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Znakomici goście i dobra 
zabawa podczas finału WOŚP

Czytaj na str. 8-9

Będą nagrody dla 
najzdolniejszych

Niektórzy biegli są w naukach hu-
manistycznych, inni w matematyce, a 
jeszcze inni w różnych dyscyplinach 
sportowych.  Dlatego też Wójt Gminy 
Piekoszów przyznawać będzie nagro-
dy pieniężne za wybitne wyniki w na-
uce lub osiągnięcia sportowe.

Reforma oświaty 
w naszej gminie

Wszystkie obecnie sześcioletnie 
szkoły podstawowe staną się ośmio-
letnimi. Rok szkolny 2019/2020 bę-
dzie pierwszym bez gimnazjów, ale 
już z pełnymi ośmioklasowymi pod-
stawówkami. W gminie Piekoszów 
działa obecnie 5 gimnazjów.

Pomoc żywnościowa
dla potrzebujących

W styczniu Fundacja Kulturalna 
Przestrzeń oraz Bank Żywności w 
Kielcach podpisali umowę dotyczącą 
pomocy żywnościowej dla najbardziej 
potrzebujących w gminie Piekoszów. 
Paczki od lutego wydaje GOPS w 
Piekoszowie.

Czytaj na str. 3 Czytaj na str. 4 Czytaj na str. 7
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Bądźmy odpowiedzialni 
za nasze psy

W związku z ostatnim przypadkiem pogryzienia 
przez samowolnie poruszającego się psa, Urząd 
Gminy w Piekoszowie informuje, że zgodnie z po-
stanowieniami prawa miejscowego osoby utrzymu-
jące zwierzęta domowe są zobowiązane do zacho-
wania bezpieczeństwa i środków ostrożności. 

Zwierzęta powinny być trzymane na terenie swojej 
nieruchomości, a wyprowadzanie psa w miejsca publicz-
ne jest możliwe wtedy, gdy będzie on prowadzony na 
smyczy. Natomiast zwierzęta pozostawione bez opieki 
podlegają schwytaniu (na koszt właściciela) i dowiezie-
niu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym 
gmina Piekoszów ma podpisaną stosowną umowę. 

Przypominamy również o konieczności zaszczepienia 
psa przeciwko wściekliźnie. Posiadacze psów są zobo-
wiązani zaszczepić zwierzęta przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca 
życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od 
ostatniego szczepienia. Niezaszczepienie psa przeciw-
ko wściekliźnie jest objęte postępowaniem karnym i sta-
nowi wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny 
do 500 zł. Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 77 
Kodeksu Wykroczeń „kto nie zachowuje zwykłych lub 
nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-
rzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych lub karze 
nagany”. Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze 
odpowiada jego właściciel. 

Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popeł-
nianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy 
psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe 
warunki bytowe dla psa, brak szkoleń i dyscypliny. Pa-
miętajmy też, ze pies łagodny dla właścicieli może zu-
pełnie inaczej reagować wobec obcych. Wałęsające się 
samowolnie psy, choćby te najspokojniejsze wywołują 
duży strach wśród dzieci.                                     /UG/

Odpady komunalne -
opłaty bez zmian

W połowie grudnia 2015 roku Rada Gminy Pieko-
szów podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawek 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
W tym roku nastąpiła zmiana odbiorcy odpadów 
komunalnych na terenie gminy Piekoszów. 

Obowiązują dwa sposoby odbierania odpadów - se-
lektywny (5 zł od osoby za miesiąc) oraz nieselektyw-
ny  (opłata wynosi 8 zł od osoby za miesiąc). 

Od tego roku w okresie od czerwca do września od-
biór niesegregowanych odpadów komunalnych doko-
nywany będzie dwa razy w miesiącu.

- Mimo zwiększenia częstotliwości odbioru zmiesza-
nych odpadów komunalnych w okresie letnim, opła-
ty pozostają takie same - mówi Zbigniew Piątek Wójt 
Gminy Piekoszów. Podstawę ustalenia opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłat.

Obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez 
wezwania, z góry raz na kwartał, do ostatniego dnia 
miesiąca rozpoczynającego kwartał, w łącznej wyso-
kości za trzy miesiące kalendarzowe, został ustalony 
uchwałą Rady Gminy Piekoszów 30 września 2015 
roku. Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi przedstawia się następująco:

• za I kwartał - opłata do 31 stycznia;
• za II kwartał - opłata do 30 kwietnia;
• za III kwartał - opłata do 31 lipca;
• za IV kwartał - opłata do 31 października.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi wnosi się na rachunek bankowy gminy:        
39 8499 0008 0400 0534 2000 0055.                   

                      
             /UG/

Nagrody Wójta dla przedsiębiorców
Wójt Zbigniew Piątek ogłasza konkurs pn. Przedsiębiorca Roku. Regulamin tegorocz-
nej edycji dostępny będzie w marcu na stronie internetowej www.piekoszow.pl

Nagroda Przedsiębiorca Roku przyznawana bę-
dzie w pięciu kategoriach. 

1. Inwestor – dla przedsiębiorcy, czy też firmy, która 
zainwestowała największy kapitał w rozwój miejsca, w 
którym prowadzi działalność.

2. Innowator – dla przedsiębiorcy, czy też firmy, któ-
ra wprowadziła do swojej działalność najciekawsze i 
usprawniające działalność innowacyjne metody pracy.

3. Eksporter – dla przedsiębiorcy, czy też firmy, któ-
ra prowadzi działalność we współpracy z partnerami 
zagranicznymi, sprzedaje lub wykonuje usługi za gra-

nicą.
4. Wizjoner – dla przedsiębiorcy, czy też firmy, któ-

ra dokonała największego „skoku” jakościowego, np. z 
mikroprzedsiębiorstwa stała się średnim przedsiębior-
stwem.

5. Mecenas – dla przedsiębiorcy, czy też firmy, która 
w największym stopniu pomaga rozwijać społeczność 
lokalną, poprzez sponsorowanie wydarzeń lub inicja-
tyw społeczno-kulturalnych.

Rozstrzygnięcie konkursu Przedsiębiorca Roku na-
stąpi w grudniu 2017 roku.                                 /sup/
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„Laur Piekoszowski” dla najzdolniejszych

Nagrody będą przyznawane na wniosek dyrekto-
rów szkół, klubów sportowych oraz innych organi-
zacji o charakterze oświatowym i sportowym. 

Wyróżnienia przyznawane będą w kategoriach: nauka 
i sport. Będzie to jednorazowa nagroda pieniężna wypła-
cana do 30 czerwca każdego roku. Uroczyste wręczenie 
nagród nastąpi podczas festynu rodzinnego planowane-

go na 1 lipca br. Rodzice lub prawni opiekunowie wyróż-
nionych uczniów otrzymają „List gratulacyjny”. - Sądzę, 
że nagrody te będą z jednej strony podziękowaniem dla 
uczniów i ich rodziców za trud włożony w rozwój nauko-
wy czy sportowy, a z drugiej strony stanowić będą za-
chętę dla innych uczniów do rozwijania swoich uzdolnień 
– mówi Zbigniew Piątek.                 /UG/

Po raz pierwszy przyznawane będą nagrody dla najzdolniejszych uczniów i sportow-
ców z terenu gminy Piekoszów. 

W marcu Wójt spotka się z mieszkańcami gminy
Spotkania dotyczyć będą możliwości uzyskania dofinansowania do odnawialnych źró-
deł energii na poziomie 60%.

TERMIN SPOTKANIA LOKALIZACJA MIEJSCOWOŚCI

3 marca 2017
godz. 18:00

Jaworznia
(szkoła)

mieszkańcy Jaworzni, Janowa
i Łazisk

6 marca 2017
godz. 18:00

Skałka
(świetlica)

mieszkańcy Skałki, Bławatkowa,
Jeżynowa, Lesicy i Lasku

9 marca 2017
godz. 18:00

Rykoszyn
(szkoła)

mieszkańcy Rykoszyna
i Gałęzic

10 marca 2017
godz. 18:00

Piekoszów
(biblioteka)

mieszkańcy Piekoszowa

13 marca 2017
godz. 18:00

Wincentów
(świetlica wiejska)

mieszkańcy Wincentowa 
i Wincentowa-Zrębów

14 marca 2017
godz. 18:00

Podzamcze
(Leśna Promenada)

mieszkańcy Podzamcza
i Julianowa

16 marca 2017
godz. 18:00

Brynica
(świetlica wiejska) mieszkańcy Brynicy

17 marca 2017
godz. 18:00

Łosień
(szkoła)

mieszkańcy Łosienia, Łubnej
i Łosienka

20 marca 2017
godz. 18:00

Szczukowice
(świetlica wiejska)

mieszkańcy Szczukowic
i Szczukowskich Górek

21 marca 2017
godz. 18:00

23 marca 2017
godz. 18:00

Zajączków
(szkoła)

Micigózd
(szkoła)

mieszkańcy Zajączkowa, Wesołej
i Wiernej

mieszkańcy Micigozda

W  ramach projektu istnieje możliwość pozy-
skania przez mieszkańców dofinansowania do 
zakupu pomp ciepła, ogniw fotowoltanicznych i 
kolektorów słonecznych. 

Na spotkaniach dostępne będą ankiety, które na-
leży wypełnić do końca marca 2017 roku. Jednakże, 
aby gmina Piekoszów mogła wziąć udział w tym pro-
gramie zgłosić się musi ok. 200 osób.                /UG/

7 marca 2017
godz. 18:00

Lesica
(świetlica)

mieszkańcy Jeżynowa,
Lesicy i Lasku
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Reforma oświaty w gminie Piekoszów
Styczeń 2017 r. to oficjalny początek kilkuletniego okresu wdrażania reformy systemu 
edukacji, który w naszej gminie objął ponad 2 tysiące dzieci i młodzieży oraz prawie 
290 nauczycieli.

Zmiany dotyczące struktury systemu szkolnego 
opierają się na powrocie do 8-letniej szkoły podsta-
wowej i stopniowym wygaszaniu funkcjonowania 
gimnazjów. 

Uczniowie klas VI szkół podstawowych, w roku szkol-
nym 2017/2018 zamiast do klasy I gimnazjum pójdą do 
VII klasy szkoły podstawowej. Gimnazja nie będą pro-
wadziły już rekrutacji i zostaną włączone do szkół pod-
stawowych.

Pierwszym niezwykle ważnym w tym względzie do-
kumentem jest uchwała podjęta przez Radę Gminy Pie-
koszów w dniu 30 stycznia br. w sprawie projektu do-
stosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego. Przewiduje on, że wszystkie, 
obecnie 6 letnie szkoły podstawowe, staną się ośmio-
letnimi szkołami podstawowymi. Rok szkolny 2019/2020 
będzie pierwszym bez szkół gimnazjalnych, ale już 
z pełnymi szkołami podstawowymi, w których nauka 
trwać będzie osiem lat. 

Dzieci od 7. roku życia objęte są obowiązkiem szkol-
nym, natomiast sześciolatki mają obowiązek rocznego 

przygotowania przedszkolnego, który mogą realizo-
wać w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych. W naszej gminie przedszkola 
samorządowe funkcjonują w Piekoszowie, Jaworzni i 
Micigoździe natomiast w szkołach w Brynicy, Szczu-
kowskich Górkach, Rykoszynie, Łosieniu i Zajączkowie 
działają tzw. „oddziały przedszkolne w szkołach podsta-
wowych” (popularnie nazywane „zerówkami”). 

Na terenie gminy Piekoszów funkcjonują ponadto 
dwa przedszkola niepubliczne, tj. Naukowe Przedszkole 
Integracyjne „Mini College” w Piekoszowie oraz Przed-
szkole Fundacji „Rozwój dla Przyszłości” z Brynicy, któ-
ra swoje oddziały ma w świetlicy wiejskiej w Brynicy, w 
dawnym budynku szkoły w Gałęzicach oraz w budyn-
kach szkół w Łosieniu, Szczukowskich Górkach, Za-
jączkowie i Rykoszynie.

Od stycznia tego roku sprawy systemu edukacji w 
tzw. okresie przejściowym, reguluje ustawa z dnia 14 
grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Pra-
wo oświatowe, a od 1 września 2017 ustawa – Prawo 
oświatowe.                              /UG/

Odśnieżanie do poprawy
Sroga zima dała się we znaki mieszkańcom gminy. Zimowym utrzymaniem dróg gmin-
nych zajmował się Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o.o.

- Zadanie utrzymania dróg gminnych zostało zle-
cone Zakładowi Usług Komunalnych w Piekoszowie. 
Rzeczywiście od mieszkańców docierały jednak do 
mnie sygnały o tym, że drogi były odśnieżane zbyt 
rzadko - mówi Wójt Zbigniew Piątek. Informacje te po-
twierdza prezes ZUK Jerzy Wijas - Był moment, w 
którym mieliśmy opóźnienie w reagowaniu na sygnały 
mieszkańców. Miały na to wpływ szczególnie awarie 
sprzętu oraz bardzo duży zakres zlecenia. W porów-

naniu z poprzednim rokiem ilość kilometrów dróg do 
utrzymania zwiększył się o około 70%. Pragnę ser-
decznie przeprosić mieszkańców za niedogodności z 
tym związane - tłumaczy prezes Wijas.

Wójt gminy powołał zespół do opracowania i wpro-
wadzenia rozwiązań, które pozwolą uniknąć tego 
typu sytuacji w przyszłości.

/sup/

W związku z opublikowaniem na łamach Gazety Samorzą-
dowej „Głos Piekoszowa” nr 6 (106) grudzień 2016 artykułu 
pt. „Nowy przewodniczący rady”, informujemy, iż w materiale 
podane zostały błędne informacje dotyczące nazwisk Rad-
nych Rady Gminy Piekoszów, którzy wystosowali wniosek o 
podjęcie uchwały odwołującej ówczesnego Przewodniczące-
go Rady Gminy. W artykule prasowym zawarto nazwisko rad-
nego Andrzeja Borowskiego, zamiast radnego Lecha Szota. 
Fragment artykułu brzmieć powinien: […] „Sesję zwołano na 
wniosek 4 radnych: Zdzisława Budziwojskiego, Lecha Szota, 
Dariusza Jańca i Dariusza Lisa”.

Z poważaniem
Andrzej Paździerz

Redaktor Naczelny „Głosu Piekoszowa”

S P R O S T O W A N I E O G Ł O S Z E N I E

NABÓR DO ORKIESTRY!

Chętnych do zasilenia 
szeregów Orkiestry Dętej  
w Piekoszowie prosimy 

o zgłoszenie się 10 marca 2017 roku
do „Organistówki” w Piekoszowie

Początek zajęć o godz. 17:00.
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Rok pracy rady gminy i komisji stałych
W 2016 roku Rada Gminy Piekoszów obradowała na 15 sesjach, w tym na 4 nadzwy-

czajnych. Ze zrealizowanych działań na uwagę zasługują m.in. realizowanie budżetu gmi-
ny w 2016 roku wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową oraz przyjęcie sprawozdania fi-
nansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok – z tego tytułu Wójtowi 
Gminy Piekoszów udzielone zostało absolutorium. Podczas obrad rady wyrażone zostały 
sprzeciwy w sprawie budowy spalarni w Micigoździe oraz w sprawie uruchomienia eksplo-
atacji złoża wapieni i gez jurajskich ze złoża „Zajączków-Wesoła”. Rada Gminy Piekoszów 
uchwaliła regulamin utrzymania czystości na terenie gminy oraz sposób odbioru, zakres i 
opłatę w temacie odbioru odpadów komunalnych. Ważną kwestią było uchwalenie orga-
nizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora fi-

nansów publicznych oraz ustalenie stawek podatkowych. Podczas obrad Rady przedstawione zostały informacje 
z funkcjonowania poszczególnych jednostek gminnych oraz sprawozdania finansowe tych instytucji. Pod koniec 
roku 2016 uchwalono budżet na 2017 rok. Do 13 grudnia 2016 roku Przewodniczącym był Zdzisław Grosicki. Po 
jego odwołaniu na tę funkcję powołano Aleksandra Sieradzana.            Aleksander Sieradzan 

                  Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów

W 2016 roku Komisja Rewizyj-
na odbyła 16 posiedzeń. Od 13 
grudnia 2016 roku Przewodniczą-
cą Komisji jest Magdalena Gar-
bat. Do tego dnia tę funkcję pełnił 
Aleksander Sieradzan.

 Komisja rewizyjna zaopiniowa-
ła pozytywnie wykonanie budże-
tu za 2015 rok oraz rozpatrywała 
skargi. Komisja przeprowadziła 
także kontrolę funkcjonowania i 

realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2015 rok. Jednakże nie 
została zamknięta kontrola wydatków na Ochotnicze 
Straże Pożarne w gminie, kontrola wybranych zadań 
remontowych oraz realizacji płatności i pożyczek zacią-
gniętych przez Gminę.           Magdalena Garbat 

             Przewodnicząca Komisji

Komisja ds. gospodarczych, 
budżetu i finansów w 10-cio 
osobowym składzie odbyła 10 
posiedzeń oraz dwa wynikające 
z pilnych zmian budżetowych. 
Komisja analizowała i wydawała 
opinię w sprawach świadczenia 
usług w zakresie odbierania i 
uiszczania opłat za odpady ko-
munalne; we wnioskach RIO do-
tyczących absolutorium dla Wójta 

Gminy Piekoszów oraz uchwalenia budżetu na 2017 rok 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Sytuacja finansowa Gminy Piekoszów była starannie 
analizowana i oceniana przez komisję budżetową, która 
uwzględniała realizację programu naprawczego.  
          

           Stanisław Świercz 
           Przewodniczący Komisji

Komisja ds. rolnictwa, ochro-
ny środowiska i bezpieczeń-
stwa publicznego pracowała w 
pięcioosobowym składzie, a w 
okresie sprawozdawczym odby-
ła 8 posiedzeń. W trakcie spo-
tkań zapoznała się z informacją 
na temat funkcjonowania ZUK-
-u, stanu rolnictwa, gospodarki 
gruntami i ochrony środowiska, 
a także z funkcjonowaniem 

ochrony przeciwpożarowej. Określony został termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłat za odbiór odpa-
dów komunalnych. Ponadto komisja dyskutowała w 
temacie studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Piekoszów oraz w 
temacie stawek podatkowych na 2017 rok.

Stanisław Kotwica 
Przewodniczący Komisji

Podczas zebrań komisji ds. 
oświaty, kultury, sportu, ochrony 
zdrowia i pomocy społecznej na 
początku roku przez dyrektora 
BCK przedstawione zostało ka-
lendarium imprez i sprawozdanie 
merytoryczne za 2016 rok. 

Podczas kolejnych spotkań 
omawiano sprawozdanie z dzia-
łalności Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, Środowisko-

wego Domu Samopomocy czy też ośrodka zdrowia, 
a także stan realizacji zadań oświatowych. W kwestii 
oświaty podejmowano również temat realizacji progra-
mu naprawczego oraz organizacji szkół w oparciu o re-
formę oświaty. Oprócz tego, podobnie jak pozostałe ko-
misje, opiniowała również przedłożone projekty uchwał.    
                     Barbara Drogosz 

          Przewodnicząca Komisji
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Jubileusz firmy BIO-MED Sp. z o.o.
Firma świadcząca kompleksowe usługi w dziedzinie gospodarki odpadami, istnieje na 
rynku już od 15 lat. 

Z okazji tego jubileuszu w Sali Lustrzanej Wojewódz-
kiego Domu Kultury w Kielcach 20 stycznia odbyła się 
wyjątkowa uroczystość, w której oprócz załogi firmy 
udział wzięli również przedstawiciele władz lokalnych 
oraz zaproszeni goście. 

Spotkanie jubileuszowe poprowadził Leonard Sikora, 
założyciel i właściciel firmy wraz ze Stefanem Sikorą Pre-
zesem Zarządu Spółki. W spotkaniu wzięli udział także za-
proszeni goście, wśród których znaleźli się m.in. Krzysztof 
Zaręba Prezydent Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój, 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów oraz Anna Ciołak 

Gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu Zarząd Spółki BIO-MED 
otrzymał również od Zbigniewa Piątka Wójta Gminy Piekoszów.

Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji w Starostwie Po-
wiatowym w Kielcach.

Reprezentanci firmy odebrali wiele życzeń z gratulacjami 
od gości i kontrahentów firm współpracujących. Pracowni-
cy spółki również przygotowali życzenia wraz z wyrazami 
uznania dla właścicieli i Zarządu Spółki. 

Z okazji jubileuszu nagrodzono wieloletnich pracowników 
firmy: Alfredę Pakułę, Urszulę Jończyk, Jarosława Puszyń-
skiego, Leszka Antasa, Dariusza Skórskiego, Kazimierza 
Piętka oraz Jana Gągolewskiego, którzy otrzymali listy gra-
tulacyjne wraz z podziękowaniami od Zarządu Spółki. 

Po wręczeniu nagród i gratulacjach rozpoczęła się część 
artystyczna, przygotowana przez Agencję POP-ART Jerze-
go Chrobota. Wystąpił znany parodysta Stanisław Tutaj oraz 
Magdalena Chołuj uczestniczka programu muzycznego The 
Voice of Poland, a także para tancerzy z zespołu „La Ma-
langa”, którzy są mistrzami świata w tańcach w stylu latino. 

Słów kilka o firmie
Nowa siedziba firmy ulokowana jest na terenie gminy 

Piekoszów w Szczukowskich Górkach, gdzie znajduje się 
Zakład Produkcyjno-Usługowy, baza transportowa i admini-
stracja. Na terenie ok.1,5 ha powstają też nowe instalacje 
do przerobu odpadów głównie przemysłowych i produkcji z 
nich np. nawozu organiczno-mineralnego. 

Spółka BIO-MED posiada stosowne decyzje na zbiera-
nie, odzysk i transport odpadów oraz postępuje zgodnie z 
ogólnie przyjętą hierarchią minimalizacji odpadów poprzez 
odzysk, recykling i na samym końcu unieszkodliwianie 
przez składowanie. Działając w branży ochrony środowiska 
od 2001 roku zdobyła już znaczący udział w rynku odpadów 
oraz stała się liczącym partnerem dla polskich przedsię-
biorstw i gmin w zakresie gospodarki odpadami.

Działalność firmy BIO-MED została wielokrotnie nagra-
dzana – otrzymała takie tytuły jak Zielony Laur 2009, Na-
groda Innowator 2011 czy też Lider Regionu 2014 w kate-
gorii Ekologia.

Spółka BIO-MED angażuje się także w działalność spo-
łeczną i wspiera lokalne inicjatywy na rzecz województwa 
poprzez działania sponsoringowe. Spółka współpracuje 
miedzy innymi z jednostkami naukowymi i uczelniami oraz 
organizacjami pozarządowymi czy lokalnymi mediami. Istot-
nym elementem działalności jest wspieranie świętokrzyskie-
go sportu poprzez sponsoring męskiej drużyny piłki siatko-
wej EFFECTOR Kielce.                    /Edyta Kwietniewska/

Gmina Piekoszów partnerem Effectora
Podczas sobotniego meczu siatkarzy Effectora 

Kielce z Indykpolem gmina Piekoszów - jako partner 
regionalny - dopingowała sportowców.

Oprócz wsparcia na trybunach, w trakcie meczu za-
prezentowali się członkowie Zespołu tanecznego Efekt 
z Brynicy oraz Orkiestra Dęta z Piekoszowa. Co więcej, 
przygotowany został minikonkurs z Piekoszowem w tle - 
uczestnicy wydarzenia musieli odpowiedzieć na pytania 
dotyczące gminy czy też jej zabytków i krajobrazu. Ci naj-
lepsi i najbardziej zapoznani z historią Piekoszowa zdobyli 
gadżety.

Niestety mimo fantastycznego dopingu ze strony kibi-
ców, Effector uległ olsztyńskiemu Indykpolowi 0:3.

/sup/ Doping tancerek z Zespołu Efekt z Brynicy.
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Czas ferii zimowych 
- czasem zabawy
Dobrą zabawę zagwarantowała BCK, która 
jak co roku przygotowała akcję „Ferie”.

Każdy dzień zimowej przerwy był inny, bogaty w 
atrakcje i mnóstwo zabawy i radości.

W poniedziałki dzieciaki wzięły udział w zajęciach stałych 
i animacjach, które miały miejsce w każdej placówce BCK tj. 
w Centrum Kultury w Piekoszowie, w świetlicach w Szczu-
kowicach i Wincentowie oraz w bibliotekach w Rykoszynie, 
Brynicy i Zajączkowie. Fotografia, ceramika, śpiew, malowa-
nie i rysowanie, bilard czy też gry planszowe – każdy znalazł 
coś dla siebie. Wtorki przeznaczone były na wyjazdy na ba-
sen, a środy do kina. Dzieciaki obejrzały takie projekcje jak 
„SING” oraz „Ostatni smok świata”. Ciekawie wyglądała rów-
nież oferta wycieczek. Pierwszą z nich był wyjazd do Teatru 
Kubuś w Kielcach na spektakl, który połączony był z teatral-
nymi warsztatami. Druga to odwiedziny u Świętego Mikołaja, 
którego Krainę dzieciaki zwiedziły w Zatorze.

Piątki natomiast poświęcone były na iście zimowe szaleń-
stwo, czyli łyżwy. Niektórzy wykonują już znakomite piruety, 
a inni dopiero się uczą. A jak wiadomo – nauka czyni mistrza.

Podsumowanie ferii odbyło się w ostatni piątek przerwy zi-
mowej, czyli 10 lutego.                         

                /kg/

Dziadek i babcia - dla nich są najważniejsi
Święto wszystkich babć przypada 21 stycznia, nato-

miast święto dziadków dzień później. 
Z racji tych niecodziennych świąt, dużo działo się pod-

czas zajęć ceramicznych w Centrum Kultury w Piekoszo-
wie, w bibliotece w Brynicy czy też w Szkole Podstawo-
wej w Szczukowskich Górkach (na zdjęciu). Wiele grup 
uczniów w różnym wieku wykonywało takie prezenty jak 
kwiatowe patery, serduszka, koszulki, różane miseczki.

Po stworzeniu tak znakomitych upominków i ich później-
szym wypaleniu oraz pomalowaniu, dzieciaki z radością 
wręczały własnoręcznie wykonane prezenty swoim uko-
chanym Babciom i Dziadkom.                                   

                /kg/
Skupienie, dokładność i wyobraźnia - to liczy się podczas pracy z gliną.

Pomoc żywnościowa
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym.

Fundacja Kulturalna Przestrzeń rozpoczyna realizację ko-
lejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020. Program jest współfinansowany z Europejskie-
go Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 
Celem Podprogramu 2016 jest zapewnienie najuboższym 
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczest-
nictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w 
okresie sierpień 2016 r. – czerwiec 2017 r.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizo-
wanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które 
spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby 
najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie 
przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na 
podstawie skierowania wystawionego przez właściwy teryto-
rialnie Ośrodek Pomocy Społecznej lub w przypadku osoby 
bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Co zawierają Paczki Żywnościowe?
Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek 

żywnościowych. Zestaw artykułów na osobę na Podprogram 
2016 wynosi: makaron jajeczny [5 kg], ryż biały [5 kg], her-
batniki [2 kg], mleko UHT [9 l], ser podpuszczkowy dojrze-
wający [2,4 kg], groszek z marchewką [3,2 kg], fasola biała 
[3,2], koncentrat pomidorowy [1,28 kg], powidła śliwkowe [1,2 
kg], gulasz wieprzowy z warzywami [4,25 kg], filet z makreli w 
oleju [1,36 kg], szynka drobiowa [2,70 kg], szynka wieprzowa 
[0,3 kg], pasztet wieprzowy [0,16 kg], cukier biały [4 kg], olej 
rzepakowy [4 l].

Szczegółowe informacje dotyczące PO PŻ i Podprogramu 
2016 znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej. W ramach Podprogramu 2016 Fundacja 
Kulturalna Przestrzeń objęła wsparciem 500 osób.                               
              /sup/

Z wizytą w Krainie Świętego Mikołaja.
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Dardan Krasnići, 
Mateusz Radomski, Kamil 

Chrobot, Jakub Szymkiewicz, Paweł 
Łyżwa, Piotr Łyżwa, Radosław Głazowski, 

Edyta Głazowska, Cezary Kinal, Aldona Kalwat, 
Ireneusz Tomal, Bartłomiej Motyl, Marcin Karaś, Mał-

gorzata Ciepluch, Paweł Porębski, Magdalena Kubicka, 
Sylwia Ślęzak, Michał Ślęzak, Artur Bakalarz, Dawid 

Gębka, Bartłomiej Kondzioła, Bartłomiej Strycharz, Mateusz 
Kołkiewicz, Kamil Moćko, Gabriela Bazak, Marta Boczkow-

ska, Sylwia Czerwińska, Zuzanna Dudek, Magdalena Dudek, 
Sandra Gierasimowicz, Mateusz Kmiecik, Marta Kruszczak, 
Kamila Kwiatkowska, Justyna Piotrowska, Karolina Stefań-

czyk, Kinga Szymkiewicz, Konrad Świercz, Aleksandra 
Walas, Nikola Wieloch, Wiktor Wilk, Gabriela Wojtasińska, 

Tomasz Popławski, Piotr Rykała, Klaudia Bielawska, 
Julia Kornecka, Patrycja Litwin, Natalia Perzowicz, 
Beata Snochowska, Edyta Sochanowska, Izabela 

Skrzyniarz, Łukasz Kułak, Zuzanna Dudek, 
Karolina Jakubowska, Maria Jaworska, 

Dawid Nowak, Oliwia Pałysiewicz 
i Anna Sokołowska.

WOLONTARIUSZE WOŚP 2017

Wsparliśmy WOŚP o blisko 30 tysięcy!
Wielka Orkiestra pobiła swój zeszłoroczny rekord. Sztab w Piekoszowie również może 
się tym osiągnięciem pochwalić, bo łącznie zebrał 28 640,50 zł!

Licytacje i loteria – główne punkty wydarzenia przy-
niosły najwięcej emocji. 

Licytowano torty, pluszaka strażackiego, kosz ko-
smetyków i środków czystości od FM Group, bon od Gi-
max-Truck o wartości 500 zł oraz… koszulkę Sławomira 
Szmala bramkarza Polski w piłce ręcznej, która została 
wylicytowana za 800zł! Oczywiście bramkarz był podczas 
tej licytacji obecny.

Laureaci konkursów - plastycznego, fotograficznego i literackiego.

Natomiast podczas loterii oprócz drobnych gadżetów tj. 
poduszki, biżuteria, smycze, parasole, pluszaki, kalenda-
rze czy kubki, do wygrania były również zaproszenie na 
sylwestra, szlifierka, tablet Lenovo (nagroda główna) czy 
też bony na pizzę i zakupy. Obecne na sali dzieciaki z nie-
cierpliwością oczekiwały na poszczególne losowania.

Szczęśliwe numerki losowane były przez Zbigniewa Piątka Wójta Gmi-
ny Piekoszów.

Pomiędzy poszczególnymi licytacjami odbywały się wy-
stępy zespołów ludowych z Piekoszowa, Wiernej Rzeki i 
Wincentowa oraz zespołu Braters, który porwał do tańca 
również naszych gości.

Wręczenie nagród w konkursach i przeglądzie
Poznaliśmy także laureatów konkursów organizowanych 

przez BCK. W konkursie plastycznym „Strój współczesne-
go bibliotekarza” zwyciężyła Oliwia Wijas (klasy IV-VI), a 
wyróżnienia otrzymali Wiktoria Kozieł i Szymon Wasik. W 
konkursie literackim „W mojej Ojczyźnie...” na najwyższym 

Zespół Wincentowianie rozbawiał publiczność.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do harcerzy, 
którzy pomogli nam przy organizacji imprezy.
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Drukarnia Press-
graf Mateusz Majka, „Świat 

Firanek” Aneta Dyk, firma BIO-
-MED sp. z o.o., Szkoła Jazdy Pieko-

szów Andrzej Parandyk, Ubezpieczenia 
„EWA” Ewa Sidło, Kwiaciarnia Flo@rt, Sklep 

z biżuterią i prezentami „Niezapominajka” Kielce, 
firma NORDKALK Miedzianka, pizzeria Rafaello 
Rafał Sideł, Piekarnia Majka, Piekarnia Genowe-
fa Kosińska, Masarnia Aleksander Wolder, ZPM 
Hochel, firma SALBUD Piotr Salwa, Hotel Leśna 
Promenada, Bank Spółdzielczy w Łopusznie Od-
dział w Piekoszowie, Marek Sorbian Naczelnik 

OSP w Piekoszowie, firma PSB Mrówka w 
Piekoszowie, Niezależni Partnerzy FM 

Group, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna oraz firma GI-

MAX-TRUCK.

   S
PONSORZY WOŚP 2017

stopniu podium stanęli Karolina Brelska (klasy IV-VI) i Mi-
chał Wiącek (gimnazjum). Wyróżniające się prace napisa-
li Marta Sornat, Julia Prus, Jakub Pinda i Natalia Wijas. 
Natomiast w konkursie fotograficznym „Ja i mój zwierzak” 
zwyciężył Dawid Krzywicki, a wyróżnienie wręczono Karo-
linie Zaród.

W trakcie imprezy przekazano także nagrody i dyplomy z 
grudniowego Przeglądu Obrzędów Ludowych, które wygrali 
Siedlecczanie z gminy Chęciny. Na drugim miejscu byli Pie-
koszowianie, a na trzecim grupa Świętokrzyskie Jodły. 

Przedstawiciele laureatów oraz uczestników Przeglądu Obrzędów.

Nagrody pieniężne, rzeczowe oraz dyplomy w poszcze-
gólnych konkursach wręczali Zbigniew Piątek Wójt Gminy 
Piekoszów oraz Aleksander Sieradzan Przewodniczący 
Rady Gminy Piekoszów.

Gwiazda wieczoru
Wieczorem na piekoszowskiej scenie wystąpiła Małgo-

rzata Nakonieczna, wokalistka z Kielc, uczestniczka popu-
larnego programu The Voice of Poland. Przepiękny i moc-
ny głos wokalistki uświetnił nasz Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy.

Wsparcie szkół i najlepsi wolontariusze
Uczniowie Zespołu Oświatowych Placówek Integracyj-

nych w Micigoździe z wielkim zaangażowaniem zabrali się 
za organizację kwesty na rzecz Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Już na początku grudnia, do pań Sylwii 
Szeteli i Beaty Walczyńskiej – wychowawczyń świetlicy 
szkolnej, dzieci dostarczały piękne kartki i ozdoby świą-
teczne, które zostały przeznaczone na kiermasz WOŚP.
Również w grudniu, pod kierunkiem pani Marty Szafar-
czyk, rozpoczęto przygotowania do koncertu kolęd i pasto-
rałek. Uczniowie ćwiczyli śpiew, a rodzice zobowiązali się 
dostarczyć domowe ciasto. Ten wspaniały pokaz odbył się 
13 stycznia w budynku szkoły. Dzieci śpiewały dla swoich 
rodziców, a ci w zamian wykupili wszystkie wypieki. 

Wszystkie zebrane fundusze znalazły się w puszkach 
WOŚP. Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w 
Micigoździe w sumie uzbierał 1 386,63 zł.

Do ogólnego świetnego wyniku przyczyniło się również 
kwestowanie w Przedszkolu w Piekoszowie, gdzie rodziny 
oraz przyjaciele przedszkolaków hojną ręką wsparli inicja-
tywę pomocy na rzecz chorych dzieci i seniorów. Kwesta 
odbywała się podczas spotkań wigilijnych we wszystkich 
oddziałach. Aby wesprzeć WOŚP dzieci i wszyscy pra-
cownicy przedszkola przygotowali Jasełka i przedstawie-
nia świąteczne, jak również prace plastyczne o tematyce 
świątecznej. Uzbieranych zostało w sumie 676,38 zł.

Na pokaźną końcową sumę jaką wspólnie z mieszkań-
cami oraz wolontariuszami udało się zebrać, wchodzą do-
datkowo następujące kwoty:

- 4 621,09 zł zebrane podczas finału w BCK;
- 1 327,20 zł zebrane podczas kiermaszu w Szkole Pod-

stawowej w Piekoszowie.
Najlepszymi wolontariuszami zostali: Edyta Sochanow-

ska, która uzbierała 1 181,41 zł, Natalia Perzowicz, która 
zebrała 961, 45 zł oraz Artur Bakalarz, w puszce którego 
kwota wyniosła 800,40 zł. Oczywiście kilka dni po finale i 
podliczeniu całej kwoty, każdy z 60 wolontariuszy otrzymał 
podziękowanie oraz certyfikat WOŚP. 

- To świetne, że gmina Piekoszów po raz kolejny otwie-
ra serca i chce pomagać. Dobrze, że pomagamy innym, bo 
może tak kiedyś się zdarzyć, że i my tej pomocy będziemy 
potrzebować - mówił Zbigniew Piątek włodarz gminy. Ze sło-
wami swojego przedmówcy zgodził się także Aleksander Sie-
radzan Przewodniczący Rady, który dodał, że każda kwota 
się liczy i każdy dobry gest. - Mam nadzieję, że Piekoszów 
znów uzbiera pokaźną kwotę, by wesprzeć działania WOŚP 
- dodaje. Jak widać były to prorocze słowa.                   /kg/

„Głos Piekoszowa”  
– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, 
ul. Częstochowska 66, red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: Biblioteka Centrum  
Kultury w Piekoszowie 

Druk: TERCET 
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Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogło-
szeń, nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega 

sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 
Numer zamknięto 20 lutego 2017 r.
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Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Ponad 30. wystąpień mieliśmy okazję obejrzeć i wysłuchać w trakcie kolejnej odsłony 
Przeglądu Kolęd i Pastorałek. Przedszkolaki oraz uczniowie klas podstawowych i gim-
nazjalnych, solo lub w grupach śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki.

Świąteczna atmosfera udzieliła się nie tylko występu-
jącym, ale i oglądającym. Oczywiście jak w przypadku 
takich konkursów każde wystąpienie było oceniane. W 
skład komisji weszli: Emilia Marszałek (nauczyciel mu-
zyki), Izabela Tomaszewska (pracownik ŚDS w Piekoszo-
wie) oraz Stanisław Czechowicz (kapelmistrz Orkiestry 
Dętej w Piekoszowie).

Pierwszymi ocenianymi byli przedstawiciele przedszkoli i 
klas I-III. Grupa uczestników tych grup była nie lada wyzwa-
niem dla komisji. Jednak po dyskusji przedstawiono zwycięz-
ców.

Przedszkolaki – Sandra Jarosińska i Urszula Sieradzan 
– otrzymały wyróżnienia. Równie oryginalnie i ciekawie za-
prezentowali się przedstawiciele kategorii klasy I-III – Miłosz 
Grosicki, Maja Sulej, Weronika Lis, Nina Reczka, Franciszek 
Syska i Marlena Woroch – którym także wręczono wyróżnie-
nia. W tej kategorii trzecie miejsce zajęła Aleksandra Włodar-
ska, drugie Maja Bernat, a zwyciężył Antoni Szczerek.

Jeszcze liczniejsza była grupa uczestników z klas IV-VI. 
Tutaj wyróżniającymi się wystąpieniami były te w wykonaniu 
duetu z Rykoszyna – Mariki Śladkowskiej i Patrycji Rutkow-
skiej oraz Anny Bębacz i Antoniny Syski. Na trzecim miejscu 

znalazła się Maja Sornat, na drugim Marta Majka, a pierwsze 
miejsce zajęła Amelia Brożyna.

W grupie gimnazjalistów zwyciężyła Oliwia Pałysiewicz, 
stopień niżej znalazła się Dominika Blicharska, a trzecie miej-
sce wyśpiewała Zuzanna Ziętal. Uczestnicy otrzymali nagro-
dy rzeczowe, dyplomy oraz statuetki.                            /kg/

Uczestnicy Przeglądu Kolęd i Pastorałek występowali solo i w grupach.

Stworzyli wizytówki
W grudniu grupa gimnazjalistów uczestniczyła w 

warsztatach graficznych poświęconych tworzeniu wi-
zytówek.

Każdy z czteroosobowych zespołów miał za zadanie 
wymyśleć nazwę firmy zajmującej się konkretną dziedziną 
oraz stworzyć dla niej niepowtarzalną wizytówkę. Często 
oprócz standardowych informacji tj. imię i nazwisko, adres 
i kontakt, dołączano „chwytliwy” tekst reklamowy. Dużo 
było przy tym śmiechu i zabawy. Uczestnicy wykorzystali 
w pełni to co podpowiadała im wyobraźnia mimo, że na 
początku stworzenie odpowiedniej wizytówki wcale nie wy-
dawało im się takie proste.                                       /kg/

Projektowanie wizytówki wymagało kreatywności i wyczucia estetyki.

Nauka o wartościach
Melania Kapelusz autorka dwutomowego cyklu 

książek o przygodach rezolutnej Kingi, a także zbioru 
opowiadań o trzynastu maleńkich braciach pt. „Kra-
snoludki”, poprowadziła spotkanie z pierwszakami, 
drugoklasistami i trzecioklasistami, które 15 grudnia 
odbyło się w piekoszowskiej bibliotece.

Autorka wspólnie z dziećmi rozmawiała na temat wspo-
mnianych wcześniej krasnoludków, jednak w taki sposób 
by dzieci aktywnie w tej konwersacji uczestniczyły. Co 
więcej, w umiejętny sposób połączyła humor, bajkę i naj-
ważniejsze wartości tj. wzajemną pomoc, troskę o innych, 
dobro i szacunek.                                                     /kg/

Dzieciaki odpowiadały na różne pytania autorki.
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Babcie i Dziadkowie 
bawili się w Żłobku

Z okazji święta Babć i Dziadków dzieciaki z „Ba-
śniowego żłobka” w Piekoszowie przygotowały przed-
stawienie artystyczne obfite były w wesołe piosenki 
oraz wierszyki.

Podopieczni żłobka śpiewali piękne piosenki i recytowali wiersze.

- Impreza zorganizowana została przez naszą placówkę 
po raz pierwszy, jednak - jak widać - goście, czyli Babcie 
i Dziadkowie naszych podopiecznych jak najbardziej dopi-
sali. Serdeczne podziękowania należą się również rodzi-
com dzieci, którzy ufundowali słodki poczęstunek – mówi 
Pelagia Rusiecka Dyrektor Żłobka.

Po zakończonym występie każde z dzieci wręczyło 
swoim Babciom i Dziadkom drobne upominki. Następnie 
przyszedł czas na wspólną zabawę przy wesołych piosen-
kach.                 /kg/

Betlejemskie 
światło pokoju

Boże Narodzenie to najpiękniejsze ze świąt. Przygo-
towujemy się do nich podejmując wiele działań. Tra-
dycją Związku Harcerstwa Polskiego jest roznoszenie 
Betlejemskiego Światełka Pokoju po instytucjach, biu-
rach i domach. 

Harcerze z 27. Kieleckiej Drużyny Harcerskiej w przed-
świątecznym czasie tj. 13 grudnia na Mszy Św. w kościele 
Św. Jadwigi odebrali Betlejemskie Światełko Pokoju i na 
uroczystej mszy w kaplicy w Miedziance przekazali Pło-
mień tutejszym parafianom.

Kolejnym wydarzeniem było przygotowanie kolacji  z 
tradycyjnymi potrawami wigilijnymi. Harcerze  zaprosili  na 
nią  rodziców, dyrektor szkoły w Zajączkowie Małgorzatę 
Bernat, wicedyrektor Anetę Pawłowską oraz drużynową 
17. Kieleckiej Drużyny Harcerskiej Martynę Jarosińską. 
Podczas świątecznego spotkania wszyscy podzielili się 
opłatkiem, składając sobie szczere życzenia. Nie zabrakło 
też wspólnego słuchania i śpiewania kolęd. Podczas tego 
wyjątkowego dnia kilku harcerzy otrzymało barwy drużyny 
oraz złożyło przyrzeczenie harcerskie. Harcerze nie zapo-
mnieli o podziękowaniach dla opiekunów drużyny paniom 
Bożenie Klimczyk i Dorocie Kozieł za opiekę, a rodzice za 
zaangażowanie w rozwój ich dzieci. 

Działalność 27KDH została doceniona przez władze 
gminy. Na szkolnych Jasełkach w ZPO w Zajączkowie z 
rąk Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka i radnej Ali-
cji Bełtowskiej drużyna otrzymała wspaniały podarunek – 
aparat fotograficzny. Harcerze 27. Kieleckiej Drużyny Har-
cerskiej składają serdeczne podziękowania. 

/27KDH/

Harcerki Natalia Sobczyńska i Oliwia Kozieł ze Światłem Pokoju.

W dniach 13 i 16 grudnia 2016 roku uczniowie klas 
IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie wzięli 
udział w warsztatach pn. „Boże Narodzenie na świe-
cie”, zorganizowanych przez pracowników Muzeum 
Dialogu Kultur w Kielcach.

Prezentacja multimedialna przybliżyła dzieciom najcie-
kawsze bożonarodzeniowe zwyczaje świąteczne z najod-
leglejszych zakątków świata. Dowiedzieliśmy się dlaczego 
nie wszyscy ubierają choinki, do czego podczas świąt Bo-
żego Narodzenia przydają się Meksykanom rzodkiewki i 
dlaczego w Islandii podczas świąt grasuje drapieżny kot. 
Po zajęciach edukacyjnych odbyły się zajęcia plastyczne, 
na których wykonane zostały bożonarodzeniowe szopki.

Na koniec wyświetlono dwa filmy - „Bezpieczną przy-
stań – historie z życia małoletnich uchodźców” i dokument 
o Henryku Sienkiewiczu. Zajęcia wszystkim przypadły do 
gustu.                                    /www.szkolarykoszyn.pl/

Święta na świecie
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Zima im nie straszna - akcja: Kulig!
W środę 18 stycznia, w Szkole Podstawowej w 

Szczukowskich Górkach w pełnej gotowości bojowej 
stawili się zerówczaki oraz piątoklasiści. 

Na przystanku autobusowym czekał już doskonale 
przygotowany i przystosowany do panujących warunków 
atmosferycznych wóz bojowy (autobus), na pokładzie któ-
rego uczniowie bezpiecznie dotarli do Sobkowa. 

Pierwszym punktem akcji było spotkanie z groźnym i 
najszybszym na świecie sokołem, amerykańskimi harrisa-
mi oraz drapieżnym „nocnym markiem” czyli puchaczem. 
Następnie drużyny udały się do zadań bojowych. Grupa 
„0” wraz z 3 przywódczyniami wsiadła na pędzące sanie, 

a klasa 5 wskoczyła na konie i pod przywództwem wo-
dza Sławomira wykonywała dalsze zadanie, które miało 
na celu opanowanie Sobkowa. Grupa „0” zasiadła w tym 
czasie do zasłużonego posiłku w sali kominkowej Zamku 
Rycerskiego. Po dłuższym czasie oczekiwania do grupy 
„0” dołączyła mocno zmęczona, ale usatysfakcjonowana 
z wykonania zadania klasa 5. Po rozgrzaniu ciepłą her-
batą i pieczoną kiełbaską, wyruszono w drogę powrotną 
do bazy w Szczukowskich Górkach. Wszyscy uczestnicy 
spisali się na medal. 

/SP w Szczukowskich Górkach/

ZPO w Piekoszowie
Już od wielu lat tradycją w naszej szkole jest akcja Pluszo-

wy Miś, którą od 1972 roku organizuje redakcja Echa Dnia. 
Polega ona na zbiórce m.in. zabawek i przekazaniu ich dzie-
ciom leżącym w szpitalach, przebywającym w ośrodkach wy-
chowawczych i rodzinnych domach dziecka. Co roku w naszej 
placówce ogłaszana jest zbiórka zabawek, książek, puzzli, 
gier planszowych, przyborów szkolnych, pluszaków i słodyczy. 
Nie muszą to być rzeczy nowe, ale czyste i niezniszczone. Or-
ganizatorzy szkolnej akcji przekazali potrzebującym dzieciom 
zebrane zabawki, gry i inne akcesoria, dostarczając je do re-
dakcji Echa Dnia. 

Po półrocznych zmaganiach z matematyką, językami czy 
historią przyszedł czas odpoczynku, dlatego w środę przed 
feriami w szkole podstawowej odbył się bal karnawałowy. Już 
od samego rana na korytarzach pląsały księżniczki, wróżki i 
baletnice, dzielnie towarzyszyli im kowboje, policjanci i piraci. 
Było wiele wspólnych zabaw i konkursów.

ZPO w Jaworzni
W październiku Samorząd Uczniowski w Szkole Podsta-

wowej w Jaworzni pod kierunkiem Małgorzaty Czekaj, zor-
ganizował Konkurs Plastyczny pod hasłem: „Moje ulubione 
zwierzątko”. Pierwsze miejsce w konkursie zajęła uczennica 
klasy IV - Anna Garbat. Gratulujemy.

SP w Szczukowskich Górkach
W tym roku szkolnym odbył się I Konkurs Matematyczny, 

organizowany przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, o za-
sięgu wojewódzkim. Do drugiego etapu powiatowego, jako 
jedyne w gminie Piekoszów dostały się uczennice klasy V 
Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach - Oliwia i 
Klaudia Konarskie. Nie jest to ich jedyny sukces, ponieważ 
Klaudia dostała się do ostatniego, trzeciego etapu konkursu, 
który odbędzie się w marcu tego roku w Kielcach. To wybit-
ne osiągnięcie tej jakże uzdolnionej matematycznie dziew-
czynki. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZPO w Zajączkowie
Uczniowie ZPO w Zajączkowie zainscenizowali historię 

narodzin Jezusa. Choć to wydarzenie jest dobrze znane, to 
jednak z chęcią się do niego powraca.

Pojawili się aniołowie obwieszczający dobrą nowinę, pa-
sterze podążający za Gwiazdą Betlejemską oraz Trzej Kró-
lowie z darami.

Przedstawienie, oprócz uczniów szkoły, dyrekcji i nauczy-
cieli, oglądali również zaproszeni goście tj. Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów, ks. Wiktor Walocha Proboszcz Para-
fii Wierna Rzeka, Alicja Bełtowska Radna Rady Gminy Pie-
koszów oraz Lidia Szymańska Sołtys Zajączkowa.

/sup/

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ

Dajmy szansę Danielowi
Daniel Żuława to mieszkaniec gminy Piekoszów 

chorujący na stwardnienie rozsiane. Z pomocą męż-
czyźnie przyszli znajomi, koledzy i koleżanki, a także 
przedstawiciele władz gminy, którzy w sobotę 18 lute-
go w Szkole Podstawowej w Brynicy rozegrali turniej 
siatkówki.

Kilka słów wstępu padło od organizatorów meczu, a tak-
że od Zbigniewa Piątka Wójta Gminy Piekoszów i Aleksan-
dra Sieradzana Przewodniczącego Rady Gminy.

W trakcie spotkania przeprowadzona została zbiórka 
środków na zapobiegawcze leczenie i rehabilitację Da-
niela, a także licytacja przedmiotów podarowanych przez 
uczestników spotkania. 

Co więcej, dzięki uprzejmości rodziny, przyjaciół i zna-
jomych Daniela, zorganizowany został słodki poczęstunek 
oraz grill.

/Katarzyna Sideł/ W turnieju aktywny udział wziął również Zbigniew Piątek włodarz gminy.
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Nowoczesny sprzęt informatyczny
Pod koniec 2016 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie wyposażono 
nową salę informatyczną. 

- Dawna sala była już dość mocno wyeksploatowa-
na. Komputery miały już swoje lata, oprogramowanie 
odbiegało od współczesnych norm – mówi Barbara 
Drogosz nauczyciel informatyki w ZPO w Piekoszowie. 

- Nie była możliwa dogłębna realizacja podstawy pro-
gramowej obowiązującej w gimnazjum. Dlatego cieszymy 
się, że dostaliśmy nowe sprzęty i nowe oprogramowanie 
– dodaje dr Ewa Wydra Dyrektor ZPO. Ze starych kompu-
terów udało się wygospodarować tylko 8 sztuk, które zo-
stały rozdysponowane po salach szkolnych. Dzięki temu 
nauczyciele będą mogli z nich korzystać podczas lekcji, a 
także będą im służyć do wykorzystania oprogramowania, 
które szkoła posiada.

- Nowa sala ma obecnie 15 komputerów, laptop dla na-
uczyciela i urządzenie wielofunkcyjne, dzięki któremu dzie-
ci poznają tajniki druku, sposób przygotowania plików czy 
też ich obróbki – mówi Barbara Drogosz. 

Podczas wizytacji w nowej sali informatycznej w stycz-
niu uczestniczył również Zbigniew Piątek Wójt Gminy, któ-
ry wyraził swoje zadowolenie z nowych sprzętów. – Cieszę 

się, że sala została wyposażona w nowe komputery, bo to 
na pewno pozwoli na lepsze wykorzystanie wiedzy uczniów 
i lepsze prowadzenie zajęć zgodnie z programem naucza-
nia – dodał włodarz gminy Piekoszów.                        /kg/

Praca na nowoczesnym sprzęcie na pewno da lepsze efekty w nauce.

R E K L A M A

W Szkole Podstawowej w Brynicy organizacja uro-
czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka jest tradycją 
na stałe wpisaną w kalendarz imprez szkolnych.

W piątkowe przedpołudnie 27 stycznia w pięknie ude-
korowanej czerwonymi sercami sali gimnastycznej, bardzo 
licznie zebrali się dziadkowie i babcie, których na to uro-
czyste spotkanie zaprosili ich wnukowie. Najmłodsi w pro-
sty dziecięcy sposób - poprzez taniec, wiersze i piosenki 
- chcieli wyrazić wdzięczność dziadkom za to, że są i za-
wsze można na nich liczyć. Goście obejrzeli także pokaz 
taneczny w wykonaniu zespołu Efekt oraz żywiołowego 
jive’a zatańczonego przez zerówczaków. Brawom nie było 
końca. Na finał wydarzenia wszystkie dzieciaki zaśpiewa-
ły uroczyste „Sto lat” i wręczyły własnoręcznie wykonane 
upominki.                                               /SP w Brynicy/

Artystycznie dla Babci i Dziadka

Babcie i dziadkowie podziwiali występy swoich wnuków.

Zespół Efekt swoim występem wzbogacił całe wydarzenie.
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Kolorowe bombki oraz jasełka
Na początku grudnia uczniowie klasy V i VI wraz z 

opiekunami Karoliną Toberą, Barbarą Karyś,Magdaleną 
Czarnecką-Zbróg oraz Pauliną Kotwicą-Dudzic, udali 
się do Fabryki Bombek „Decora” w Miechowie.

Uczestnicy wycieczki prześledzili skomplikowany proces 
ręcznego tworzenia ozdób choinkowych. Zobaczyli jak nie-
zwykle trudna i wymagająca precyzji jest praca osób za-
trudnionych w fabryce. Obejrzeli wspaniałe cudeńka, które 
tam wytworzono. Ukoronowaniem zwiedzania było własno-
ręczne tworzenie ozdób choinkowych. Każdy z uczniów po-
malował i ozdobił bombkę, którą później zabrał do domu. 

Natomiast ostatni dzień przed zimową przerwą świą-
teczną miał w szkole niezwykły przebieg. Uczniowie wraz 
z panią katechetką Edytą Piętą przygotowali niesamowity 
występ - Jasełka, które w ich wykonaniu na długo zosta-
ną w naszej pamięci. Historia narodzin Jezusa została opo-
wiedziana po raz kolejny na nowo. Byliśmy świadkami nie-
zwykle wzruszającej, ale i zabawnej opowieści. Zabawne 
dialogi i wartka akcja, wyraziste postaci stworzyły ciekawą 
opowieść. Wspólnie odśpiewane piękne kolędy i pastorałki 

połączyły wszystkich i pozwoliły odczuć świąteczną atmos-
ferę.                                                       /ZOPI Micigózd/

Inscenizacje narodzin Chrystusa to wyzwanie aktorskie dla uczniów.

Łosień z kolędą
W piątek 27 stycznia w Zespole Placówek Oświa-

towych w Łosieniu odbył się Międzyszkolny Konkurs 
Kolęd i Pastorałek w języku obcym. 

Zgromadzoną publiczność oraz jury oczarowali ucznio-
wie dodatkowo grający na instrumentach muzycznych. Wy-
konawcy rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach: szkoła 
podstawowa kl. IV-VI oraz gimnazjum. Laureatami konkursu 
w kategorii szkół podstawowych zostały Katarzyna Jaworska, 
Angelika Nowak oraz Wiktoria Łuszczyńska z Łosienia (I miej-
sce); tuż za nimi uplasowały się Jowita Świebodzka, Marika 
Śladkowska oraz Patrycja Rutkowska z Rykoszyna, a na ostat-
nim stopniu podium stanął Krzysztof Gola z Łosienia. 

W kategorii gimnazjum pierwsze miejsce zdobyły Elżbie-
ta Snoch, Zuzanna Ziętal, Martyna Szafarczyk, Oliwia Sidło, 
Monika Rzepa oraz Zuzanna Wodecka z Piekoszowa, drugie - 
Klaudia Titkin i Mateusz Dobosz z Łosienia, a trzecie Angelika 
Szymoniak, Oliwia Świercz oraz Kornelia Piotrowska z Zającz-
kowa. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do kolędowania 
za rok.                                                       /ZPO w Łosieniu/

Klaudia Titkin - jedna z laureatek - podczas występu. 

SP w Brynicy
W poniedziałek 30 stycznia w Szkole Podstawowej w Brynicy 

odbył się bal karnawałowy, który stał się okazją do wyśmienitej 
zabawy. Sala gimnastyczna zamieniła się w prawdziwą salę ba-
lową wypełnioną najmłodszymi uczniami oraz przedszkolakami. 
Na parkiecie pojawiły się więc księżniczki, wróżki i baletnice, a 
towarzyszyli im strażacy, policjanci, kowboje i piraci. Było wiele 
wspólnych zabaw tj. pociągi, korowody, kółeczka i tańce w pa-
rach, które prowadził wodzirej. Wszyscy mogli uczestniczyć w 
zabawach i konkursach ze słodkimi nagrodami.

SP w Rykoszynie
W placówce jak co roku pod patronatem Samorządu Szkol-

nego i Koła „Pomocna Dłoń”, zbierano pieniądze na potrzeby 
małych dzieci i seniorów. Od 9 do 13 stycznia przedstawiciele 
SU kwestowali wśród uczniów. W czwartek 12 stycznia ucznio-
wie bawili się na dyskotekach zorganizowanych dla klas 0 – III 
i IV –VI, w trakcie których zostały przypomniane przez uczniów 
klasy IV zasady pierwszej pomocy przedmedycznej i pokaz re-
animacji. Natomiast w poniedziałek komisja przeliczyła zebrane 
pieniądze - uzbierano kwotę 500 zł, która została wpłacona na 
konto Fundacji WOŚP.

ZPO w Łosieniu
Wzorem lat ubiegłych 21 stycznia w ZPO w Łosieniu odbyła 

się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. W szkole gościli 
babcie i dziadkowie z okolicznych miejscowości naszej gminy 
oraz z Korczyna. Z małych, gorących serc popłynęły życzenia 
zawarte w słowach wierszy i piosenek. Dzieci obdarowały bab-
cie i dziadków własnoręcznie wykonanymi laurkami i upomin-
kami. 

ZOPI Micigózd
W tym roku coroczna zbiórka karmy, koców i innych rzeczy 

dla zwierząt ze schroniska ponownie zakończyła się ogrom-
nym sukcesem. Zebrano m.in.: kilkadziesiąt kilogramów karmy 
suchej i mokrej, ogromną ilość koców, kołder i innych materia-
łów, które posłużą za legowisko dla zwierząt, miseczki, smycze 
i inne akcesoria. Dzięki tym licznym darom zaistniała możliwość 
ponownego zabezpieczenia przed zimą zwierzaków ze schroni-
ska w Dyminach.                                                                                     

                                                                                    /sup/

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ
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R E K L A M A

Mistrzowie w grze
w bilard

Wielki egzamin
młodych karateków

W ostatnią sobotę stycznia w świetlicy w Szczuko-
wicach rozegrany został Turniej bilarda o Puchar Wój-
ta Gminy Piekoszów w ramach akcji „Ferie 2017”.

Partie rozegrano w systemie „każdy z każdym” dlatego 
do obejrzenia mieliśmy ok. 20 zmagań. Po kilkugodzinnych 
rozgrywkach poznaliśmy najlepszą „trójkę”:

- I miejsce - Michał Łukasik
- II miejsce - Maciej Snoch
- III miejsce - Łukasz Sarbian
Poza podium na czwartym miejscu uplasował się Bar-

tłomiej Pinda. Nagrody wręczał Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów.

Podziękowania należą się dla sponsora Pana Roberta, 
który dostarczył wspaniałe gadżety dla wszystkich uczest-
ników turnieju.                                                   /tk/,/kg/

W piątek 13 stycznia zawodnicy Klubu Karate Mo-
rawica i Piekoszów prezentowali swoje umiejętności i 
sprawność ogólną przed wyjątkową komisją. 

Do egzaminu po wstępnej selekcji już na treningach 
przystąpiły 94 osoby w wieku od 6 do 48 lat z Morawicy 
i okolic oraz z Piekoszowa. W pierwszej kolejności spraw-
dzianowi umiejętności zostali poddani najmłodsi adepci 
sztuki Karate (stopień 10.1 kyu) jak również osoby dorosłe 
które swoją przygodę z Karate dopiero rozpoczynają (sto-
pień 10 kyu).

Ciężkie walki (kumite) pod koniec wyczerpującego eg-
zaminu stoczyli zawodnicy KKM oraz zdający na stopień 5 
kyu Wojciech Chudzik i Artur Gałecki.

Komisja w składzie sensei Maciej Mazur 1 DAN, sensei 
Andrzej Horna 2 DAN i sensei Robert Szuba 1 DAN uzna-
li jednogłośnie, że wszystkie osoby pozytywnie zaliczyły 
egzamin.

- Jeżeli miałbym podsumować w jednym zdaniu eg-
zamin, powiem tylko że każdy uczestnik odpowiednio do 
wieku i stopnia, na który zdawał, w pełni sprostał wyma-
ganiom egzaminacyjnym – mówi Andrzej Horna prezes i 
trener KKM. - W Klubie zawsze najwięcej uwagi poświęca-
my jakości naszego Karate, co nas zdecydowanie wyróż-
nia w środowisku nie tylko świętokrzyskim, ale i krajowym 
– dodaje.

Należy przypomnieć, że w 2016 roku zawodnicy Klubu 
Karate Morawica i Piekoszów zdobyli 103 medale – aby 
osiągnąć taki wynik musieli ciężko pracować, jednak udało 
się pogodzić zawody z przygotowaniami do egzaminu.

/Andrzej Horna/, /kg/Zawodnicy rozgrywali mecze w systemie „każdy z każdym”.



TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH OSOBY NA DZIEŃ KOBIET – 8 MARCA 
 

Plan przejazdu I TRASA: 

16.20 – Wierna – przystanek przy drodze powiatowej przy torach (okolica 
stacji Wierna Rzeka) 

16.25 – Wierna przy rozjeździe dróg (okolice kościoła) 

16.35 – Zajączków – przy bibliotece 

16.45 – Bławatków – przy sklepie 

16.50 – Jeżynów – przy drodze powiatowej 

16.55 – Gałęzice – przy świetlicy 

17.05 – Rykoszyn – przy remizie OSP 

17.15 – Wincentów – przy skrzyżowaniu z drogą na Zręby 

17.20 – Wincentów – ostatni przystanek przy drodze w kierunku Łosienia 

17.30 – Łosienek – przy rozjeździe w kierunku Podrabia 

17.35 – Łosień – przy kościele 

17.40 – Łubno – przy rozjeździe w kierunku Podrabia 

17.50 – Micigózd – przystanek przy szkole 

18.00 – dojazd do BCK 

 

 

Plan przejazdu II TRASA: 

17.00 – Podzamcze – przy rondzie 

17.10 – Brynica – przy szkole 

17.15 – Brynica – przy rozjeździe w kierunku Bugaju 

17.25 – Szczukowice – przy remizie OSP 

17.30 – Szczukowice – przy rozjeździe na Piekoszów 

17.40 – Janów/Jaworznia – stacja Orlen 

17.45 – Jaworznia – końcowy przystanek (przy domu p. sołtys) 

17.55 – Łaziska – przy przystanku w kierunku Piekoszowa 

18.00 – dojazd do BCK 

PO ZAKOŃCZENIU IMPREZY, 
AUTOBUS ROZWIEZIE OSOBY 

DO POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI


