z Piekoszowa, Łosienia, 
Brynicy, Zajączkowa, Rykoszyna i Szczukowskich Górek 
najpierw prezentowali wykonany owoc lub warzywo z np. 
butelek plastikowych, a następnie odgadywali owocowo-
-warzywne zagadki. Po prezentacjach, śpiewali „zdrowe” 
piosenki, bogate w warzywa, owoce i witaminy. Każdy z 
przedszkolaków zasługiwał na nagrodę.

- Dlaczego jedzenie owoców i warzyw jest takie ważne? 
– pytała obecna na wydarzeniu Jadwiga Zapała przedsta-
wicielka świętokrzyskiej onkologii. – Bo mają w sobie wita-
miny i są zdrowe – odpowiadały chórem dzieciaki. – Oczy-
wiście. A powiedzcie mi jeszcze, co jest ważne byśmy byli 
zdrowi i pełni energii? – dopytywał gość. – Musimy się 
dużo ruszać i jeść śniadania – tłumaczyły dzielne przed-
szkolaki. Trudno się z tym nie zgodzić. Rola warzyw i owo-
ców w życiu człowieka jest bardzo istotna – całe szczę-
ście, że dzieci już o tym wiedzą.

Oprócz reprezentantki onkologii, gośćmi przeglądu byli 
również: Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, przed-
stawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Kielcach Magdalena Jaworska i Łukasz Frąk oraz pro-
boszcz parafii w Szczukowicach ks. Piotr Chruściel.    /kg/

Konkurs Piosenki
Ludowej

R E K L A M A

Już po raz trzeci w ZPO w Zajączkowie miał miejsce 
Szkolny Konkurs Piosenki Ludowej. Uczniowie w po-
szczególnych kategoriach wiekowych walczyli o naj-
lepsze miejsca. 

W tym roku dużym zainteresowaniem cieszyły się utwo-
ry tj. „Lipka” czy też „Czerwone jagody”.  Cała społecz-
ność szkolna w tym dniu przeniosła się w klimaty ludowo-
ści czego znakiem były również stroje, w które ubrani byli 
uczniowie i nauczyciele. 

Do komisji konkursowej zaproszone zostały przedstawi-
cielki Koła Gospodyń Wiejskich z Krasocina – Lucyna Gro-
sicka i Mirosława Klimczyk - które wprowadziły wszystkich 
w nastrój ludowy i zaśpiewały kilka utworów, a także Lidia 
Szymkiewicz sołtys Zajączkowa. 

- Nagrody dla uczniów ufundował anonimowy sponsor, 
któremu bardzo gorąco dziękujemy – mówiła na wstępie 
Małgorzata Bernat dyrektor ZPO w Zajączkowie. Ucznio-
wie rywalizowali ze sobą w kategorii soliści i zespoły. A oto 
nagrodzeni w kategorii Soliści w grupie kl. 0-III: pierwsze 
miejsce: Maja Piotrowska kl. „0”, drugie Oliwia Chruściak – 
kl. III, a trzecie Oliwia Szymkiewicz – kl. IIa. W grupie klas 
IV-VI: zwyciężyła Maja Sornat z kl. V; tuż za nią uplasowa-
ła się Jowita Chruściak – kl. IV, a na najniższym stopniu 
podium znalazła się Oliwia Kozieł – kl. IV. Natomiast spo-
śród gimnazjalistów najlepiej zaśpiewała Gabriela Bazak z 
klasy II gimnazjum. 

W kategorii Zespół w grupie klas 0-III pierwsze miej-
sce wyśpiewał zespół klasy IIa za wykonanie piosenki: „W 
moim ogródeczku”; spośród uczniów klas IV-VI i gimna-
zjum - I miejsce – zespół z klasy V za wykonanie piosenki: 
„Czerwone jagody”.

Słodkie i pyszne pączki uczestnicy Konkursu otrzymali 
od zaprzyjaźnionej piekarni Państwa Kosińskich z Pieko-
szowa. Ten dzień na długo zostanie w pamięci uczniów, 
nauczycieli i rodziców.

Organizatorki konkursu Beata Rajek i Jolanta Hajduk 
nauczyciele muzyki, dziękują wszystkim za wspólną zaba-
wę, jury za włożony trud i cierpliwość, dyrekcji za wsparcie 
i przychylność.           /Beata Rajek/

Popularne piosenki na ludową nutę, wykonowali i soliści, i grupy wo-
kalne. (fot. BCK)
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Z książką nad Wierną Rzekę
Dzień Dziecka okazał się nie tylko wyjątkowym spo-

tkaniem z literaturą dla uczniów, ale także dla władz, 
nauczycieli, ludzi kultury i społeczników. To właśnie 1 
czerwca wszyscy zgromadzili się nad Wierną Rzeką, by 
czytać utwór Stefana Żeromskiego „Wierna rzeka” w ra-
mach cyklicznej akcji „Świętokrzyskie czyta Żeromskie-
go”.

 Wydarzenie to było odpowiedzią na apel Adama Jarubasa 
– marszałka województwa świętokrzyskiego, który od dwóch 
lat jest inicjatorem tego przedsięwzięcia. Miejscem spotkania 
była polanka nad brzegiem Wiernej Rzeki  wybrana przez 
Jadwigę Kotwicę, mieszkankę Wiernej Rzeki, gdzie rozgry-
wała się akcja powieści w 1863 roku. Na spotkanie przybył 
Zbigniew Piątek Wójt gminy Piekoszów, Tadeusz Tkaczyk 
Wójt gminy Strawczyn wraz z przedstawicielami ZPO w Ob-
lęgorku, którzy do przeczytania mieli pierwsze strony kart 
powieści pisarza: „Nagle we wschodniej stronie od Bolmina, 
rozległ się łoskot armatniego strzału...”. 

Wójtowi Zbigniewowi Piątkowi, towarzyszyła radna Alicja 
Bełtowska oraz pisarz dr Stanisław Rogala, który zaprezen-
tował inną formę wypowiedzi – mianowicie przywołał wiersz 
„Ikwa” z tomu „Wschodni wiatr”.  

Natomiast Wójt Strawczyna inaugurując spotkanie przypo-
mniał, że to właśnie w Strawczynie jest kamień upamiętniają-
cy miejsce narodzin Stefana Żeromskiego, na którym widnie-
je napis: „14 października 1864 r.”.

Swój udział w akcji miały także opiekunki drużyny har-
cerskiej z ZPO w Zajączkowie – Dorota Kozieł i Bożena 
Klimczyk. Harcerze idąc z Zajączkowa, śpiewali piosenki 
patriotyczne, aby poczuć klimat tamtych lat, jeszcze przed 
czytaniem utworu. Społeczność lokalną w Zajączkowie 
wspiera swoimi działaniami Daniela Krzeszowska z BCK, co 
stało się i tym razem. Bibliotekarka, szerzy wśród uczniów 
tutejszej szkoły kulturę i kultywuje pamięć o pisarzu. 

Z Zajączkowa przybyli też strażacy: Zbigniew Walas wraz 
z synem Dawidem, Jacek Stępień, Tadeusz Walas – obec-
nie emerytowany górnik z Kopalni Nordkalk z Miedzianki oraz 
Henryk Wróbel, który czytając utwór, odkrywał wątki powsta-
nia styczniowego i skutki bitwy pod Małogoszczem.

Symbolika znaczenia Wiernej Rzeki ma wieloraki wy-
miar. Nazwa zespołu ludowego nosi właśnie taką nazwę. Jej 
członkowie zaprezentowali swój repertuar, śpiewając m.in.  
„Świętokrzyska Ziemio", czy „Za las chłopcy, za las”. 

Słowo drukowane „Wiernej rzeki” połączyło ze sobą 
mieszkańców dwóch gmin: Piekoszowa i Strawczyna i nie 
bez powodu, gdyż każdy mógł przeczytać fragment powieści,  
sięgającej do historii narodu polskiego.

Koordynator Świętokrzyskiej Akcji Czytania, Renata Pa-
randyk, nauczyciel z Zespołu Placówek Oświatowych w 
Oblęgorku wraz z dyrekcją szkoły i nauczycielami składa 
serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom za zaan-
gażowanie i udział w głośnym czytaniu przy szumie fal Wier-
nej Rzeki.                                             /Renata Parandyk/

Głośne czytanie utworu Henryka Sienkiewicza, zespoliła społeczność 
dwóch sąsiadujących ze sobą gmin.  (fot. archiwum)

Integracja, ja i ty - festyn w Micigoździe
„Integracja, ja i ty” po raz kolejny pod takim hasłem 

zorganizowano festyn rodzinny w Zespole Oświatowych 
Placówek Integracyjnych w Micigoździe.

Oprócz wystawy poświęconej integracji, zdrowej żywno-
ści i bezpieczeństwu, na uczestników czekał szereg intere-
sujących inicjatyw. Dużo śmiechu i chwilę relaksu mieliśmy 
przy skeczach Kabaretu z Konopi, który gościł na festynie. 
Atrakcją był również clown, który rozbawiał młodą publicz-
ność oraz brał udział w losowaniu fantów loterii, w której do 
zdobycia było kilka ciekawych gadżetów.

Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym, uczniowie wyka-
zywali się szybkością i precyzją w zmaganiach sportowych, 
a także – wraz z opiekunami – mogli poćwiczyć w sali sen-
sorycznej w budynku szkoły. Ćwiczenia i zabawa dają najlep-
sze efekty.

Dla artystycznych dusz przygotowano kącik malowania 
twarzy, tworzenia własnej biżuterii oraz warsztaty tkackie, 
uzupełnieniem których była piękna wystawa.

Na głodnych przygód czekał również kucyk, na którym 
można było się przejechać i kolorowe dmuchańce. Kilkugo-
dzinna impreza nie może obyć się bez kącika z jedzeniem - 
można było posilić się kiełbaską z grilla i smacznym ciastem, 

a ochłodzić lodami. Zakończenie festynu było na ludową nutę, 
a wszystko za sprawą występu zespołu „Wierna rzeka”.

W imprezie udział wzięli przedstawiciele władz gminy – 
Wójt Zbigniew Piątek, Przewodniczący Rady Stanisław Ko-
twica oraz radni Barbara Drogosz i Stanisław Świercz.     /kg/

Podczas festynu występowali młodzi artyści ze szkoły w Micigoździe.  
(fot.BCK)
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Mamy mistrzynie województwa

W środę 10 maja reprezentacja gimnazjum w Jaworzni 
w składzie: Natalia Król, Wiktoria Bakalarska oraz Iza-
bela Ryś wzięła udział w Drużynowych Mistrzostwach 
Województwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym 
Dziewcząt w miejscowości Szewna koło Ostrowca.

W zawodach uczestniczyło osiem zespołów, które po-
dzielono na dwie grupy. Gimnazjalistki z Jaworzni znalazły 
się w grupie A z ekipami ze Słupi Koneckiej I, Klimontowa 
i Opatowca. Nasze zawodniczki pokonały kolejno wszyst-
kie grupowe rywalki wynikiem 3:0. W fazie pucharowej za-
wodów, w pierwszym półfinale, Natalia, Wiktoria i Izabela 
zmierzyły się z drugim zespołem Słupi Koneckiej, z którym 
również wygrały 3:0. W finale tenisistki z Jaworzni znowu 
walczyły z Klimontowem - i tym razem zwyciężyły 3:0. 
Dzięki zdobyciu mistrzostwa województwa, wspomniane 
dziewczęta z naszej gminy uzyskały upragniony awans do 
Mistrzostw Polski Szkolnego Związku Sportowego.

Zawodniczki do mistrzostw przygotował instruktor tenisa 
stołowego Dariusz Kwiatkowski.    /KS Feniks Jaworznia/ Nasze reprezentantki pokonały wszystkie rywalki i ostatecznie zdobyły 

mistrzostwo.(fot. KS Feniks)

W drugiej połowie maja reprezentantki KS Feniks Jaworznia wzięły udział w wojewódz-
kich mistrzostwach w tenisie stołowym w Szewnie.

Dobry start kolarzy
w Daleszycach

Dziecięcy Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza Mia-
sta i Gminy Daleszyce, który odbył się w pierwszy dzień 
maja, przyniósł nie tylko wiele radości, ale i sukcesy 
również naszych przedstawicieli.

W imprezie wzięło udział ponad stu młodych sportowców 
z całego województwa i z okolic Tarnowa. Reprezentanci 
Szkółki kolarskiej z Piekoszowa oraz z Klubu Sportowego Fe-
niks z Jaworzni, zajęli w swoich rocznikach wysokie lokaty.

Spośród dziewcząt w kategorii „Rocznik 2004” trzecie 
miejsce zdobyła Kasia Zagnińska. Piątą lokatę w kategorii 
„Rocznik 2005 – dziewczęta” zajęła Natalia Sadowska. Rów-
nież piąte miejsce zdobył (w grupie chłopców) Kacper Posta-
wa z kategorii „Rocznik 2006”. Dla Kacpra był to pierwszy 
wyścig w życiu dlatego jak najbardziej należą mu się ogrom-
ne brawa.                                        /Dariusz Kwiatkowski/

Natalia Sadowska i Kasia Zagnińska mają powody do radości. (fot. KS 
Feniks)

Karatecy znów nas
nie zawiedli

W niedzielę 21 maja w godzinach porannych zawod-
nicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów wyjechali na 
zawody do Warszawy na Otwarte Mistrzostwa Bielan 
w Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Dzielnicy 
Bielany WARSAW CUP, których organizatorem był 
sensei Mariusz Mazur z BKKK. 

Warto podkreślić, że w składzie sędziowskim znalazł 
się nasz Mistrz Europy sensei Maciej Mazur, który dzień 
wcześniej wrócił z Japonii po blisko miesięcznych przygo-
towaniach do MŚ w Kazachstanie. 

W turnieju wzięło udział 286 zawodników. Zawodnicy 
naszego KKM znów stanęli na wysokości zadania.

Bardzo skutecznie walczył Piotr Węgliński nie dając 
szans rywalom i ostatecznie zwyciężając.

Świetnie wystartowali również Ewa Jarząb, Oliwia Ski-
ba, Patrycja Gałecka oraz Karol Sitek, którzy także zajęli 
pierwsze miejsca. W walce finałowej Laura Sitek musia-
ła uznać wyższość swojej rywalki ostatecznie zajmując 2 
miejsce. Sylwia Kazimierska - bardzo mocna zawodniczka 
- w tym turnieju musiała się zadowolić 3 miejscem.

Aleksandra Dobosz, Maja Stręk, Marcel Kmiecik i Oliwia 
Dudkiewicz znaleźli się co prawda poza podium, jednak IV 
miejsce przy takiej ilości zawodników to też duży sukces.

Serdecznie gratulujemy medalistom oraz tym, którzy 
wzięli udział w turnieju, a przede wszystkim najmłodszym 
debiutantom.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w wyprawie na 
turniej oraz za wspólne emocje. OSU!.

 

/Andrzej Horna/
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Potyczki Astry Piekoszów i Sokoła Rykoszyn
Runda wiosenna kieleckiej A-klasy rozpoczęła się dla 

Astry Piekoszów 19 marca 2017 r. 
Podsumowując wszystkie mecze, piekoszowski klub poka-

zał się w rozgrywkach z dobrej strony. W większości spotkań 
Astra zdobyła komplet punktów. Dla mieszkańców gminy Pie-
koszów specjalne znaczenie miał pojedynek derbowy Astry z 
Sokołem Rykoszyn. Zawodnicy piekoszowskiej drużyny wygra-
li spotkanie 2:3, choć Sokół prowadził 2:0 do przerwy. Astra do-
skonale radziła sobie z czołówką ligi, remisując 1:1 z Bucovią 
Bukowa i wygrywając 1:5 z Politechniką w Kielcach. Obecnie 
(stan na: 12 czerwca) Astra zajmuje 4. miejsce w tabeli z do-
robkiem 52 pkt.

W maju członkowie klubu wybrali nowy zarząd. Prezesem 
na kolejną kadencję został Marcin Wiśniewski, wiceprezesem 
Grzegorz Kwiatkowski, skarbnikiem Łukasz Mularczyk, sekre-
tarzem Marcin Śladkowski, a członkiem zarządu Edmund Pie-
trzykowski. W strukturach klubu istnieje 5 grup młodzieżowych, 
drużyna seniorów oraz sekcja badmintona, co przekłada się 

na liczbę ponad 150 czynnych zawodników. Obecnie władze 
klubu pracują nad opracowaniem wieloletniego systemu szko-
lenia od 6 latka do seniora, który będzie wdrażany od rundy 
jesiennej sezonu 2017/18. Trwają również prace nad stroną in-
ternetową, kanałem telewizji internetowej oraz platformą Astra 
Biznes Club, która będzie miała na celu zintegrowanie lokal-
nego biznesu przy klubie sportowym i poprzez to zapewnienie 
płaszczyzny do współdziałania. 

W sierpniu klub będzie prowadził nabór uzupełniający do 
wszystkich grup wiekowych. 

9. miejsce Sokoła Rykoszyn 
Po 29. kolejkach Sokół Rykoszyn zajmuje 9 lokatę (stan na 12 
czerwca) w kieleckiej A-klasie z dorobkiem 38 punktów. Zwy-
cięskie mecze - w sumie 10 - piłkarze Sokoła stoczyli m.in. z 
ŁKS Łopusznem (4:1), Piaskowianką Piaski (2:3), Tęczą Gowa-
rów (5:1) czy też Partyzantem Wodzisław (7:0). 
Osiem spotkań zakończyło się remisem, a 11 kolejek niestety 
porażką.                                                /Jakub Mularczyk/,/kg/

W sierpniu będzie można zasilić szeregi Astry Piekoszów. Klub chce opracować wieloletni system szkolenia od 6-latka do seniora. (fot. ASTRA)




