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Czytaj na str. 10

W Żłobku Gminnym 
będzie więcej miejsc
1 września w Żłobku Gminnym w 
Piekoszowie odbędzie się uroczyste 
otwarcie nowych pomieszczeń, które 
posłużą kolejnym maluchom. Do pla-
cówki uczęszczać będzie w sumie 38 
dzieci.

Nowi dyrektorzy szkół
W sierpniu w trzech placówkach 

oświatowych w naszej gminie wybra-
no nowych dyrektorów.

Zmiany na tych stanowiskach na-
stąpiły w szkołach w Brynicy, Jaworz-
ni oraz Piekoszowie.

Ważne inwestycje dla 
mieszkańców zakończone

Lipiec przyniósł mieszkańcom na-
szej gminy dobre wiadomości. W Ry-
koszynie i Bławatkowie zakończono 
przebudowy dróg, w Janowie Dolnym 
- kanalizację. Dodatkowo mieszkańcy 
Rykoszyna korzystają z lepszej jakości 
usług dostarczania wody.

Czytaj na str. 5 Czytaj na str. 14Czytaj na str. 2
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Zakończono ważne inwestycje
W lipcu w gminie Piekoszów zakończono realizację kilku ważnych dla mieszkańców 
inwestycji. 

Drogi gminne w Bławatkowie 
i Rykoszynie, kanalizacja w Ja-
nowie Dolnym oraz wodociąg 
łączący Rykoszyn z ujęciem 
wody w Szczukowicach to in-
westycje, które ułatwią życie 
wielu mieszkańcom gminy.

W Bławatkowie przebudowane 
zostały 2 ulice – Leśna i Wio-
senna. Obie uzyskały 63,63% 
dofinansowania z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, dzięki 
czemu powstały drogi o szero-
kości 5 metrów, korytka odwod-

nieniowe oraz chodniki. Wartość 
wykonania ulicy Leśnej to ponad 
203 tys. zł, a ulicy Wiosennej po-
nad 325 tys. zł. 

- Podobne prace wykonane 
zostały w Rykoszynie. Tam prze-
budowaliśmy ulicę Różaną i tak 

jak w przypadku dróg w Bławat-
kowie, także skorzystaliśmy z po-
nad 60% dofinansowania z PRO-
Wu – informuje Zbigniew Piątek 
Wójt gminy Piekoszów. Całkowity 
koszt przebudowy ulicy Różanej 
wyniósł ponad 243 tys. zł. 

– Przez wiele lat budowa dróg 
w gminie Piekoszów była zanie-
dbana. Od ubiegłego roku zmie-
niamy ten wizerunek i poprawia-
my ich stan, jak widać budując 
od podstaw. Oprócz wykonanych 
w ostatnim czasie dróg mamy 
już kilka projektów na kolejne 
inwestycje i w razie uzyskania 
dofinansowania będziemy je re-
alizować – dodaje wójt Piątek. 
Poprawa jakości infrastruktury 

Uroczyste przecięcie wstęgi w Bławatkowie. (fot. BCK)

Otwarcie ulicy Różanej w Rykoszynie. (fot. BCK)
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Wójt Gminy oraz Radny Dariusz Lis podczas odbioru części kanalizacji w Janowie Dolnym. (fot. BCK)

drogowej w gminie Piekoszów to 
nie wszystko. 

Kanalizacja już działa
W Janowie Dolnym wybu-

dowano kanalizację sanitarną 
w części dotyczącej podłącze-
nia odbiorców mieszkających w 
blokach przy obwodnicy Kielc. 
Kanały sanitarne grawitacyjne 
i tłoczne łącznie mają długość 
489 metrów. Ta inwestycja zre-

Otwarcie wodociągu w Rykoszynie. (fot. BCK)

gminy cały czas jest priorytetem 
inwestycyjnym w naszej gminie. 
W ubiegłym roku wybudowaliśmy 
nowe ujęcie wody w Lesicy, któ-
re w tym roku planujemy podłą-
czyć do wodociągu w Zajączko-
wie. Dzięki temu będziemy coraz 
mniej wody pobierać z ujęcia 
Nordkalk – informuje wójt Piątek. 
– Natomiast dzięki inwestycji, 
którą zakończyliśmy w ostatnich 

dniach lipca mieszkańcy Ryko-
szyna będą mieli dostęp do wody 
dostarczanej z ujęcia w Szczuko-
wicach, co sprawi, że rozwiązany 
zostanie problem niskiego ciśnie-
nia, z którym borykali się do tej 
pory – podsumowuje wójt gminy. 
Koszt inwestycji wyniósł 63 tys. 
zł.                                  

             /sup/

alizowana została ze środków 
własnych gminy, a jej koszt wy-
niósł ponad 230 tys. zł. Radny 
miejscowości Janów Dariusz Lis 
cieszy się z zakończonej inwe-
stycji. - Będę się starał o budowę 
dalszej części kanalizacji w Jano-
wie - dodaje.

Woda w Rykoszynie
Ostatnio zakończono również 

inwestycję dotyczącą budowy 
wodociągu spinającego sieć w 
Rykoszynie z ujęciem wody w 
Szczukowicach. Wykonany z rur 
PVC o długości ponad 850m wo-
dociąg pozwoli na lepsze wyko-
rzystywanie jego zasobów. – Ja-
kość wody w zachodniej części 
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Zgodnie z przyjętą uchwałą podczas Sesji Rady 
Gminy Piekoszów 29 marca 2017 roku, po wyre-
montowaniu części budynku, w którym mieści się 
Zakład Usług Komunalnych, przywrócony zosta-
nie Posterunek Policji. 

Gmina Piekoszów sfinansuje remont pomieszczeń, 
natomiast Komenda Miejska Policji w Kielcach zakup 
masztu antenowego, który pozwoli na komunikację 
wewnętrzną. 

- Bliskość posterunku skróci czas oczekiwania na 
interwencję, a mieszkańcy nie będą musieli ze zgło-
szeniami jeździć aż do Chęcin – mówi wójt Zbigniew 
Piątek i dodaje, że pomysł zlikwidowania wcześniej 
działającego posterunku był nietrafiony. - Nie wiem, 
dlaczego tak się stało, ale sami mieszkańcy gminy 
informują, że koncepcja nie zdała egzaminu. Poste-
runek jest potrzebny tu na miejscu i liczymy, że znów 
zacznie funkcjonować już w 2018 roku - informuje.  
        

         
                     /sup/

Uchwały podjęte na sesji 29 czerwca 2017 roku:
- w sprawie przyjęcia planu gospodarki niskoemisyjnej;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej w Piekoszowie za 2016 rok;
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Piekoszów za 2016 rok;
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piekoszów ab-
solutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pieko-
szów za 2016 rok;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 
2017 rok;
- w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestni-
czących w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub 
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Pań-
stwową Straż Pożarną lub gminę;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmi-
nę Piekoszów porozumienia o współpracy z Gminą 
Sitkówka – Nowiny w celu realizacji projektu „Czysta 
energia z OZE dla mieszkańców Gminy Sitkówka-No-
winy i Gminy Piekoszów”;
- w sprawie rozpatrzenia skargi anonimowej na dzia-
łalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie;
- w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Piekoszów 
Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017r. dotyczącej 
określenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu 
gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, restaura-
torskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych 
i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.
Uchwała podjęta na XLIII sesji 4 lipca 2017 roku:

- w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego braku 
przesłanek do naruszenia przez Wójta Gminy Pieko-
szów, zakazu określonego w art. 4 ust. 6 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funk-
cje publiczne.
Uchwały podjęte na XLIV sesji 20 lipca 2017 roku:
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Kieleckiemu;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Kieleckiego z przeznaczeniem na realizację zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 285T w miejsco-
wości Micigózd i Podzamcze Piekoszowskie;
- w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwator-
skie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku 
nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 
2017 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2017-2030;
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej 
i ustalenia jej przebiegu.
                /BIP UG/

Z ŻYCIA RADY GMINYWszystko dla zdrowia
- projekty zdrowotne

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Ta-
ryfikacji pozytywnie zaopiniowała projekty pro-
gramów zdrowotnych dla mieszkańców gminy tj. 
„Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz „Stop 
meningokokom - zapobieganie groźnym choro-
bom”. 

- Na najbliższej sesji rady gminy przedstawię rad-
nym założenia programów, dzięki którym przez kolejne 
2 lata możliwe będzie zapobieganie poprzez szczepie-
nia zachorowaniu na grypę czy w przypadku dzieci na 
inwazyjną chorobę meningokokową - mówi Zbigniew 
Piątek Wójt Gminy Piekoszów.  - W sumie ze szcze-
pień w obu projektach będzie mogło skorzystać ponad 
2000 mieszkańców gminy Piekoszów – dodaje.

Pierwszy z projektów skierowany jest do osób po-
wyżej 55. roku życia, które mieszkają w gminie Pie-
koszów, a drugi do dzieci w wieku 4-7 lat również z 
terenu gminy. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Samorzą-
dowym Zakładzie Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 
w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75 lub pod 
numerem telefonu 41 306 10 62. Okres realizacji pro-
jektów przewidziany jest do roku 2019.   
                         /sup/

Posterunek policji 
zostanie przywrócony
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Rozbudowa Żłobka Gminnego - będzie 
więcej miejsc dla dzieci

Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz wsparciu, jakie gmina otrzymała 
ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach programu rządowego ,,Maluch”. 

Żłobek Gminny w Piekoszowie to wyspecjalizowana 
jednostka budżetowa oferująca usługi w zakresie opieki, 
wychowania i edukacji dzieci od 20 tygodnia do 3 roku 
życia. W Żłobku sprawowana jest opieka nad 26 dzieci, 
w tym nad jednym dzieckiem posiadającym orzeczenie 
o niepełnosprawności. Podopieczni żłobka podzieleni są 
na dwie grupy wiekowe po 13 dzieci w każdej. W pierw-
szej grupie przebywają dzieci młodsze - do 1,5 roku ży-
cia, w drugiej dzieci starsze do 3 lat.  Dzieciom w żłobku 
została zagwarantowana najlepsza forma opieki, pra-
cownicy posiadają ukończony kurs z zakresu pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Zajęcia zabawowe z elemen-
tami edukacji prowadzone są z uwzględnieniem indywi-
dualnych potrzeb dzieci. Rozwijane są umiejętności mu-

Żłobek Gminny w Piekoszowie kontynuuje realizację projektu pn. ,,Baśniowy Żłobek” 
rozpoczętą w czerwcu 2013 roku. 

zyczne, plastyczne oraz odbywają się zajęcia z języka 
angielskiego. 

W swoim działaniu placówka nastawiona jest na współ-
pracę z rodzicami, którzy aktywizowani są do uczestni-
czenia w życiu placówki oraz wspierania w realizacji za-
dań opiekuńczo - wychowawczych oraz na współpracę 
ze środowiskiem lokalnym. W żłobku odbywają się cy-
klicznie uroczystości np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Dzień Rodziny, warsztaty świąteczne, coroczny Bal Kar-
nawałowy, każdego roku dzieci odwiedza Święty Mikołaj. 
Placówka spełnia wysokie standardy lokalowe. Posiada  
duże i przestronne sale zabaw i wypoczynku wyposa-
żone w pomoce dydaktyczne i wyposażenie spełniające 
wymagania najwyższej jakości, zaplecze sanitarne oraz 

Od września maluchy będą mogły korzystać z nowych pomieszczeń i 
sprzętu. (fot. BCK)

Żłobek organizuje wiele inicjatyw skierowanych do rodzin. (fot. BCK)

plac zabaw. Dzięki uzyskiwanemu dofinansowaniu istnie-
je ciągła możliwość polepszenia warunków bytowych, lo-
kalowych i ciągłego rozwoju placówki dla dobra dzieci do 
niej uczęszczających. 

Utworzenie dodatkowych miejsc
W 2017 roku ze względu na olbrzymie zainteresowanie 

pozyskaniem miejsca przez rodziców dla dzieci w Żłobku 
Gminnym w Piekoszowie (po weryfikacji wniosków pod-
czas rekrutacji: 56 wniosków na 12 wolnych miejsc) gmi-
na wzięła udział w Konkursie ofert na finansowe wspiera-
nie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 ,,Maluch plus” ogłaszanym przez Mini-

sterstwo w module 1 na utworzenie nowych miejsc w 
instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Z tego modułu gmina otrzymała dotację w wysokości 154 
752 zł. Bardzo prężnie przystąpiono do realizacji zadania, 
którego termin zakończenia zgodnie z harmonogramem 
prac przewidziany jest na 1 grudnia 2017 roku, jednak dzięki 
bardzo dużemu zaangażowaniu dyrektora placówki Pelagii 
Rusieckiej realnym staje się fakt, że Żłobek Gminny w Pie-
koszowie 1 września br. zapewni opiekę dla dodatkowej 12 
osobowej grupy dzieci, co łącznie daje możliwość świadcze-
nia usługi dla 38 dzieci z terenu gminy Piekoszów. 

- Dzieci to przyszłość każdego narodu i według mnie jest 
to odpowiedzialne podejście samorządu lokalnego, by na 
terenie gminy funkcjonowała placówka, która stwarza możli-
wość nie tylko do świadczenia pomocy rodzicom w zakresie 
opieki nad małymi dziećmi, ale również dla rozwoju gminy 
podmiejskiej jaką jest gmina Piekoszów. Jestem dumny, że 
na naszym terenie funkcjonuje placówka, z której przykład 
czerpią inne gminy - zaznaczył Zbigniew Piątek Wójt Gminy 
Piekoszów.     /Żłobek Gminny w Piekoszowie/
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Pierwsze stypendia dla najzdolniejszych 
uczniów przyznane
Przedstawiamy sylwetki Natalii Król i Julii Karyś, które w roku szkolnym 2016/2017 były 
najlepsze w swoich dziedzinach za co otrzymały nagrody - Laury Piekoszowskie.

Julia Karyś to mieszkanka Podzamcza, która w tym 
roku szkolnym osiągnęła średnią 5,71! Za swoją na-
ukę i związane z nią sukcesy otrzymała nagrodę Wójta 
Gminy Piekoszów – Laur Piekoszowski oraz stypen-
dium. Drugą laureatką tej nagrody jest Natalia Król, 
mieszkająca w Jaworzni pasjonatka sportu.

*Moje pierwsze pytanie dotyczy oczywiście stypen-
diów, które otrzymałyście. Jaka była wasza reakcja na 
wieść o tym, że to wy jesteście tymi najlepszymi? 

Julia: Bardzo się cieszę z otrzymanego wyróżnienia. 
Wykorzystam je, by zdobyć jak najwięcej doświadczeń i 
stworzyć jak najwięcej wspomnień.

Natalia: Bardzo chciałam zostać wyróżniona stypen-
dium, ale w to nie wierzyłam. W dniu zakończenia roku 
szkolnego koleżanki z drużyny powiedziały mi, że je dosta-
łam, a ich słowa potwierdził mój trener Dariusz Kwiatkow-
ski. Nie mogłam w to uwierzyć. Byłam bardzo zaskoczona. 
Stypendium wykorzystałam na zakup laptopa, który bar-
dzo mi pomoże w nauce w nowej szkole w Kielcach.

*Wy się cieszyłyście, wasi rodzice pewnie też…
Julia: Myślę, że rodzice byli dumni. Są szczęśliwi, gdy 

mam szansę się rozwijać.
Natalia: Moi rodzice od samego początku wierzyli we 

mnie, więc nie byli aż tak zaskoczeni gdy zostali o tym 
poinformowani, aczkolwiek cieszyli się ogromnie i powta-
rzali, że na to zasłużyłam, bo nawet gdy miałam gorączkę, 
zapalenie oskrzeli czy brałam antybiotyk, to jechałam na 
zawody i zajmowałam czołowe miejsca.

*Otrzymałyście stypendia ogólnie w dziedzinach 
nauki i sportu jednak na pewno macie swoje przed-
mioty czy dyscypliny sportowe, w których czujecie się 
najlepiej.

Natalia: Najlepiej czuje się w tenisie stołowym oraz pił-
ce siatkowej. Są to piękne dyscypliny - w pierwszej trze-
ba stawiać na samego siebie, a w drugiej trzeba darzyć 
zaufaniem członków drużyny. Jednak w obu sportach naj-

ważniejsze są duch walki i niepoddawanie się, gdy coś się 
nie uda.

Julia: Lubię poszerzać swoją wiedzę w zakresie wielu 
przedmiotów, ale najlepiej czuję się podczas nauki języka 
polskiego.

*Wasze zdolności i praca nad sobą dają znakomite 
efekty w postaci sukcesów. Opowiedzcie o nich.

Julia: Razem z przyjaciółką wygrałam w gminnym 
konkursie multimedialnym ,,Tradycje bożonarodzeniowe 
w krajach DACHL”. Dwukrotnie zwyciężyłam w Gminnym 
Konkursie Literackim im. Stefana Żeromskiego. Zajęłam 
drugie miejsce w powiatowym konkursie literackim ,,Gdzie 
płonie jeszcze mały płomyk nadziei, tam widać światło nie-
ba". Zostałam też laureatką XIV Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Polskiego. Otrzymałam wyróżnienie w kategorii 
,,Esej” w wojewódzkim konkursie ,,W Świętokrzyskim Ci 
się uda. Tu warto mieszkać!”. Zostałam wyróżniona pod-
czas Szkolnej Gali Laureatów w dziedzinach: języka pol-
skiego, języka niemieckiego, informatyki i czytelnictwa. A 
na zakończenie otrzymałam tytuł Ucznia Roku 2016/2017.

Natalia: Swoją przygodę z tenisem stołowym rozpoczę-
łam mając 11 lat. Po 2 - 3 latach zaczęłam odnosić niewiel-
kie sukcesy tj. 3. miejsce na mistrzostwach województwa 
lub 20. miejsce na mistrzostwach Polski w deblu razem z 
Wiktorią Bakalarską. W ciągu czwartego roku mojej przy-
gody ze sportem zaczęłam wygrywać wszystkie zawody. 
Czułam, że ten sport jest dla mnie, a przy stole czuje się 
jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. Na treningach zawsze 
dawałam z siebie 100%, co później przekładało się na 
świetne wyniki. W nowej szkole zamierzam kontynuować 
grę w tenisa i dalej reprezentować z dumą województwo 
świętokrzyskie na zawodach ogólnopolskich. Co się stanie 
gdy ukończę szkołę? Zobaczymy. Jednak chciałabym żeby 
tenis stołowy przeplatał się przez moje życie.

*Życzę wam dalszych sukcesów i serdecznie dzię-
kuję za rozmowę.

Katarzyna GURAK

R E K L A M A

Julia Karyś otrzymała nagrodę w dziedzinie nauki, natomiast Natalia 
Król w dziedzinie sportu. (fot. BCK)
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I Olimpiada Sportowa w Piekoszowie

W pierwszy dzień Dni Piekoszo-
wa rozegrana została Olimpiada 
Sportowa. Uczennice i uczniowie, 
kobiety i mężczyźni rywalizowa-
li ze sobą w 5 dyscyplinach: piłka 
nożna, siatkówka, biegi, skok w dal, 
tenis stołowy.

Uroczysta gala zwycięzców i wrę-
czenie pucharów odbyła się w drugi 
dzień Megamocy Piekoszowa 1 lipca 
podczas festynu rodzinnego. Poniżej 
przedstawiamy najlepszych. 

TENIS STOŁOWY:
(Szkoła Podstawowa – dziewczę-
ta):
1. Julia Szafulska
2. Wiktoria Pięta
3. Daria Litwińska
(Żak – chłopcy)
1. Jan Koneczny
2. Rafał Mariańczyk
3. Nikodem Kowalski
(Młodzik – chłopcy)
1. Kamil Paździerz
2. Krzysztof Lis
3. Sebastian Domagała
(Open – dziewczęta)
1. Wiktoria Bakalarska
2. Natalia Król
3. Izabela Ryś
(Open – chłopcy)
1. Karol Guzy
2. Karol Prokop
3. Mateusz Guzy

SIATKÓWKA:
(Szkoła Podstawowa – dziewczęta)
1. SP Piekoszów
(Gimnazjum – dziewczęta)
1. Jaworznia 3
2. Jaworznia 1
3. Jaworznia 2
(Gimnazjum – chłopcy)
1. Brynica
2. Łosień

PIŁKA NOŻNA:
(Szkoła Podstawowa – dziewczęta)
1. SP Brynica
(Szkoła Podstawowa – chłopcy)
1. SP Rykoszyn
2. SP Piekoszów
3. SP Łosień
(Gimnazjum – dziewczęta)
1. Brynica

(Gimnazjum – chłopcy)
1. Brynica
2. Łosień

BIEGI:
(klasy I-III – dziewczęta)
1. Amelia Minda
2. Oliwia Pytlas
(klasy I-III – chłopcy)
1. Bartłomiej Korba
2. Igor Terelak
3. Kacper Surma
4. Antoni Szczerek
5. Oliwier Tyszer
(klasy IV-VI – dziewczęta)
1. Martyna Śmigorska
2. Julia Majchrzyk
3. Natalia Zając
(klasy IV-VI – chłopcy)
1. Maksymilian Koza
2. Michał Poddębniak
3. Igor Tracz
(gimnazjum – dziewczęta)
1. Anna Hellmann
2. Maria Jaworska
3. Natalia Podstawka
(gimnazjum – chłopcy)
1. Adrian Zaleśny
2. Jakub Majchrzyk
3. Mateusz Guzy

SKOK W DAL:
(klasy I-III – dziewczęta)
1. Amelia Minda
2. Oliwia Pytlas
(klasy I-III – chłopcy)

1. Bartłomiej Korba
2. Oliwier Tyszer
3. Kacper Surma
(klasy IV-VI – dziewczęta)
1. Kornelia Górska
2. Julia Majchrzyk
3. Patrycja Parszewska
(klasy IV-VI – chłopcy)
1. Michał Poddębniak
2. Maksymilian Koza
3. Michał Podstawka
(gimnazjum – dziewczęta)
1. Maria Jaworska
2. Natalia Podstawka
3. Jolanta Ślusarczyk
(gimnazjum – chłopcy)
1. Konrad Nowak
2. Dariusz Turek
3. Damian Malaga

Klasyfikację ostateczną I Olimpiady 
Sportowej wygrała szkoła z Brynicy, 
która stawała na podium 17 razy.  /kg/

Po raz pierwszy w naszej gminie miała miejsce Olimpiada Sportowa, która rozpoczy-
nała Dni Piekoszowa pod hasłem „Megamoc Piekoszowa”.

Najlepsi uczestnicy I Olimpiady Sportowej w gminie Piekoszów. Niektórzy młodzi sportowcy 
byli laureatami w kilku dyscyplinach. (fot. BCK)

I Olimpiada Sportowa 
współfinansowana była ze środków 
Fundacji Banku Zachodniego WBK
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Muzyczny festyn dla rodzin zgromadził wielu mieszkańców.

I Megamoc Piekoszowa

Zespół Skaner wykonał dawne hity i nowe piosenki. (fot. BCK)

Poseł Beata Gosiewska przekazała bilety do Parlamentu Europejskiego. (fot. BCK)

Razem z Gaponiem bawili się i dzieci, i dorośli. (fot. BCK)

Główną atrakcją wieczoru 1 lip-
ca był legendarny zespół Skaner, 
do którego discopolowych prze-
bojów tj. „American Boy”, „Na-
dzieja” czy „Pociąg do gwiazd” 
tańczyli wszyscy obecni na Pla-
cu Niepodległości w Piekoszo-
wie. Jednak zanim doszliśmy do 
gwiazdy wieczoru po drodze mie-
liśmy kilka interesujących punk-
tów.

Należy zaznaczyć, że hasło „Me-
gamoc Piekoszowa” zostało wybrane 
w konkursie ogłoszonym przez BCK 
w Piekoszowie. Laureatką i pomysło-
dawczynią tej nazwy była Dominika 
Góra-Knetka, mieszkanka Będzina w 
województwie śląskim.

Muzyka łączy pokolenia
Na scenie zaprezentowali się tak-

że młodzi wokaliści z terenu gminy 

Na dzieci czekały także dmuchane zamki i trampoliny. (fot. BCK)

Piekoszów tj. Oliwia Pałysiewicz, 
Zespół „The Ups”, Amelia Brożyna, 
Aleksandra Piotrowska, instruktor 
spiewu Dorota Ząbek oraz zespo-
ły folklorystyczne - Piekoszowianie 
i Koło Gospodyń Wiejskich z Ryko-
szyna. Na scenie zaprezentowali się 
także tancerze oraz zespół Artemis.

Jednak na muzyce i tańcu nie 
koniec. Podczas wydarzenia po raz 
pierwszy wręczono Laury Pieko-
szowskie w dziedzinie nauki i spor-
tu dla najlepszych. – Są to nagrody 
dla najlepszego ucznia i sportowca, 
których zdolności należy docenić i 
jak najbardziej wspierać – mówił Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
W kategorii nauka wręczono  Julii 
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Trójka szczęśliwców otrzymała nagrody od właściciela Szkoły Jazdy Piekoszów Andrzeja Pa-
randyka. (fot. BCK)

Tomasz Zbróg Dyrektor Totalizatora Sportowego wręczył także nagrody i puchary najlepszym 
drużynom rozgrywek Astra Cup. (fot. BCK)

Karyś, a w kategorii sport – Natalii 
Król. Dziewczęta otrzymały stypen-
dia w wysokości 3000 zł.

Bilety 
do Parlamentu Europejskiego
Oprócz Laurów, wręczono także 

nagrody – bilety do Parlamentu Eu-
ropejskiego – które przekazała Poseł 
Beata Gosiewska. 

– Te bilety są nagrodami w kon-
kursie multimedialnym pod nazwą 
„Nasza Mała Ojczyzna zmienia się 
dzięki Unii Europejskiej”. Konkurs 
miał na celu ukazanie jak bardzo 
zmienił się nasz region pod wpływem 
środków finansowych pozyskanych z 
budżetu unijnego – mówiła koordy-
natorka konkursu Barbara Drogosz 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów. – Bardzo się cieszę, że 
mogę wręczyć najlepszym te bilety. 
I oczywiście bardzo serdecznie za-
praszam do Brukseli – zapraszała 
obecna na wręczeniu Poseł Beata 
Gosiewska.

Nieco wcześniej przed sceną 
młodszą publiczność zabawiali ar-
tyści z Agencji Artystycznej ROMA-
-ART, którzy zaproponowali program 
animacyjny „Zabawa z Gaponiem”. 
Do udziału w zabawach dołączyli 
także dorośli, którzy pomagali dzie-
ciom np. przeciągać linę. Oprócz za-
baw z animatorami na placu czekało 
na najmłodszych jeszcze wiele nie-
spodzianek w postaci basenu z ku-
lami, trampolin, dmuchanego zamku 

i wielu innych. 
Istotnym punktem wydarzenia było 

wręczenie nagród w zmaganiach 
sportowych – I Olimpiadzie Sporto-
wej, która odbyła się dzień wcześniej 
30 czerwca oraz w Astra Cup.

W rozgrywkach wzięło udział 8 
drużyn, które w dwóch grupach wal-

czyły o awans do półfinałów. Wyda-
rzenie umilały muzyka oraz grill. 

W finale turnieju spotkały się Real 
Łaziska oraz FC Gniewce. Decy-
dująca bramka padła dopiero w do-
grywce, dzięki czemu „Real” obronił 
tytuł. Najlepszym bramkarzem został 
wybrany Dawid Piwko (Gergele Win-
centów), którego drużyna zajęła 3. 
miejsce, a MVP turnieju Sebastian 
Blicharski (Real Łaziska). 

Wspomniani zawodnicy oraz dru-
żyny z podium odebrali puchary z 
rąk Zbigniewa Piątka Wójta Gminy 
Piekoszów oraz Tomasza Zbróga 
Dyrektora kieleckiego oddziału Tota-
lizatora Sportowego, który był głów-
nym partnerem turnieju.
Jubileusz istnienia i działalności 

Szkoły Jazdy Piekoszów
W tym samym dniu obchodziliśmy 

jeszcze jedną uroczystość - 20-lecia 
istnienia Szkoły Jazdy Piekoszów. 
Słowa powinszowań w kierunku wła-
ściciela szkoły Andrzeja Parandyka 
padły ze strony Wójta Gminy Pieko-
szów Zbigniewa Piątka oraz innych 
zaproszonych gości. 

Oprócz tego w trakcie całego fe-
stynu trwał konkurs, w którym do 
wygrania był darmowy kurs na prawo 
jazdy dla jednej osoby oraz dwie na-
grody, które pozwalały na uzyskanie 
50% rabatu za kurs.                  /kg/
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Bank Spółdzielczy
w Łopusznie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
w Kielcach

Sponsorzy Megamocy Piekoszowa:
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Letni czas sukcesów
Kapela z Rykoszyna, zespoły: Piekoszowianie, Wierna Rzeka i Wincentowianie - każ-
da z tych grup odniosła w tym roku sukcesy.

Letni czas obfituje w różnote-
matyczne imprezy kulturalne pro-
pagujące tradycję, polskie oby-
czaje i folklor. Przedstawiciele 
naszych grup folklorystycznych 
brali udział w niejednej takiej im-
prezie.

W tym roku kapela z Rykoszyna kil-
kakrotnie zdobywała główne nagrody. 

W czerwcu podczas Finału XLI Bu-
skich Spotkań z Folklorem zarówno 
cała kapela jak i osobno nagrodzony 
członek grupy Eugeniusz Karbownik 
(kategoria solista instrumentalista) 
zajęli I miejsce. Co więcej w tym sa-
mym miesiącu Eugeniusz Karbownik 
ponownie został nagrodzony III miej-
scem w kategorii instrumentalista 
podczas XLI Ogólnopolskiego Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w 
Kazimierzu Dolnym. 

Należy wspomnieć, że członek ka-
peli z Rykoszyna uczestniczył dodat-
kowo w Festiwalu Folkloru Polskiego 
Sabałowe Bajania, które odbywały 
się w sierpniu w Bukowinie Tatrzań-
skiej i ponownie zajął tam miejsce na 
podium stając na trzecim stopniu.

Zespół „Piekoszowianie”
Tradycyjne obrzędy weselne z 

różnych regionów Polski prezento-
wane były podczas przeglądu „Moje 
wielkie, polskie wesele!”, który miał 
miejsce pod koniec lipca w Hucie 
Szklanej. I tak na scenie zaprezen-
towane zostały wesela kaszubskie, 
góralskie, cygańskie czy też śląskie.

W trakcie imprezy nie zabrakło 
piekoszowskiego akcentu w postaci 
prezentacji Zespołu „Piekoszowia-
nie”, którzy przedstawili wesele świę-
tokrzyskie. 

Zespół „Wierna Rzeka” 
i Zespół „Wincentowianie”

O dużym sukcesie w ten waka-
cyjny czas możemy także mówić w 
przypadku zespołu „Wierna Rzeka”, 
który 6 sierpnia w Chmielniku zo-
stali nagrodzeni III miejscem w XVIII 
Powiatowym Przeglądzie Zespołów 
Folklorystycznych i Solistów. W tym 
przeglądzie brał udział również ze-
spół Wincentowianie prezentując 
swój dorobek muzyczny.    
             

      /kg/

Występ kapeli z Rykoszyna w Rakowie. (fot. KGW Rykoszyn)

Piekoszowianie podczas występu w Hucie Szklanej. (fot. BCK)

Wierna Rzeka w Chmielniku. (fot. Wierna Rzeka)
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Podróże małe i duże - Wakacje 2017
Akcja „Wakacje 2017” organizowana przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie 
już za nami. Podczas tych kilku tygodni zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc.

W każdy wtorek i piątek oddawaliśmy się wodnemu 
szaleństwu na basenie Olimpic w Strawczynku, na-
tomiast czwartki zarezerwowane były na wyjazdy do 
kina. Ciekawymi punktami były środy, podczas któ-
rych wyruszaliśmy na wycieczki.

Ryby i wodną roślinność mogliśmy poznać dzięki wyjaz-
dowi do Chrust i tamtejszego Oceanarium. Dzieci zobaczy-
ły na własne oczy nietypowe gatunki wodnych stworzeń, a 
później wykazywali się wytrzymałością i zręcznością na 
pobliskim torze przeszkód. 

Nie mogło zabraknąć także wycieczki na Stadion Naro-
dowy, po którego trybunach, szatniach i innych pomiesz-
czeniach oprowadzał przewodnik opowiadając ciekawe 
anegdoty i historie.

Z wizytą na Stadionie Narodowym w Warszawie. (fot.BCK)

Odwiedziliśmy również Farmę Iluzji w Mościskach, która 
zaskoczyła naszych podopiecznych atrakcjami i niezwy-
kłym wykonaniem np. niektórych przedmiotów. 

Dynamicznie było na wycieczce do Muzeum Narodowe-
go w Kielcach. Podczas tej wizyty dzieci – podzielone na 
grupy – wykonywały kapelusze oraz poznawały nazewnic-
two ziół, drzew i innych roślin, a także zbierały ich liście. 

Na zakończenie wyjechaliśmy do Parku Rozrywki „Zator-
land” w Zatorze. Tamtejsze dinozaury, atrakcyjne place za-
baw, tory przeszkód i wiele innych, uradowały dzieci.

Oprócz wcześniej wspomnianych wyjazdów, w poniedział-

ki w każdej placówce dzieci brały udział w zajęciach sta-
łych, podczas których śpiewały, malowały, lepiły w glinie, 
uczestniczyły w grach ruchowych i grały w planszówki. 

W każdej placówce BCK odbywały się animacje i zabawy. (fot.BCK)

Farmę Iluzji warto odwiedzić - atrakcje są znakomite. (fot.BCK)

W dniach 18-25 sierpnia razem z dziećmi z naszej gmi-
ny przebywaliśmy na koloniach nad Morzem Bałtyckim w 
miejscowości Jantar. Kilkudziesięcioosobowa grupa uczest-
ników oprócz wyjść na plażę i szaleństw w morzu, zwiedziła 
mnóstwo ciekawych miejsc tj. Zamek Krzyżacki w Malbor-
ku, Akwarium Gdyńskie, latarnię morską w Krynicy Morskiej 

czy też zoo w Jantarze. Jednak wycieczki to nie wszystko. 
Ważna dla wszystkich była także wspólna zabawa, gry i 
animacje, konkursy i wspólne biesiadowanie.                /kg/

Z wizytą w Malborku. (fot.BCK)

Rejs łodzią w Krynicy Morskiej. (fot. BCK)
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Rodzinnie i przy muzyce
Lato to czas zabawy. W ostatnich tygodniach tej zabawy nie zabrakło podczas festy-
nów w Wincentowie i Zajączkowie.

W upalną sobotę 22 lipca na placu przed świetlicą 
w Wincentowie przy muzycznym akompaniamencie 
miał miejsce festyn rodzinny. Na początku wydarzenia 
do gier i zabaw zachęcono najmłodszych. Współpraca, 
szybkość i spryt były przydatne w wielu konkurencjach.

Dzieci podczas zabaw miały za zadanie np. przykleić jak największą 
liczbę piegów. (fot. BCK)

Po części zabawowej rozpoczęto część oficjalną i muzycz-
ną. – Serdecznie witam wszystkich mieszkańców Wincento-
wa i okolic. Jako, że jest to festyn rodzinny to zapraszam do 
wspólnej zabawy i dużych, i małych – mówił Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Kotwica pełniący jednocześnie funk-
cję sołtysa Wincentowa.

Na scenie zaprezentowali się: Zespół Pieśni i Tańca Win-
centowianie, Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna wraz 
z kapelą, zespól Artemis i zespół Akord, a na zakończenie 
swój mix zaprezentował DJ Sylvano, którego mix porwał do 
tańca wielu obecnych.

Roztańczony Zajączków
Gorące taneczne rytmy gościły także w Zajączkowie. 

Podczas festynu 13 sierpnia muzycznie czas umilały ze-
społy Braters, Akord oraz Zespół Pieśni i Tańca Wierna 
Rzeka.

Jednak oprócz tanecznej zabawy odbyły się również 
animacje dla dzieci. Wyścigi, nalewanie wody na czas 
czy też przebijanie balonów – wszystkie te konkurencje 
znalazły swoich chętnych. W nagrodę dzieci dostawały 
słodkie niespodzianki. A na zakończenie wspólnych za-
baw odbył się czekoladowy taniec w rytmie „Chocolate 
song”.

Po zabawach rozpoczęto część oficjalno-muzyczną. – 
Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym festynie. 
Widzę, że mieszkańcy świetnie się bawią, a przecież o 
to w tym chodzi – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy 
Piekoszów. - Bardzo się cieszę, że mieszkańcy tak licz-
nie dopisali, jednak nie byłoby tego wszystkiego bez na-
szych sponsorów - mówiła Alicja Bełtowska Radna Rady 
Gminy Piekoszów. 

Festyn zakończył się dyskoteką pod gwiazdami, pod-
czas której muzykę zapewnił DJ Corby.                  /kg/

Rytmiczna muzyka porwała do tańca wiele osób. (fot. BCK)

Organizatorzy Festynu Rodzinnego w Zajączkowie 
dziękują partnerom:

Wójtowi Gminy Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi, 
firmie Nordkalk Sp. z .o.o., Jerzemu Wijasowi Prezesowi ZUK 
w Piekoszowie, Bankowi Spóldzielczemu w Łopusznie Oddział 

w Piekoszowie, Szkole Jazdy Piekoszów Andrzej Parandyk, 
firmie transportowej WITRANS Czesław Wijas, firmie P.H.U. 

WIK-WOLT Urszula Błachucka, Zakładowi mięsnemu i masarni 
Aleksandra Woldera, Hurtowni odzieży roboczej ELEX-BIS, 

Jadłodajni Duży Talerz, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługo-
wemu Bogusława Polita, Zakładowi Spawalniczo-Ślusarskiemu 

Mirosława Gierasimowicza, firmie P.H.U. POL-PARTS Cze-
sława Mitra, Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Genowefa 

Kosińska, firmie Makro Cash and Carry, strażakom 
oraz anonimowym sponsorom.

Organizatorzy Festynu Rodzinnego w Wincentowie 
dziękują partnerom:

Zakładowi piekarniczo-cukierniczemu Genowefa i Tadeusz 
Kosińscy, Delikatesom Centrum Aleksander i Halina Wolder, 
Wójtowi Gminy Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi, Bibliotece 

Centrum Kultury w Piekoszowie, firmie budowlanej GREG-BUD 
Grzegorz Kozieł, firmie UD Master Produkcja i Montaż Płotów i 
Balustrad Drewnianych Karol Dudzic, firmie STAL-MARK Wyrób 

i Montaż Płotów i Balustrad Metalowych Marek Szymkiewicz, 
firmie Usługi Stolarskie oraz Wieźby dachowe Sławomir Ko-

siński, firmie Transport Samochodowy i Usługi Koparką Daniel 
Majchrzyk, firmie AKPOL Andrzej Ples, firmie SAL-BUD Piotr 
Salwa, Instytutowi Esencja Piękna Ilona Kotwica-Szymoniak, 

Markowi Kotwicy, firmie Świat Firanek Aneta Dyk, Sklepo-
wi Spożywczo-Przemysłowemu Katarzyna i Alfred Kotwica, 

Sklepowi Spożywczo-Przemysłowemu Halina Brożek, Sklepowi 
Pomadka Halina Kotwica, sklepowi odziezowemu BLANKA 

Małgorzata Gałązka, firmie Reklama wizualna KOGA Ireneusz 
Gałązka, Zofii Woźniak, Małgorzacie Czekaj, Dorocie Szymo-

niak, Iwonie Kotwicy-Szymkiewicz.
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Projekty naszych szkół pt.: „Razem bezpieczni!” 
otrzymały dofinansowanie od Wojewody Świętokrzy-
skiego.

Szkoły Podstawowe w Rykoszynie, Szczukowskich 
Górkach, Łosieniu, Zajączkowie, Brynicy, Jaworzni i Pie-
koszowie złożyły za pośrednictwem Urzędu Gminy w 
Piekoszowie wnioski i otrzymały dofinansowanie w łącz-
nej kwocie ponad 50 tys. zł na realizację zaplanowanych 
działań w ramach Rządowego programu wspomagania 
w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w za-
pewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 
opieki w szkołach - „Bezpieczna +”.   

Zaplanowane w projektach działania  przewidują  orga-
nizację w szkołach warsztatów o charakterze psycholo-
giczno – pedagogicznym skierowanych do uczniów klas I 
- VII, ich rodziców/opiekunów oraz grona pedagogicznego 
z zakresu m.in.: kształtowania umiejętności społecznych, 
prawidłowego poruszania się w środowisku cyfrowym, 
walki z agresją, przemocą i uzależnieniami. Każdą ze 
szkół odwiedzą funkcjonariusze policji, strażacy i ratow-
nicy medyczni ucząc dzieci i młodzież zasad postępowa-
nia w sytuacjach kryzysowych. Ponadto w placówkach, 
w ramach budowania dobrego klimatu w szkole, odbędą 
się m.in. pikniki rodzinne, piesze rajdy, ogniska, zabawy 
typu talent show, warsztaty wykonywania ozdób choinko-
wych połączone z konkursami i nagrodami rzeczowymi 
dla uczniów. 

W budżetach projektów zabezpieczono również środ-

Nowi dyrektorzy szkół
We wtorek, 8 sierpnia odbyły się konkursy na dyrektorów szkół. Od 4 września szkoła-
mi w Brynicy, Jaworzni i Piekoszowie zarządzać będą nowi dyrektorzy.

Razem bezpieczni - szkolne projekty
ki na zakup dla szkół drobnego sprzętu rtv, akcesoriów 
sportowych, artykułów biurowych oraz materiałów i ga-
dżetów promocyjnych. 

- Wymienione działania realizowane będą w poszcze-
gólnych placówkach od 1 września i potrwają do końca 
2017 roku. Środki finansowe na realizację działań w 80 % 
pochodzą z rządowego programu „Bezpieczna +”, pozo-
stałe środki to wkład własny budżetów szkół - podsumo-
wuje Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.

/UG/

Słowa gratulacji w stronę nowo wybranych dy-
rektorów padły z ust Zbigniewa Piątka Wójta Gminy 
Piekoszów. – Myślę, że będą solidnie pełnić funkcje 
dyrektorów co zaowocuje pozytywnymi zmianami w 
placówkach oświatowych. 

W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
Brynicy na nowego dyrektora powołano Tomasza Grusz-
czyńskiego, nauczyciela z 20-letnim stażem pracy w 
oświacie, który do sierpnia 2016 roku kierował Szkołą 
Podstawową w Bolechowicach. - Posiadam kwalifika-
cje pedagoga oraz nauczyciela muzyki - dodaje. W mi-
nionych latach uzyskał tytuł Belfra Roku w plebiscycie 
organizowanym przez gazetę „Echo Dnia”. - Swoje lata 
doświadczeń i osiągnięte sukcesy chcę z kolei przełożyć 
na sukcesy placówki w Brynicy - mówi Tomasz Grusz-
czyński. 

Zespół Placówek Oświatowych 
w Jaworzni

Zespołem Placówek Oświatowych w Jaworzni pokie-
ruje jego długoletnia nauczycielka Małgorzata Czekaj, 
która pełniła już funkcję dyrektora tej szkoły w latach 
2002-2005. Nowo wybrana dyrektorka jest polonistką 
oraz pedagogiem w zakresie nauczania początkowego. 
Ukończyła także studia podyplomowe z edukacji potrzeb 
rewalidacyjnych osób z niepełnosprawnością intelektual-

ną. Podczas swojej wieloletniej pracy na rzecz oświaty 
była nagradzana nagrodami dyrektora szkoły i wójta gmi-
ny Piekoszów. Jak podkreśla jej priorytetem jest dalsza 
modernizacja placówki. – Chcę jak najlepiej dostoso-
wać szkołę do nowej reformy oraz poszerzyć i polepszyć 
współpracę z gronem pedagogicznym, uczniami, rodzica-
mi i innymi instytucjami na terenie gminy - wylicza Małgo-
rzata Czekaj. 

Zespół Placówek Oświatowych
 w Piekoszowie

W Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie na 
stanowisku dyrektora również zaszły zmiany. Od wrze-
śnia placówką kierować będzie Krzysztof Stępniewski. 
Oprócz pracy w kieleckich szkołach, kwestią lokalnej 
oświaty zajmował się również jako Radny Rady Miejskiej. 
Nowo wybrany dyrektor piekoszowskiej placówki był wy-
kładowcą na kieleckich szkołach wyższych. – Jestem hi-
storykiem, doktorem nauk społecznych – mówi Krzysz-
tof Stępniewski. Zapytany o plany na nowym stanowisku 
mówi wprost: - Chcę stworzyć przyjazną atmosferę. Po 
pewnym czasie zobaczymy jakie kwestie na przykład or-
ganizacyjne pozostają, a jakie trzeba zmienić.                                              

             /sup/
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Nowe nadzieje w nowym sezonie

Pierwszego lipca odbył się turniej piłkarski Astra 
Cup zorganizowany przez Astrę Piekoszów. 

W rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, które w dwóch 
grupach walczyły o awans do półfinałów. Wydarzenie umilały 
muzyka oraz grill. W finale turnieju spotkały się Real Łaziska 
oraz FC Gniewce. Decydująca bramka padła dopiero w do-
grywce, dzięki czemu „Real” obronił tytuł. Najlepszym bram-
karzem został wybrany Dawid Piwko (Gergele Wincentów), 
którego drużyna zajęła 3. miejsce, a MVP turnieju Sebastian 
Blicharski (Real Łaziska). Wspomniani zawodnicy oraz dru-
żyny z podium odebrali puchary z rąk Wójta Gminy Pieko-
szów Zbigniewa Piątka oraz Dyrektora kieleckiego oddziału 
Totalizatora Sportowego Tomasza Zbróga, który był głównym 
partnerem turnieju.

Dwie drużyny piłkarskie z terenu gminy - Astra Piekoszów i Sokół-Nordkalk Górnik Ry-
koszyn wspominają miniony sezon i przygotowują się do nowego.

Młodzi piłkarze Astry podczas zgrupowania w Pustyni szlifowali swoje 
umiejętności. (fot. BCK)

Młodzieżowcy Astry Piekoszów z roczników 2003 - 2009 
doskonalili swoje umiejętności na obozie sportowym w Pu-
styni w województwie podkarpackim. Zgrupowanie odbywa-
ło się w dniach 24 – 31 lipca. Opiekunami wycieczki byli 
Grzegorz Kwiatkowski, Tomasz Sadko, Bartosz Zagurowski 
i Roman Szymkiewicz. Piekoszowska delegacja liczyła ra-
zem 37 osób. - Już pierwszego dnia dzieci były podekscy-
towane obiektami sportowymi. W przeciągu całego obozu 
odbyliśmy kilka sesji treningowych oraz rozegraliśmy 2 spa-
ringi. Były również inne atrakcje m.in. basen, ognisko inte-
gracyjne, turniej w cymbergaja oraz quiz wiedzy o sporcie. 
Każdy był szczęśliwy z możliwości podszlifowania swoich 
umiejętności oraz spędzenia czasu w świetnej atmosferze. 
Cała grupa zasługuje na pochwałę – relacjonował trener 
Tomasz Sadko.            

9. miejsce Sokoła Rykoszyn
Rozgrywki sezonu 2016/2017 klub sportowy Sokół-Nord-

kalk Górnik Rykoszyn ukończył na 9 miejscu z ilością 38 
punktów. W trakcie tego sezonu doszło do zmiany trenera. 
Jest nim teraz Mateusz Filipiak, który podkreśla, że każdy 
mecz, w których udział bierze Sokół jest dla nich najważ-
niejszy. - Na boisku staramy się w 100% angażować – pod-
kreśla trener.  

Ważną kwestią dla piłkarzy jest odnowa Klubu, którego 
stan obecny pozostawia wiele do życzenia. - Nie ukrywam, 
że remont budynku z pewnością by się przydał, ale jako 
drużyna chcemy się skupić głównie na treningach, odpo-
wiednim przygotowaniu do najbliższego sezonu – komentu-
je Mateusz Filipiak. Pierwszy rozgrywki A-klasy rozpoczną 
się 19 sierpnia.                          

                  /Jakub Mularczyk/, /kg/



Zapraszamy na spotkanie

z K AROLINĄ WILCZYŃSK Ą
autorką książek tj.

„Jeszcze raz Nataszo”
„Anielski kokon”

cyklu „Stacja Jagodno”

12 września 2017
godz. 17:00

biblioteka w Piekoszowie
ul. Częstochowska 66

21 WRZEŚNIA 2017
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

ul. Częstochowska 66

W PROGRAMIE:

* 8:00 - 14:00 - MuBaBaO - 
animacje dla dzieci

* 16:00 - część oficjalna

* 17:30 - Koncert gitarowy:
ROBERT KASPRZYCKI

Zapraszamy!

DOŻYNKI GMINNE
10 WRZEŚNIA 2017

Program wydarzenia:
12:00 - Msza Św. w kościele parafialnym 
w Piekoszowie
15:00 - Darmowe atrakcje dla dzieci, 
gry i zabawy
17:00 - Przekazanie darów dożynkowych 
przez starostów dożynek
17:30 - 19:30 - Występ zespołów ludowych
19:30 - 23:00 - Zabawa taneczna 
z zespołami Braters, Akord i DJ Corby

Plac Niepodległości
w Piekoszowie

Zapraszamy!

Zajęcia tematyczne BCK
zapisy od 1 września

* Wokal
* Ceramika i plastyka
*Taniec
* Karate
* Akrobatyka
* Nauka gry na instrumentach
* Gimnastyka korekcyjna
* Aerobik
* Zumba
* Joga
* Fotografia

Informacje pod numerami telefonów 
41 306 10 81 lub 41 306 11 83


