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Uroczyste obchody Święta
Konstytucji 3 Maja

Czytaj na str. 2

Strażacy pozyskali
nowy sprzęt ratowniczy
Defibrylatory, zestaw szyn, zestaw 
ratowniczy, plecak i inny specjali-
styczny sprzęt do ratowania życia 
ludzkiego otrzymali strażacy z 5 
jednostek OSP gminy Piekoszów. 

Sympozjum naukowe
„Oto Matka Twoja”
W tym roku mija 50-lat od czasu 
koronacji piekoszowskiego obrazu 
Matki Bożej przez Prymasa Pol-
ski Stanisława Wyszyńskiego. Z tej 
okazji odbyło się niezwykłe sympo-
zjum naukowe.

Cztery szkoły mają 
swoich patronów
Szkołom w Rykoszynie, Szczukow-
skich Górkach, Micigoździe i Za-
jączkowie nadano imiona ważnych 
postaci i wydarzeń historycznych w 
dziejach Polski. Oficjalne uroczysto-
ści odbyły się w Dniu Samorządu 
Terytorialnego 28 maja.

Czytaj na str. 7 Czytaj na str. 8Czytaj na str. 3
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Witaj, majowa Jutrzenko!
Rok 1791 był dla Polaków niezwykle ważny. W dniu 3 maja przyjęto ustawę regulującą 
ustrój prawny ówczesnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Te istotne wydarzenia z koń-
cówki XVIII wieku wspominane i uroczyście świętowane są po dzień dzisiejszy.

Obchody uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja nie mogły ominąć rów-
nież gminy Piekoszów, które roz-
poczęła uroczysta msza święta w 
kościele parafialnym pw. NNMP 
w Piekoszowie. – Papież Pius XI 
w 1924 roku ustanowił dzień 3 
maja, dzień polskiej konstytucji, 
świętem Maryi Królowej Polski – 
mówił na początku mszy świętej 
kleryk Bartłomiej Kasprzyk. 

Dalsza część obchodów odbywa-
ła się na Placu Niepodległości, gdzie 
po zaśpiewaniu hymnu i uroczystym 
podniesieniu flagi państwowej, zło-
żono kwiaty przy pomniku Józefa 
Piłsudskiego oddając cześć Mar-
szałkowi oraz mieszkańcom gminy 
Piekoszów, którzy polegli w walce o 
wolność Ojczyzny.

– Spotykamy się tutaj dzisiaj po 
to, by oddać hołd twórcom treści 
konstytucji, ale również po to, aby 
uczcić kolejną jej rocznicę – mówił 
podczas wydarzenia Zbigniew Pią-
tek Wójt Gminy Piekoszów. – To 
właśnie 227 lat temu Polska zadzi-
wiła Europę spisując nowoczesną 
konstytucję – pierwszą w Europie, 
a drugą na świecie – wspominał go-
spodarz gminy, przedstawiając za-
rys historyczny tamtych wydarzeń. 
O tym jak istotna jest konstytucja i jej 
zapisy, mówił również Stanisław Ko-
twica Przewodniczący Rady Gminy 
Piekoszów, który podobnie jak Wójt 
Gminy, także złożył życzenia z oka-
zji Dnia Strażaka, który przypada 
na dzień 4 maja. – Życzę wam aby 
wasz patron św. Florian przyświecał 
wam podczas akcji ratowniczych i 
abyście wracali w poczuciu dobrze 
spełnionego obowiązku – mówił 
Stanisław Kotwica.

Słowa powinszowań w stronę 
strażaków padły także z ust Toma-
sza Zbróga Radnego Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, który 
także podkreślał znaczenie wyda-

rzenia z 3 maja 1791 roku. Oprócz 
wspominania tego istotnego dla 
Polaków dnia, nie mogło zabrak-
nąć także piosenek związanych z 
tamtymi wydarzeniami. „Mazurek 3 
maja”, „Niepodległość – trudne sło-
wo” czy „Uwięziony ptak” usłyszeli-
śmy w wykonaniu Orkiestry Dętej z 
Piekoszowa, chóru Bonus i uczniów 

szkół z terenu gminy, którzy swoimi 
wokalnymi występami uświetnili ca-
łość wydarzenia.

Podczas uroczystości istnia-
ła możliwość zakupienia książek 

mieszkańca gminy Piekoszów, pi-
sarza Stanisława Rogali, który w 
swoich publikacjach porusza wątki 
historyczne związane także z gminą 
Piekoszów.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się także wszystkim pocztom 
sztandarowym harcerzom z gminy 
Piekoszów, którzy wsparli nas swo-

ją obecnością m.in. podczas mszy 
świętej i składania kwiatów pod po-
mnikiem Józefa Piłsudskiego.                                      
     /kcz/

Uczestnicy obchodów trzeciomajowych. (fot. BCK)

Podczas uroczystości składano kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. (fot. BCK)
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Kalejdoskop inwestycyjny
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizowanych na terenie gminy inwestycji. Są to zdjęcia 
z realizacji projektu termomodernizacji budynków gminnych oraz z prac przy połączeniu 
ujęcia wody w Lesicy z wieżą ciśnień w Zajączkowie.

Nowe drogi już wkrótce
Rozstrzygnięto przetargi na kolejne odcinki dróg w naszej gminie. Wykonane zostaną drogi 
w Rykoszynie, do Lasku oraz w Zajączkowie.

Szkoła Podstawowa w Łosieniu. (fot. BCK) Budynek przy ujęciu wody w Lesicy. (fot. BCK)

Budynek Zakładu Usług Komunalnych. (fot. BCK) Urząd Gminy w Piekoszowie. (fot. BCK)

W połowie kwietnia podpisano umowę na drugi 
etap przebudowy drogi gminnej na odcinku Jeży-
nów-Lasek. Na odcinku położone zostanie ponad 
700 mb nawierzchni asfaltowej. 

Prace na tym odcinku prowadzić będzie Zakład Ro-
bót Budowlanych DUKT Sp. z o.o. z Nowin. Zakoń-
czenie realizacji zadania zaplanowane jest na koniec 
sierpnia bieżącego roku. Wartość umowy wynosi 153 
654,20 zł.

Ta sama firma wykona przebudowę kolejnej drogi w 
Rykoszynie. Ulica Zacisze również zyska nową asfal-
tową nawierzchnię na długości 456 mb. Zakończenie 
prac planowane jest – podobnie jak w Lasku – na 30 
sierpnia 2018 roku. Wartość umowy w tym przypadku 

wynosi 119 471,60 zł.
Jako trzecia przebudowana zostanie droga prowa-

dząca przez wieś w Zajączkowie. Termin zakończe-
nia tego zadania także jest przewidziany w tym roku 
na dzień 10 października. Wymieniona zostanie na-
wierzchnia na odcinku 877 mb, wykonane zostanie 
odwodnienie drogi oraz chodniki. Ponad milionową in-
westycję (wartość umowy to 1 097 613,76 zł) wykona 
firma ze Strawczyna – Trasbud Budownictwo. Należy 
zaznaczyć, że inwestycja otrzymała dofinansowanie w 
kwocie 576 413,67 zł z „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.        

             /UG/
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Cztery szkoły z nowymi patronami
W poniedziałek 28 maja zosta-

ły uroczyście nadane patronaty 
placówkom oświatowym w Za-
jączkowie, Rykoszynie, Szczu-
kowskich Górkach i Micigoździe.

Reprezentanci każdej ze szkół 
w artystyczny sposób przedstawili 
historie swoich patronów, wydarze-
nia z nimi związane oraz motywy 
jakimi wraz z dyrekcją i rodzicami 
kierowali się przy wyborze takich, a 
nie innych imion. I tak, szkoła w Ry-
koszynie zyskała patrona w osobie 
Józefa Piłsudskiego, szkoła w Za-

jączkowie – Bohaterów Powstania 
Styczniowego, szkoła w Szczukow-
skich Górkach – Adama Mickiewi-
cza, a szkoła w Micigoździe będzie 
nosiła imię 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę. 
Po uroczystym nadaniu imion, 

wręczeniu prezentów i dyplomów, 
nadszedł czas na przemówienia 
związane z drugim świętem tego 
dnia – Dniem Samorządu Teryto-
rialnego. – Dwadzieścia osiem lat 
temu, 8 marca 1990 roku uchwalo-
no ustawę o samorządzie terytorial-
nym. Później 27 maja tego samego 
roku, odbyły się pierwsze wybory 
do samorządu terytorialnego. Była 
to najlepsza decyzja podjęta przez 
polski sejm – wspominał Zbigniew 

Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
Warto wspomnieć, że w wyda-

rzeniu uczestniczyli nie tylko przed-
stawiciele samorządu gminy Pie-
koszów, ale władz powiatowych i 

wojewódzkich w osobach m.in. Wo-
jewody Agaty Wojtyszek, Senatora 
Krzysztofa Słonia, Posła Krzysz-
tofa Lipca, wicekuratora Tomasza 
Plebana i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kielcach Dariusza Ko-
zaka.

Poseł Krzysztof Lipiec mówił, że  
„kłania się samorządowi gminy Pie-
koszów za to wielkie dobro, które 
ustanowili dla dzieci” w kontekście 
nadania szkołom patronów. W tym 
temacie słowa gratulacji wyrazi-
ła także Wojewoda Świetokrzyski 
Agata Wojtyszek. – Dziś w Pieko-
szowie wielkie wydarzenie. Cztery 
szkoły otrzymały imiona bohate-
rów, twórców polskiej niepodległo-
ści, wieszcza narodowego, którzy 
swoim życiem pokazali, że kochają 
ojczyznę. Z tego miejsca chcę po-
gratulować społeczności szkolnej 
i rodzicom wyboru właśnie takich 
patronów – podsumowała Agata 
Wojtyszek.

Na uroczystej sesji obecni byli 
również proboszczowie: ks. Tade-
usz Lalewicz z parafii Rykoszyn, ks. 
Zygmunt Kwieciński z parafii Pieko-
szów oraz ks. Piotr Chruściel z pa-
rafii Szczukowice.

Uroczyste poświęcenie i wręcze-
nie sztandarów dla czterech szkół, 
odbędzie się 11 listopada w 100-le-
cie Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę.                        /kcz/

Szkoła w Zajączkowie będzie nosiła imię Bohaterów Powstania Styczniowego. (fot. CKinfo)

Uchwały podjęte na sesji 14 maja:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 
rok
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2018-2030

Uchwały podjęte na sesji 28 maja:
- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi w Micigoździe w Zespole Oświa-
towych Placówek Integracyjnych w Micigoździe
- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ry-
koszynie
- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Za-
jączkowie
- w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 
Szczukowskich Górkach

Uchwały podjęte na sesji 29 maja:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowot-
nej w Piekoszowie za 2017 rok 
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 
rok
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2018-2030
- w sprawie zasięgnięcia opinii jednostek pomocniczych
- w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej 
stanowiącej własność prywatną w miejscowości Pieko-
szów
- w sprawie przekazania w formie darowizny wyposaże-
nia i sprzętu na rzecz jednostek ochotniczych straży po-
żarnych działających na terenie gminy Piekoszów

Źródło: BIP UG Piekoszów

Z ŻYCIA RADY
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Kolejne dofinansowanie dla żłobka
Po raz kolejny władze gminy Piekoszów pozyskały rządowe dofinansowanie w ramach 
programu Maluch Plus. Tym razem, pieniądze w kwocie ponad 72 tysięcy złotych zo-
staną przeznaczone na funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Piekoszowie.

– Bardzo się cieszymy z pozy-
skanego dofinansowania, które 
znacznie wzbogaci budżet żłob-
ka – mówi Wójt Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który umowę na 
dofinansowanie podpisał w obec-
ności Skarbnik Gminy Piekoszów 
Magdaleny Smolarczyk-Korby 
wraz z Wicewojewodą Święto-
krzyskim, Andrzejem Bętkow-
skim, w siedzibie Świętokrzyskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. 

– Na zaplanowane inwestycje i 
różnego rodzaju przedsięwzięcia 
staramy się szukać pieniędzy z ze-
wnątrz. Taki przyjęliśmy kierunek i 
jak widać z perspektywy czasu jest 
on właściwy – mówi wójt Zbigniew 
Piątek i podkreśla, że pozyskane 
dofinansowanie zostanie w całości 
przeznaczone na bieżące funkcjo-
nowanie żłobka.

W ramach resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do 3 lat Maluch Plus reali-
zowanego w 2018 roku do Żłobka 
Gminnego w Piekoszowie popłynęło 
72 tysiące 600 złotych. 

Warto podkreślić, że nie jest to 
pierwsze dofinansowanie pozyska-
ne przez władze gminy Piekoszów 
w ramach rządowego programu. W 
ubiegłym roku żłobkowy budżet za-
silony został kwotą 154 752 złotych. 
Dzięki dofinansowaniu, powołany do 
życia w 2013 roku żłobek, można 
było zmodernizować. Cała inwesty-
cja kosztowała 400 tysięcy złotych, 
a dzięki jej realizacji powstało dwa-
naście nowych miejsc. Wyremon-

towano pomieszczenia, zakupiono 
nowe meble i niezbędne wyposa-
żenie. - Gmina Piekoszów z każdym 
rokiem staje się coraz bardziej atrak-
cyjnym miejscem do życia. Jest to 
gmina podmiejska, do której chętnie 
sprowadza się coraz więcej nowych 
mieszkańców. Głównie są to młode 
małżeństwa z małymi dziećmi. Żło-
bek jest zatem niezbędny, a zapo-
trzebowanie na żłobkowe miejsca 
stale rośnie. Już planujemy rozbudo-
wanie placówki o kolejne oddziały. 
Na to przedsięwzięcie również bę-
dziemy się starać o dofinansowanie 
zewnętrzne – zapowiada Wójt Gmi-

ny Piekoszów Zbigniew Piątek.
Placówka została doceniona na 

arenie ogólnopolskiej, co swoje od-
zwierciedlenie znalazło w przyzna-
nym przez Studium Prawa Europej-
skiego certyfikacie „Bezpieczny i 
Przyjazny Żłobek”. - Jesteśmy dum-
ni, że udało nam się stworzyć pla-
cówkę, która jest doceniana nie tylko 
przez rodziców i opiekunów malu-
chów, ale również przez grono eks-
pertów, które wyróżniło nasz żłobek 
i wskazało jako jeden z najbezpiecz-
niejszych i najbardziej przyjaznych 
żłobków w kraju. To ogromna zasłu-
ga dyrektor Pelagii Rusieckiej, jak 
również wszystkich pracowników, 
którym z tego miejsca pragnę nisko 
się pokłonić w imieniu dzieci i ich ro-
dziców. Dołożymy wszelkich starań, 
aby rozbudować żłobek, bo jest taka 
potrzeba – podkreśla wójt Zbigniew 
Piątek.                            /A.Olech/

Wójt Gminy nie kryje zadowolenia z pozyskanego dofinansowania. (fot. CKinfo)

Jedz zdrowo
- żyj zdrowo!

„Jedz zdrowo – żyj zdrowo” to 
hasło kolejnej kampanii realizowa-
nej przez GOPS w Piekoszowie. 

W drugim dniu Megamocy Pie-
koszowa, 30 czerwca, na boisku 
szkolnym przy ZPO w Piekoszowie 
będzie można skorzystać z bezpłat-
nych porad dietetyka oraz skosz-
tować ekologicznych produktów 
kulinarnych, które przygotuje Koło 
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna. 
Co więcej, miłą niespodziankę arty-
styczną przedstawią dzieci ze Sto-
warzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „RAZEM” 
oraz podopieczni Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Piekoszo-
wie. Zapraszamy o godz. 16:00.

/GOPS/
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                      Piekoszów, 04.06.2018 r.
IRO.6220.2.2018.EK

O B W I E S Z C Z E N I E
 Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 75 ust. 4 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wójt Gminy Piekoszów
podaje do publicznej wiadomości, że w związku z prowadzonym na wniosek NORDKALK Sp. z o.o., Plac Na Groblach 21, 
31-101 Kraków z dnia 17.01.2018 r. działającej przez pełnomocnika Panią Joannę Zajdowicz PBiEŚ „SEPO”, ul. Dworcowa 
47, 44-190 Knurów postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą.:

„Budowa instalacji do produkcji frakcji na terenie Nordkalk Sp. z o. o. Zakład Miedzianka”
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko z udziałem 
społeczeństwa.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie instalacji do produkcji frakcji na terenie Zakładu Miedzianka firmy 
Nordkalk Sp. z o. o. w gminie Piekoszów na działkach o numerach ewidencyjnych: 618/4, 618/10, 618/11, 618/12, 618/13, 
632/3, 633/1, 634, 635/2, 635/5, 635/6, 636/4, 247/2, obręb Gałęzice. Obiekty instalacji zlokalizowane będą na działkach o 
numerach ewidencyjnych 632/3 i 633/1, natomiast na pozostałych działkach zostanie wykonane podłączenie nowego obiektu 
do sieci energetycznej (konieczność wykonania przyłącza energetycznego). Projektowana linia technologiczna będzie miała 
za zadanie przerobienie kruszyw wapiennych na frakcje wapienne. Podstawowym surowcem w procesie technologicznym 
będą kruszywa wapienne – frakcje do 60 mm, zaś produktami będą frakcje wapienne gruboziarniste i frakcje ultradrobne.

 Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zm.), kwalifikuje się jako 
przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia 
wymienionego w § ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których w § 2 ust. 2 pkt 1. Na terenie Nordkalk Sp. z o. o. Zakład 
Miedzianka eksploatowany jest zakład przeróbczy kwalifikowany zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 jako instalacje do przerobu 
kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne pochodne zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych 
lub kamieniołomów o powierzchni nie mniejszej niż 25 ha.
Instalacja będzie wykorzystywała gaz ziemny (LNG), który przewiduje się magazynować w dwóch naziemnych zbiornikach o 
pojemności do 100 m3 każdy, co kwalifikuje inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 37 do instalacji do naziemnego magazynowania 
ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 
2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych 
oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji 
do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o 
łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a 
także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.

Instalacja nie kwalifikuje się do instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wymienionych w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169 ze 
zm).
 
 Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie jest Wójt Gminy Piekoszów,  zaś organami biorącymi udział 
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach.

Informacje o:
- wniosku i raporcie–umieszczono w bazie danych 
- o ocenach oddziaływania na środowisko znajdującej się pod adresem http://bazaoos.gdos.gov.pl/

Zawiadamiam jednocześnie o:
• możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz z pozostałą dokumentacją sprawy od dnia 

publicznego wywieszenia obwieszczenia,
• możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia w 

formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie od 25.06.2018r. do 
24.07.2018r. w Urzędzie Gminy w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66A, I piętro, pok. 112 w godzinach 7³° - 15³°.

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Piekoszów.
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Nowy sprzęt dla strażaków
Wszystko dzięki rządowemu dofinansowaniu. Pięć jednostek z terenu gminy Piekoszów 
otrzymało sprzęt, dzięki któremu będą mogli skutecznie ratować ludzi poszkodowanych 
w wypadkach drogowych.

Zestaw ratownictwa medycz-
nego PSP R-1, plecak PSP R-1 z 
wyposażeniem, zestaw do tlenote-
rapii, zestaw szyn Kramera, deski 
ortopedyczne, kołnierze, uniwer-
salne narzędzia ratowniczo-hy-
drauliczne i dwa defibrylatory – to 
wszystko właśnie trafiło do jed-
nostek z terenu gminy Piekoszów, 
dzięki pozyskanemu przez władze 
gminy  dofinansowaniu przyzna-
nemu przez Ministerstwo Spra-
wiedliwości w ramach Funduszu 
Sprawiedliwości. 

– W ogłoszonym przez wojewódz-
two świętokrzyskie naborze wnio-
sków maksymalna pula środków do 
wykorzystania wynosiła 5,5 mln zło-
tych. Należy podkreślić, że pieniądze 
na zakup sprzętu dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych pochodzą z Fun-
duszu Sprawiedliwości, do którego 
środki wpływają od sprawców prze-
stępstw drogowych – mówił Mariusz 
Gosek sekretarz generalny Solidar-
nej Polski. 

Zgodnie z założeniami programu 
samorządy wnioskujące o wsparcie 
musiały dołożyć ze swojego budżetu 
jedynie 1% wartości przyznanej dota-
cji. Do jednostek z gminy Piekoszów 
trafił sprzęt za ponad czterdzieści ty-
sięcy złotych. – Ogromnie się cieszę, 
że udało nam się pozyskać ministe-
rialne dofinansowanie na niezbędny 
sprzęt do ratowania zdrowia i życia 

ludzkiego. Mieszkamy w pobliżu ru-
chliwych dróg, a nasi druhowie czę-
sto pierwsi dojeżdżają na miejsce 
zdarzenia. Musimy mieć świadomość, 
że nie wystarczy ich doskonałe prze-
szkolenie i doświadczenie. Potrzebny 
jest także najwyższej klasy sprzęt, 
dzięki któremu strażacy ochotnicy 
będą mogli sprawniej i bezpieczniej 
prowadzić akcje ratownicze – mówi 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek.  

Nowoczesny sprzęt do ratowa-
nia osób, które ucierpiały w wypad-
kach drogowych trafił do 5 jednostek 
ochotniczej straży pożarnej z terenu 

gminy Piekoszów. – To bardzo po-
trzebny sprzęt. Ogromnie nam się 
przyda – mówi Wojciech Piątek Na-
czelnik jednostki OSP Zajączków, do 
której trafił jeden z dwóch defibryla-
torów. Drugi przydzielono jednostce 
OSP w Brynicy. – Są to dwie jed-
nostki najbardziej oddalone z dwóch 
rożnych stron gminy. Defibrylator po-
siada także jednostka z Rykoszyna 
– poinformował Stanisław Górski Ko-
mendant Gminny Zarządu OSP RP w 
Piekoszowie, który w imieniu druhów 
dziękował za przekazany sprzęt.               

         /A.Olech/

Strażacy odebrali sprzęt niezbędny do ratowania życia ludzkiego. To ważny element w rozwoju 
działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Piekoszów. (fot. CKinfo)

Podczas tegorocznego III Festiwalu Smaków zorga-
nizowanego pod koniec kwietnia w Tokarni nie mogło 
zabraknąć piekoszowskiego akcentu.

Naszą gminę reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna. Podczas festiwalu rozstrzygano również 
konkurs kulinarny „20 potraw na 20-lecie Województwa 
Świętokrzyskiego” związany – jak nazwa wskazuje – z ju-
bileuszem powstania naszego województwa.

Nagrodzonych zostało 20 dań, wśród których znalazł się 
barszcz chrzanowy w wykonaniu naszego Koła Gospodyń.

Na zdjęciu po lewej reprezentantki Koła Gospodyń - Da-
nuta Sobczyńska i Wacława Gawlik. 

              /kcz/

KGW z Rykoszyna nagrodzone

fot. KGW



8 Z ŻYCIA GMINY
Głos Piekoszowa - czerwiec 2018

Rozśpiewani ekolodzy

Celem akcji było uświadomienie 
młodzieży konieczności segrego-
wania odpadów i ich wykorzystania 
jako surowców wtórnych, zachęce-
nie uczniów do czynnego zaintere-
sowania działaniami promującymi 
ochronę środowiska, jak również 
wyrobienie nawyku segregacji od-
padów w miejscu ich wytwarzania, 
czyli w gospodarstwach domo-
wych, w szkole i poza nią. 

W szkołach wyznaczone zostały 
miejsca do czasowego magazyno-
wania odpadów, skąd po zgroma-
dzeniu odpowiedniej ilości, odpady 
będą przewożone do punktów skupu 
surowców wtórnych. Oczywiście z 
racji tego, że zbiórka miała charakter 
konkursowy należało wybrać zwycięz-
ców, którzy najlepiej poradzili sobie z 

zadaniem segregowania.
W kategorii szkół zwyciężyli ucznio-

wie z Jaworzni, na drugim miejscu 
znalazł się Piekoszów, a na trzecim 
uczniowie z Łosienia.

Zbiórka surowców to nie koniec 
międzyszkolnych zmagań. Kolejnym 
etapem edukacji ekologicznej był Mię-
dzyszkolny Turniej „Pamiętajcie dzieci 
– segregujcie śmieci” oraz „Ekologicz-
nie znaczy logicznie”.

Każda szkoła reprezentowana była 
przez 6 uczniów z różnej grupy wie-
kowej (od kl. I do kl. VII), którzy wzięli 
udział w konkursie wiedzy ekologicz-
nej dotyczącej odpadów. Szkoły miały 
za zadanie:

- w ramach konkursu pn. „Pamię-
tajcie dzieci - segregujcie śmieci !”, 
skomponować i zaprezentować pio-

senkę, której tekst będzie mówił o 
gminie Piekoszów oraz zasadach se-
gregacji odpadów obowiązujących na 
terenie gminy;

- w ramach testu wiedzy ekologicz-
nej pn. „Ekologicznie znaczy logicz-
nie”, rozwiązać test wiedzy dotyczący 
odpadów – każda z drużyn wspólnie 
rozwiązywała test składający się z kil-
kunastu pytań. 

W tych ekologicznych zmaganiach 
najlepiej zaprezentowała się szkoła w 
Łosieniu. Tuż za nimi na miejscu dru-
gim uplasował się Rykoszyn, a miej-
sce trzecie wywalczyli reprezentanci 
szkoły w Micigoździe.

Laureaci otrzymali dla szkoły atrak-
cyjny sprzęt RTV oraz zestawy innych 
równie ciekawych gadżetów. 

         /UG/,/kcz/

Konkurs „Segregujesz – odzyskujesz, dobrze postępujesz” skierowany był do uczniów 
wszystkich szkół z terenu gminy Piekoszów.

Sympozjum naukowe

Wyjątkowe spotkanie odbyło się 
w związku z obchodami 50-lecia 
koronacji obrazu Matki Bożej Pie-
koszowskiej i poświęcone było jubi-
leuszowi, historii parafii Piekoszów 
oraz cudom związanym z Matką Bo-
ską Piekoszowską.

W spotkaniu wzięli udział prelegenci 
z Warszawy, Częstochowy i Kielc, któ-
rym przewodniczył biskup dr Andrzej 
Kaleta. – Wspominając poświęcenie 
przed 50-cioma laty obrazu Matki Bo-
skiej w Piekoszowie, chcę zauważyć, 
że te elementy tworzą kulturę przez 
wielkie „K”. Tworzą kulturę religijną, 
ale i składają się na kulturę narodową 
– podkreślał podczas sympozjum bp 
Kaleta. 

O historii parafii swój wykład wygło-
sił ks. dr Tomasz Gocel. – Trudno nam 
sobie wyobrazić, że kiedyś parafia, ko-
ścielnie administracyjnie należała do 
archidiecezji gnieźnieńskiej – mówił 
ks. Gocel. O Jasnogórskiej Pracowni 
Malarskiej, jej powstaniu i działalności 
oraz o pochodzeniu obrazu Matki Bo-
żej Miłosierdzia mówił ojciec dr Stani-
sław Rudziński z Częstochowy. Kolej-
ny wykład dotyczył obrzędu koronacji 

wizerunku Najświętszej Maryi Panny, 
który poprowadził ks. dr Mirosław Ko-
walski.

Ostatni wykład dotyczył przybliżenia 
postaci, życia i podejmowanych dzia-
łań koronatora piekoszowskiego obra-
zu – ówczesnego Prymasa Polski Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. 

– Dzisiejsze spotkanie jest prolo-
giem tego co nas czeka 8-9 września 

w dniu jubileuszu 50-lecia Matki Bożej 
Miłosierdzia – mówił na zakończenie 
sympozjum wójt Zbigniew Piątek.  

 –Warto zaznaczyć, że z okazji ju-
bileuszu, 18 listopada do piekoszow-
skiego sanktuarium przyjedzie Prymas 
Polski Wojciech Polak – poinformował 
ks. Zygmunt Kwieciński proboszcz pa-
rafii Piekoszów, organizator sympo-
zjum.                                         /kcz/

W środę 13 czerwca w Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie odbyło się naukowe 
sympozjum pn. „Oto Matka Twoja”.

Prelegenci z Warszawy, Kielc i Częstochowy prowadzili naukowe wykłady. (fot. BCK)



9Z ŻYCIA GMINY
Głos Piekoszowa - czerwiec 2018

Cytobus zawitał do Piekoszowa
„Bądź świadoma. Cytologia – nie myśl, nie czekaj, badaj – z życiem nie zwlekaj!” - pod 
takim hasłem na terenie gminy Piekoszów zorganizowano cykl spotkań edukacyjnych 
poświęconych profilaktyce raka szyjki macicy. 

Prelekcje dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy 
poprowadzili pracownicy Świętokrzyskiego Centrum 
Onkologii. Koordynatorem spotkań z ramienia gminy 
Piekoszów była Barbara Drogosz, Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy w Piekoszowie, a zarazem Przewodnicząca 
Komisji ds. Oświaty, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecz-
nej oraz Małgorzata Pietrzykowska z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie. 

Kobiety chętnie korzystały z możliwości przebadania się. (fot. CKinfo)

- Podczas spotkań panie dowiedziały się jak dbać o swoje 
zdrowie, aby zminimalizować wystąpienie chorób nowotwo-
rowych, a przede wszystkim, jak i gdzie wykonać bezpłatne 
badania cytologiczne – mówi Barbara Drogosz. - Panie, które 
przybyły na spotkanie otrzymały również materiały edukacyj-

ne i zaproszenia na bezpłatną cytologię do Świętokrzyskiego 
Centrum Onkologii – dodaje.

Uczestniczki spotkań miały możliwość wysłuchania profe-
sjonalistów ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. Podczas 
pięciu spotkań, jakie od 10 maja odbyły się na terenie gminy 
Piekoszów zachęcano wszystkie panie do regularnych badań 
cytologicznych. – Wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum On-
kologii postanowiliśmy wyjść do mieszkanek z badaniami. Tu 
na miejscu, panie w wieku od 25 do 59 lat mogły zbadać się 
bezpłatnie. Warto to robić, warto dbać o zdrowie. Badanie cy-
tologiczne trwa zaledwie kilka minut, a niejednokrotnie ratuje 
życie kobiety – przekonywał Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek.   

Na prośbę mieszkanek gminy Piekoszów na ostatnie z cy-
klu pięciu spotkań, które odbyło się w Jaworzni przyjechał cy-
tobus. Panie chętnie się badały i zachwalały głośno pomysł 
wyjścia z badaniami do mieszkanek. - Przyjazd cytobusa do 
naszej gminy to doskonały pomysł. Jesteśmy matkami, żona-
mi, często babciami. Mamy dla kogo żyć. Warto się badać, 
bo wcześniej wykryte zmiany mogą uratować nam życie – 
podkreślała Ewelina Malicka, jedna z mieszkanek korzystają-
cych z bezpłatnego badania.

Podczas spotkań uświadamiano kobiety jak ważne są re-
gularne badania. Każda z uczestniczek prelekcji otrzymała 
ciekawe upominki. Kolejne prezenty powędrowały też do pań, 
które wykonały bezpłatną cytologię. Do wygrania był również 
sprzęt AGD za najlepsze hasło profilaktyczne. Zwyciężczy-
nią została Beata Mochocka, której hasło brzmiało „Bliskich 
kochamy, regularnie się badamy”.                         /A.Olech/

II Bieg „Z flagą w ręku”
Ponad 40 amatorów biegania wzięło udział w II Biegu z 

Flagą w Ręku. Biegacze zgromadzili się 5 maja na Placu 
Niepodległości w Piekoszowie, by w ten sposób uczcić 
majowe święta państwowe.

Trasa liczyła 10 km. Po ponad 30 minutach od startu, na 
metę wbiegł pierwszy zawodnik, który tym samym wygrał 
wśród mężczyzn. A był to Michał Bąk, biegnący z numerem 
23, którego czas przebiegnięcia trasy wyniósł 36 minut 32 se-
kundy. Kilkadziesiąt sekund później na metę wbiegł Michał Ko-
łomański, a tuż za nim – Michał Jamioł.

Spośród pań jako pierwsza na metę wbiegła Zuzanna Ga-
jek, która przebiegła trasę w 48 minut 20 sekund. Miejsce dru-
gie wywalczyła Magdalena Sobura, a miejsce trzecie Anna 
Jamioł. Najlepsi biegacze otrzymali puchary i nagrody.

Oprócz dekoracji najszybszych zawodników, wręczono 
także puchary dla Najstarszego i Najmłodszego Zawodnika. 
Najstarszym biegaczem okazał się Krzysztof Wiśniewski, 
a najmłodszym – zaledwie 12-letni Antoni Jamioł. Spośród 
uczestników rozlosowano również 5 dodatkowych drobnych 
nagród rzeczowych.

Nagrody wręczał również biorący udział w biegach Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Serdecznie dziękuję 

wszystkim zawodnikom za przybycie. Mam nadzieję, że spo-
tkamy się tutaj o tej samej porze za rok – mówił na zakończe-
nie gospodarz gminy. W tym samym dniu odbył się również 
Rodzinny Rajd Rowerowy, w którym uczestniczyło kilkadzie-
siąt pasjonatów dwóch kółek.

Organizatorzy dziękują Komisariatowi Policji w Chęcinach 
oraz druhom z OSP w Piekoszowie za zapewnienie bezpie-
czeństwa uczestnikom podczas biegu.                            /kcz/

W biegach udział wziął również Wójt Gminy Piekoszów. (fot. BCK)
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Festyny w Brynicy i Rykoszynie
Doskonałą pogodę mieli uczestnicy rodzinnego festy-

nu w Brynicy. Na boisku przy Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum w Brynicy, zgromadziło się wiele osób chcących 
poobserwować lub bezpośrednio wziąć udział w atrak-
cjach. A tych było wiele.

Na pięknie udekorowanej scenie wystąpiły dzieciaki ze 
Szkoły Podstawowej w Brynicy z układami tanecznymi, pio-
senkami i spektaklem. Wszystkie prezentacje kończyły się 
gromkimi brawami. Oprócz występów scenicznych, swoje 
prezentacje umiejętności mieli także młodzi strażacy z Ma-
łej Akademii Strażaka, którzy pokazali jak należy ratować 
drugiego człowieka. Ponadto dorośli strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Rykoszynie przy użyciu profesjonalnego 
sprzętu przedstawili sytuację ratowania życia człowieka uwię-
zionego w samochodzie.

Podczas festynu zorganizowano również gry i zabawy dla dzieci i ro-
dziców. (fot. SP Brynica)

Ponadto na dzieci i dorosłych czekały atrakcje w postaci 
rywalizacji sportowych np. przeciągania liny czy możliwość 
skorzystania z dmuchańców i stoisk tematycznych.

Gośćmi festynu byli m.in. Senator RP Krzysztof Słoń, Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz Przewodniczący rady 
Gminy Stanisław Kotwica wraz z radnymi. Muzyczną oprawą 
wydarzenia zajęły się zespoły Sensive i Braters oraz Zespół 
„Piekoszowianie”. Na zakończenie dyskotekę pod gwiazdami 
poprowadził DJ Corby.

Równie wiele atrakcji przygotowano w Rykoszynie 9 czerw-
ca. Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym pw. 
Maksymiliana Marii Kolbego w Rykoszynie, w którym odpra-
wiona została msza święta w intencji Koła Gospodyń Wiej-
skich. Wiele słów gratulacji i życzeń popłynęło na ręce prezes 
KGW Danuty Kotwicy m.in od Wójta Gminy Piekoszów Zbi-
gniewa Piątka i Przewodniczącego Rady Stanisława Kotwicy.   
Wójt Gminy podkreślił ważną rolę KGW w społeczności lokal-
nej. - 50 lat to piękny jubileusz. Chciałbym wam podziękować 
za wasz wkład pracy w rozwój i promocję kultury oraz życzyć 
dalszej efektywnej pracy na rzecz propagowania tradycji pol-
skiej - powiedział gospodarz gminy. Pamiątkowy grawerton 
wręczył także Radny Gminy Piekoszów Zdzisław Grosicki.

Występy dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Ry-
koszynie były doskonałą rozgrzewką przed dalszą częścią 
imprezy.

Po oficjalnej części przyszedł czas na wspólną zabawę.  
Dzieciaki wzięły udział w konkurencjach zorganizowanych 
przez pracowników BCK Grażynę Górską, Annę Perzowicz 
i Barbarę Głowalę. Musieli np. jak najszybciej napełnić łyżką 
kubek wody, przyczepić jak największą ilość piegów czy też 

oddzielić w najkrótszym czasie groch od fasoli. Z zadaniami 
poradzili sobie znakomicie za co otrzymali nagrody i lizaki.

Ponadto na placu czekały takie atrakcje jak wata i dmucha-
ne zjeżdżalnie oraz pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu 
strażaków z Rykoszyna.

Podczas festynu zagrali i zaśpiewali Koło Gospodyń Wiej-
skich z Rykoszyna wraz z kapelą, zespół AS-Klaud oraz Sen-
sive, którzy rozgrzewali publiczność do tańca. Na zakończe-
nie taneczne hity zaprezentował DJ Corby.

Sponsorami wydarzenia byli Sylwester Giemza GIMAX-
-TRUCK Piekoszów, Krystian Stosik Auto-Serwis Rykoszyn, 
Bogusław Smardzewski Usługi Remontowo-Budowlane Ryko-
szyn, Stanisław Misztal MISZTOUR Rykoszyn, Ernest Misz-
tal OVITRAVEL Rykoszyn, Sebastian Gajos SEBEX-BRUK 
Rykoszyn, Waldemar Kotwica Sołtys Rykoszyna, Pelagia Ru-
siecka, Tomasz Woroch KLAMAR Rykoszyn, Genowefa i Ta-
deusz Kosińscy Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Piekoszów 
oraz firma NORDKALK Miedzianka.                              /kcz/

W Rykoszynie do wspólnego tańca belgijskiego zaproszono Wójta Gmi-
ny Zbigniewa Piątka oraz Radnego Zdzisława Grosickiego. (fot. BCK)
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Serdeczne podziękowania należą się dyrekcji, nauczycie-
lom oraz uczniom Szkoły Podstawowej w Rykoszynie i 
Brynicy, radzie rodziców szkoły w Brynicy, strażakom z 

OSP Rykoszyn i Brynica, Kołu Gospodyń Wiejskich z Ry-
koszyna oraz innym osobom zaangażowanym w organiza-

cję Festynów Rodzinnych.
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Wszyscy jesteśmy dziećmi
Darmowe atrakcje takie jak wata, popcorn, zjeżdżalnie i karuzela czekały na wszystkie 
dzieci – te małe, ale i te większe w Dniu Dziecka zorganizowanym przez BCK.

– W dzisiejszym dniu każdy jest dzieckiem – mó-
wił Zbigniew Piątek wójt gminy Piekoszów, który tymi 
słowami powitał zgromadzonych gości na święcie 
dzieci.

Kolejki ustawiały się do gier i zabaw, a tych nie bra-
kowało. Prowadzące animacje instruktorki BCK Anna 
Perzowicz i Teresa Kubuś zorganizowały takie zabawy 
jak nalewanie wody na czas, przebijanie balonów, prze-
ciąganie liny czy też tradycyjne „krzesełka”. Dzieciaki 
chętnie brały udział w animacjach, za udział w których 
otrzymywały drobne nagrody.

Na Placu Niepodległości gdzie odbywał się festyn 
swoje miejsce miał także Dziecięcy Klub Kreatywności 
„Chochlik”. – Teraz zobaczycie jak tworzymy kolorowe 
wulkany. Ale nie bójcie się, to są kontrolowane wybuchy 
– mówiła w trakcie pokazywania doświadczeń pomysło-
dawczyni „Chochlika” Karolina Chochulska. Dzieciaki na 
własne oczy i przy użyciu własnych rąk wyczarowywały 
takie „cuda” jak wspomniany kolorowy wulkan, pompowa-
nie balona gazem z sody oczyszczonej i octu, litery 3D z 
mieszanki soli, mąki, wody i barwników czy też malowali 
na mleku. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił w po-
szczególnych doświadczeniach.

Natomiast na amatorów literatury czekał przygotowa-
ny regał z wielotematycznymi książkami do wymiany lub 
poczytania na miejscu. Na placu zaprezentowały się rów-
nież dwie grupy taneczne z Akademii Tańca Magic, które 
już odnoszą sukcesy w ogólnopolskich przeglądach.

Podczas imprezy zorganizowanych zostało wiele gier i zabaw. (fot. BCK)

Z racji Europejskiego Dnia Sąsiada 29 maja, przed-
szkole w Gałęzicach odwiedził bibliotekarz z filii BCK, 
by razem z przedszkolakami i ich opiekunami uczcić 
ten dzień. Do wspólnego świętowania dołączyła się 
również klasa II wraz z opiekunem ze szkoły w Zającz-
kowie.

Wszystkie dzieci z zaciekawieniem wysłuchały bajki pt.: 
„Jak dobrze mieć sąsiadów”, a następnie porozmawiano z 
nimi o tym kim jest sąsiad, jaki powinien być i czy warto z 
nim żyć w zgodzie.

A skoro mowa o sąsiadach, dzieci otrzymały malowanki, 
chyba z najbardziej optymistycznymi i znanymi sąsiadami - 
z Patem i Matem, słynnymi majsterkowiczami, którzy z wiel-
kim humorem potrafili dobrze zrozumieć się bez słów.

W Dniu Sąsiada do biblioteki zawitał również dawny jej 
sąsiad – Stanisław Wszendybył, były mieszkaniec Zającz-
kowa, który obecnie mieszka w Bydgoszczy. Pan Stanisław 
jest ogromnym miłośnikiem literatury Stefana Żeromskiego 
oraz Edmunda Niziurskiego i pięknie opowiedział ciekawost-
ki i historie związane z życiem i twórczością owych pisarzy.

Wspólnie z przedszkolakami uczciliśmy również ważne 
święto, czyli Dzień Mamy. Grupy przedszkolne, zarówno z 
Zajączkowa jak i z Gałęzic, pod czujnym okiem swoich pań, 
przygotowały uroczyste akademie, w których nie brakowało 

Jak dobrze mieć sąsiada

Oprócz młodych chemików nie zabrakło także amato-
rów malowania buziek czy tworzenia koralików – wszyst-
ko to odbywało się z pomocą wolontariuszy z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie. Również z tej 
placówki, w której działa Szkolny Klub Caritas, na scenie 
teatralnej zaprezentowali się młodzi aktorzy ze spekta-
klem „Kopciuszek”.

Zbliżając się do finału dnia dziecka, instruktorzy przy-
gotowali jeszcze jedną niespodziankę – na pamiątkę 
świętowania dzieciaki (i niektórzy dorośli) odbili swoje 
dłonie na dużej papierowej karcie. Zabawa bardzo się 
spodobała.                                                         /kcz/

wzruszających wierszy i piosenek skierowanych wprost do 
serc najukochańszych Mam.

Warto wspomnieć, że uczennica klasy II Amelia Stefań-
czyk, otrzymała dodatkowo nagrodę za najpiękniejszą laur-
kę wykonaną na Dzień Mamy w konkursie organizowanym 
przez bibliotekę w Zajączkowie.                                      /as/

Głośne czytanie dla przedszkolaków w Gałęzicach. (fot. BCK)
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Artur Barciś z wizytą w Piekoszowie
W poniedziałek 7 maja w BCK odbyło się wyjątkowe 

spotkanie z aktorem znanym z „Miodowych lat” czy 
„Rancza”.

Znany i lubiany aktor teatralny i filmowy, zagościł w Piekoszowie. 

Aktor opowiadał o swojej aktorskiej drodze, roli marzeń i angedotach zwią-
zanych choćby z serialem „Ranczo” i postacią Czerepacha.  (fot. BCK)

Ponad setka ról w spektaklach, filmach i serialach oraz 
reżyseria produkcji to wyjątkowo obszerny dorobek arty-
styczny Artura Barcisia, choć nie do końca doceniony 
przez instytucje przyznające nagrody w kategorii np. naj-
lepszy aktor. – Nigdy nie dostałem za swoje role żadnej 
Telekamery czy innej nagrody, ale nie mam jakiegoś żalu 
w związku z tym – szczerze odpowiadał Artur Barciś. Do-
robek aktorski jest dla niego największą nagrodą zwłasz-
cza, że w ciągu tych kilkudziesięciu lat miał szansę zagrać 
swoją rolę marzeń. Co to była za postać? – Zawsze ma-
rzyłem, żeby zagrać Papkina z „Zemsty” Aleksandra Fre-
dry. Przez wiele lat nie było takiej możliwości, zawsze ktoś 
inny otrzymywał tę rolę – mówił aktor. – Ale pewnego dnia 
zadzwoniła do mnie Krysia Janda i zaproponowała żebym 
to właśnie ja tego Papkina zagrał – dodaje z uśmiechem.

Oprócz anegdot ze świata sztuk teatralnych czy filmo-
wych, nie zabrakło także nawiązania do seriali „Miodowe 
lata” i „Ranczo”. – Czy to prawda, że nie lubił pan jak ludzie 
na przykład w teatrze mówili szeptem „o patrz! Norek!”? 
– pytała prowadząca spotkanie Monika Kowal. – Rzeczy-
wiście, nie lubiłem. Bałem się zagrać w tym sitcomie, bo 

podejrzewałem, że ludzie zaczną mnie kojarzyć tylko i wy-
łącznie z tą rolą – przyznał aktor. Jednak jak dodaje, dzięki 
tej produkcji wybił się w świecie aktorskim jeszcze wyżej. 
– Później przyszedł czas na „Doręczyciela”, ale, w związ-
ku z tym, że nie było na niego pieniędzy to zgodziłem się 
zagrać Czerepacha w „Ranczu” – mówił Artur Barciś. Cie-
kawe jest to, że postać Czerepacha ma swoje odzwiercie-
dlenie w rzeczywistości. – Obiecałem sobie, że jak będzie 
okazja to zagram takiego podłego urzędnika z jakim mia-
łem do czynienia kilka lat temu. Nosił pseudonim „2 tygo-
dnie”, bo on na załatwienie wszystkich spraw potrzebował 
właśnie 2 tygodnie. Nawet na przybicie pieczątki – mówił 
nasz gość.

Po ciekawych opowieściach przyszedł czas na… ćwi-
czenia dykcji. Publiczność musiała w szybkim tempie po-
wtarzać trudną zbitkę słów do określonej melodii. Niektó-

W spotkaniu uczestniczyło wiele osób, nie tylko z terenu gminy.  (fot. BCK)

rzy poradzili sobie z tym zadaniem rewelacyjnie.
Kilka słów w stronę aktora skierował również Zbigniew 

Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Przyszło mi do głowy ta-
kie porównanie, ponieważ mamy ze sobą coś wspólnego. 
Pan otrzymuje oklaski na deskach teatru, mnie natomiast 
oklaskiwano w zmaganiach sportowych – mówił gospo-
darz gminy Piekoszów. Z rąk wójta nasz gość oprócz słów 
podziękowań, otrzymał także drobne prezenty.          /kcz/
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Majowe konkursy biblioteczne

Konkurs Pięknego Czytania wszedł już do kanonu 
działań BCK. W kilkunastoletniej tradycji organizowania 
konkursu, udział wzięło kilkuset uczniów z klas I-III.

Wszyscy uczniowie, z każdej klasy mieli za zadanie prze-
czytać jako pierwszy wiersz „Pstryk!” Juliana Tuwima, a póź-
niej losowali wybrany fragment z innych książek, do którego 
dołączone były dodatkowe pytania. Stopień trudności wzra-
stał wraz z klasami.

Jako pierwsi tradycyjnie zaprezentowali się uczniowie klas 
pierwszych. Spośród siódemki uczestników wszyscy otrzy-
mali nagrody. Najlepszymi czytającymi okazali się Kordian 
Sobczyk oraz Magdalena Ciszek. Tuż za nimi, miejsca drugie 
zajęli Zosia Głowala i Marysia Myszura, a na miejscu trzecim 
także ex aequo – Julia Kobiec oraz Filip Iwan. Wyróżnienie w 
tej kategorii otrzymała Julia Jakubowska.

Zmagania drugoklasistów
Drudzy w zmaganiach stawili się drugoklasiści. Tutaj tak-

że każdy otrzymał nagrodę. Najładniej czytającymi zostali 
okrzyknięci Natalia Malicka i Adam Spadło. Na drugim stop-
niu podium stanął Alan Mróz, a trzecie miejsce „wyczytali” 
Marta Adach i Mateusz Frydrych. W tej grupie także przy-
znano wyróżnienie, które wręczono Maciejowi Hellmannowi. 

O swoich ulubionych treściach powiedziała kilka słów ko-
lejna uczestniczka konkursu, Marta Adach reprezentantka 
szkoły w Rykoszynie. – Moimi ulubionymi książkami są „Kot 
w butach” i „Pan Hilary”, a ostatnio przeczytałam książkę 
„Aeroplan” – pochwaliła się drugoklasistka. Jak widać, książ-
ki nadal odgrywają dużą rolę w życiu niektórych uczniów.

Trzecioklasiści w akcji
Po klasie drugiej przyszedł czas na klasę trzecią. Była to 

Konkurs Pięknego Czytania oraz Konkurs Wiedzy Czytelniczej to coroczne konkursy 
organizowane przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie.

najliczniejsza, bo 10-osoba grupa uczestników. Tutaj przy-
znano następujące nagrody: miejsce pierwsze zajęły Paulina 
Waligórska i Maja Sulej, miejsce drugie – Aleksandra Wijas 
i Julia Makowska, a na trzecim miejscu znalazła się Nadia 
Lesiak. W tej kategorii mieliśmy uczestników już z poprzed-
nich lat. Był nim m.in. Maksymilian Guzy. – Konkurs bardzo 
mi się podobał. Trochę się stresowałem, ale teraz już jest 
wszystko dobrze – mówił trzecioklasista z piekoszowskiej 
podstawówki. – Brałem już udział w tym konkursie w zeszłym 
roku i zająłem trzecie miejsce – dodaje. A jakie sposoby na 

Dzieci czytały fragmenty wybranych książek. (fot. BCK)

stres dla młodszych uczestników konkursu mają trzeciokla-
siści? – Powinni się nie stresować. Nie ważne jakie miejsce 
się zajmie, liczy się przede wszystkim dobra zabawa – mówi 
Paulina Waligórska z Jaworzni.

– Przygotowanie uczniów oceniam dość dobrze, chociaż 
po klasach drugich spodziewaliśmy się troszeczkę lepszego 
poziomu. Za to zaskoczyły nas pierwszaki – wraz z koleżan-
kami miałyśmy nie mały problem z przyznaniem nagród w tej 
kategorii, bo poziom wśród tych uczniów był naprawdę wyso-
ki – mówi Justyna Robak członkini komisji oceniającej.

Nagrody i wyróżnienia wręczał Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów, który podziękował uczestnikom za udział oraz 
organizatorom za stworzenie i wieloletnią kontynuację kon-
kursu. – Składam podziękowania również komisji oceniającej 
Paniom Krystynie Gabryś, Justynie Robak i Pelagii Rusiec-
kiej – mówił na zakończenie konkursu gospodarz gminy.

Konkurs wiedzy czytelniczej
„Przygody Stasia i Nel na Czarnym Lądzie” to hasło tego-

rocznego konkursu czytelniczego z wiedzy na temat książki i 
filmu pt. „W pustyni i w puszczy”, który miał miejsce w Biblio-
tece Centrum Kultury w Piekoszowie 10 maja.

W konkursie brali udział uczniowie klas IV-VI szkół pod-
stawowych. Zorganizowanych zostało w sumie 7 konkurencji, 
na które składały się testy, uzupełnianie zdań, chronologicz-
ne układanie wydarzeń czy też odpowiedź ustna. Do tego 
uczniowie musieli wykazać się dużą wiedzą z filmu – wy-
świetlany był fragment konkretnej sceny i zadawane pytanie 
co wydarzyło się dalej, kim był dany bohater, co powiedział.

Po tych częściach konkursu przyszła kolej na ostatni etap 
– prezentację wybranego bohatera. Uczniowie przebrali się i 
zaprezentowali m.in. Nel, Stasia, Fatmę, Meę, Panią Olivier 
oraz Chamisa. - Na ten konkurs przygotowałem postać Cha-
misa – mówił jeden z uczestników Kamil Sokół ze szkoły w 
Rykoszynie. – Postanawiam wrócić za rok na ten konkurs, a 
dziś mam nadzieję, że uda mi się coś wygrać – dodaje Ka-
mil. Z kolei uczeń Szkoły Podstawowej w Zajączkowie, Filip 
Mędrecki, zagrał Kaliopulego. – Jestem na tym konkursie po 
raz pierwszy, ale chciałbym jeszcze tu wrócić, bo było bardzo 
fajnie – podsumowuje.

Po obradach komisji wyłoniono laureatów. W etapie doty-
czącej wiedzy z książki zwyciężyły Gabriela Pietrzykowska 
i Katarzyna Grabowska. Drugie miejsce zajęły również ex 
aequo Olga Skrzeczowska i Antonina Syska, a miejsce trze-
cie – Julia Relidzyńska i Kamil Sokół. Wyróżnienia w tej gru-
pie otrzymali Magdalena Dudek i Kacper Ziaja.

W etapie wiedzy na temat filmu najlepiej wypadł Kamil So-
kół, który otrzymał główną nagrodę.

Natomiast spośród osób prezentujących wybranego boha-
tera pierwszymi miejscami nagrodzono dwie osoby – Zosię 
Bogucką i Kacpra Ziaję. Wyróżnienia powędrowały do Fili-
pa Mędreckiego, Olgi Skrzeczowskiej, Amelii Chrut i Kornelii 
Karyś. - Cieszę się, że w tak licznej grupie wzięliście udział w 
tym konkursie i gratuluję nagrodzonym i wyróżnionym – mó-
wił na zakończenie Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, 
który podziękował organizatorom oraz opiekunom dzieci za 
przygotowanie i przeprowadzenie konkursu.                          

              /kcz/
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Młodzi Przedsiębiorcy nagrodzeni

Projekt realizowano od listopada 2017 roku do 
czerwca 2018 roku. Zaangażowano w jego realizację 
szkoły podstawowe i gimnazja z Brynicy, Micigozdu, 
Łosienia i Piekoszowa.

W ramach projektu zorganizowano zajęcia dydaktyczne 
z doradztwa zawodowego przeprowadzane w szkołach; 
warsztaty z doradcą zawodowym na temat biznesplanu, bu-
dowania własnej ścieżki kariery prowadzone w BCK w Pie-
koszowie; warsztat z przedstawicielem Oddziału Narodo-
wego Banku Polskiego w Kielcach w BCK w Piekoszowie; 
warsztaty z przedsiębiorcami; warsztat w oddziale Narodo-
wego Banku Polskiego w Kielcach na temat rozpoznawa-
nia autentyczności polskich znaków pieniężnych; konkurs 
„Dbam o swoją przyszłość” na najlepszy biznesplan oraz 
konkurs wiedzy ekonomicznej. Jak przedstawia się klasyfi-
kacja w poszczególnych konkursach i grywalizacji? 

Najlepszym biznesplanem okazał się ten złożony przez 
uczniów Adriana Zaleśnego i Mateusza Dobosza ze Szkoły 

Projekt „Młodzi przedsiębiorcy” dofinansowany był z Narodowego Banku Polskiego w ra-
mach programu edukacji ekonomicznej. Podsumowanie projektu odbyło się 11 czerwca.

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu. Dru-
gie miejsce w konkursie zajęły Oliwia Kozieł i Przemysław 
Kozieł, a miejsce trzecie – Aleksandra Gamońska i Kon-
rad Żal. Wszystkie zgłoszone biznesplany dostępne są do 
wglądu na stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl w za-
kładce projektu Młodzi Przedsiębiorcy.

Konkurs wiedzy ekonomicznej
Pierwszy etap odbywał się w szkołach i pozwolił na wy-

łonienie reprezentantów do II etapu, do którego przystąpiło 
40 uczniów z 3 szkół z terenu gminy Piekoszów podzielo-
nych na dwuosobowe zespoły. 

Wśród uczniów zwycięstwo odnieśli Piotr Banaś i Wik-
tor Guzy ze Szkoły Podstawowej w Brynicy zdobywając 54 
punkty. Drugie miejsce powędrowało do Gabrieli Dudek i 
Agaty Piotrowskiej z Gimnazjum w Łosieniu, a trzecie miej-
sce – ex aequo zdobyły Natalia Gos i Maja Wijas ze Szkoły 
Podstawowej w Łosieniu oraz Wiktoria Stępień i Martyna 
Szafarczyk z Gimnazjum w Piekoszowie.

Natomiast wśród przedstawicieli instytucji gminnych naj-
lepsi okazali się Ewa Sidło właścicielka firmy Usługi Finan-
sowe i Ubezpieczeniowe i Zbigniew Krakowiak – Prezes 
Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie.

Uczniowie z Brynicy podczas warsztatów z doradcą zawodowym. (fot. BCK)

Pierwsza w historii Grywalizacja
Projekt „Młodzi przedsiębiorcy” oparty był na zasadzie 

grywalizacji. Uczestnicy na poszczególnych zajęciach, wy-
konując zadania oraz biorąc udział w konkursach otrzymy-
wali punkty, za które mogli zdobyć cenne nagrody. 

Pierwsze miejsce zdobył Adrian Zaleśny z klasy II b gim-
nazjum z Łosienia, z ilością 144 punktów, miejsce drugie 
należało do Gabrieli Dudek z klasy II a z gimnazjum z Ło-
sienia, która zdobyła 143 punkty, a miejsce trzecie zajął 
Mateusz Dobosz z klasy II a z gimnazjum z Łosienia, gro-
madząc 142 punkty. 

W poniedziałek 11 czerwca podczas konferencji podsu-
mowano projekt, wręczono nagrody i dyplomy laureatom 
poszczególnych konkursów oraz ogólne za grywalizację. 
Koordynatorem projektu była Joanna Makuch, która pod-
kreśliła, że w porównaniu z początkiem projektu wiedza 
uczniów systematycznie rosła. – Gdy rozpoczynaliśmy 
projekt, młodzież odpowiadała na 9 z 20 pytań. Po warsz-
tatach i spotkaniach ich wiedza znacznie wzrosła - odpo-
wiadali już na 18 pytań poprawnie - dodaje koordynator. 
W spotkaniu podsumowującym projekt uczestniczył także 
przedstawiciel NBP w Kielcach Łukasz Pastuszyński. - Po 
pierwszym spotkaniu tutaj w bibliotece wyczułem tę ener-
gię i już wiedziałem, że mimo skomplikowanego projektu, 
realizatorzy poradzą sobie z nim doskonale - przyznaje Łu-
kasz Pastuszyński. Przedstawiciel kieleckiego NBP-u wraz 
z Wójtem Gminy Piekoszów wręczał nagrody, dyplomy i 
medale. – Jestem pewien, że wśród was drodzy uczniowie 
są przyszli przedsiębiorcy – dodał na zakończenie gospo-
darz gminy Piekoszów.

W ramach projektu wydana została broszura informa-
cyjna na temat „Młodych przedsiębiorców”, która dostępna 
jest w bibliotece.                                                          

                   /jm/,/kcz/

Laureaci konkursu wiedzy ekonomicznej. (fot. BCK)
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Jak powstaje książka?
„Droga powstania książki” - tak brzmiał temat lekcji 

bibliotecznej dla trzecioklasistów, która odbyła się w 
bibliotece w Rykoszynie.

Uczniowie poznali jakie są etapy powstawania książki, 
jakie osoby pracują nad książką zanim trafi ona do rąk 
czytelnika. Zapoznali się z obowiązkami pisarza, ilustra-
tora, korektora. Zadaniem dzieci było właściwe ułożenie 
drogi powstawania książki poprzez przypięcie kartoników 

w odpowiedniej kolejności. Bibliotekarz przybliżył na czym 
polega praca korektora, w jaki sposób poprawia błędy i 
jakie cechy musi on posiadać. Na kilka minut uczniowie 
wcielili się w tę rolę i umownymi znakami np. dodaj spację, 
usuń zbędny tekst, dodaj brakujące słowo poprawili błędny 
tekst. Ta praca się bardzo spodobała.

Na zakończenie uczniowie wręczyli laurkę bibliotekarce 
w związku ze Świętem Bibliotekarza.                         /gg/

Zakończenie sezonu kulturalnego BCK
Uczestnicy zajęć tematycznych organizowanych w 

BCK wraz z pracownikami i instruktorami zakończyli 
sezon kulturalno-edukacyjny 2017/2018. 

W tym roku kulturalnym prowadzone były zajęcia mu-
zyczne, wokalne, taneczne, ceramiczne, teatralne, zajęcia 
karate, akrobatyki, gimnastyki korekcyjnej, jogi oraz zum-
by. Nowością w tym sezonie było powstanie Dziecięcego 
Klubu Kreatywności „Chochlik”, który podobnie jak pozo-
stałe zajęcia wznowi swoje działania od września.

Podczas gali podsumowującej sezon, instruktorzy po-
szczególnych zajęć wręczali dyplomy dla najbardziej ak-
tywnych uczestników, dziękując im za współpracę i chęć 
rozwijania swoich zainteresowań w konkretnej dziedzinie.

Przedstawiony został także film z nominacjami do tytu-
łów Odkrycie i Talent Roku. W tym sezonie przebieg wy-
boru zwycięzców tych kategorii jest inny. To internauci za-
decydują o tym kto otrzyma statuetki Odkrycia i Talentu w 
minionym sezonie kulturalnym. Link do ankiety umieszczo-
ny jest na stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl oraz 
na profilu BCK na Facebook’u.

– Sezon zakończyliśmy, ale zapraszamy was na waka-
cje z BCK. Startujemy 2 lipca – zapowiedział Andrzej Paź-
dzierz Dyrektor BCK w Piekoszowie.                    

Wręczenie nagród w konkursie „Magiczne pióro”
- Do konkursu zgłoszone zostały w sumie 54 prace, w tym 
19 wierszy i 35 opowiadań - powiedziała słowem wstępu 
Barbara Głowala instruktor BCK. I tak, w kategorii klas I-
-III nagrody główne otrzymali Ola Wijas, Marysia Myszura 
i Gabrysia Mularczyk. Wyróżnienie w tej grupie otrzymał 
Piotr Wira.

W grupie czwarto-, piąto- i szóstoklasistów nagrody 

Sala teatralna Centrum Kultury w Piekoszowie zapełniła się uczestnika-
mi zajęć tematycznych oraz ich rodzicami. (fot. BCK)

Instruktorzy wręczali dyplomy uczestnikom swoich zajęć. (fot. BCK)

główne powędrowały do Jakuba Miśkiewicza, Wiktorii 
Jęczmińskiej, Patrycji Prędotki i Klaudii Konarskiej. Nato-
miast wyróżnienia wręczono Jakubowi Nogajowi i Wojcie-
chowi Myszurze.

Ostatnią grupę stanowili uczniowie klas VII szkół pod-
stawowych oraz II i III gimnazjum. Tutaj najlepsze prace 
napisali Wiktoria Wawrzeńczyk, Szymon Szostak, Patrycja 
Krzeszowska oraz Oliwia Terelak. Wyróżnieniem pochwa-
lić się mogli Julia Kowalska, Konrad Snoch i Natalia Wijas.

Laureaci konkursu „Magiczne pióro” zgłosili prace pisane i prozą, i 
wierszem. Nagrody wręczał wójt gminy. (fot. BCK)

Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody oraz pamiątko-
we dyplomy. Nagrodzone prace zostaną wysłane na kon-
frontacje ogólnopolskie do Bielska-Białej.                 /kcz/
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Higiena ustna to ważna sprawa
Zerówczaki, pierwszaki i drugoklasiści ze szkoły w 

Rykoszynie wzięli udział w Programie edukacji stoma-
tologicznej Instytutu Blend-a-med Oral-B „Niesamo-
wity świat higieny jamy ustnej” .

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Zdobyli 
niezbędną wiedzę na temat zębów oraz tego, jak ważne 
jest dbanie o ich stan już od najmłodszych lat. 

W ramach projektu obejrzeli film przygotowany przez 
Instytut Blend-a-med Oral-B, rozwiązywali różne zadania 
w przygotowanych dla nich „Arkuszach ćwiczeń”. Wykonali 
też konkursową pracę plastyczną – „Dbaj o zęby”

Odbyła się również pogadanka, na temat higieny jamy 
ustnej, ze szkolną higienistką panią Lucyną. Uczniowie 
wzięli udział w quizie pt. „Co wiemy o higienie jamy ust-
nej?”.

W nagrodę za wytrwałą, sumienną pracę każde dziecko 
otrzymało dyplom ukończenia kursu, a rodzice przewodni-
ki pt. „Pomóż dziecku odpowiednio dbać o zdrowie zębów 
i dziąseł”.

Uczniowie zrozumieli, że zdrowe zęby to nie tylko pięk-
ny, śnieżnobiały uśmiech, ale i zdrowie całego organizmu.

/SP Rykoszyn/

Przedszkolaki mistrzami tańca
Wspaniałe kolorowe stroje, niesamowite układy 

choreograficzne, uśmiech i umiejętności taneczne 
mogli obejrzeć widzowie XV Powiatowego Przeglądu 

Tańców Przedszkolaków, który 5 czerwca odbył się w 
piekoszowskim przedszkolu.

Jak co roku młodzi artyści zachwycili publiczność swo-
imi zdolnościami prezentując różne style tańca – od kra-
kowiaka aż po taniec country. Na forum wystąpiły grupy 
przedszkolne nie tylko z Piekoszowa ale i z Brynicy, Szczu-
kowskich Górek, Nowin, Cedzyny, Rakowa i Morawicy. Na 
sali gimnastycznej gdzie miał miejsce pokaz tanecznych 
umiejętności, tłumnie zebrali się także dyrekcja szkoły, 
nauczyciele i rodzice występujących dzieci. Wśród gości 
obecni byli także Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, 
Grażyna Tatar Sekretarz Gminy, Magdalena Smolarczyk-
-Korba Skarbnik Gminy oraz Barbara Drogosz Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy.

Po wszystkich występach przyszedł czas na wręczenie 
nagród. Najlepsi okazali się być… wszyscy! Jak podkreśla-
li członkowie jury każda z grup przedszkolnych zasługuje 
na pierwsze miejsce ze względu na niesamowite zdolności 
i… wspaniałe uśmiechy.                                          /kcz/

Taneczne pokazy najmłodszych zachwyciły publiczność. (fot. BCK)

Angielski to podstawa
W środę 9 maja w Zespole Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie po raz trzeci odbył się Gminny Kon-
kurs z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjum i 
szkół podstawowych znajdujących się na terenie gmi-
ny Piekoszów.

Testy konkursowe, opracowane przez organizatorów, 
opierały się na zagadnieniach omawianych na zajęciach 
języka angielskiego na poszczególnych poziomach. 

W grupie klas I-III zwyciężył Nikodem Janus ze szkoły 
w Brynicy, tuż za nim znalazła się Amelia Kobiec również 
uczennica szkoły w Brynicy. Natomiast miejsce trzecie za-
jęła Liliana Wyrębek z Piekoszowa. Spośród uczniów klas 
IV-VI najlepiej poradziła sobie Maja Borek ze szkoły w Pie-
koszowie, na drugim miejscu uplasował się Dawid Hajduk 
z Łosienia, a na trzecim – Anna Bębacz ze Szczukowskich 
Górek.

W ostatniej grupie – klasy VII i gimnazjum – na miejscu 
pierwszym znalazła się Amelia Nowak z gimnazjum w Za-
jączkowie, tuż za nią – Krystian Robak z piekoszowskiego 
gimnazjum, a nagrodę za trzecie miejsce otrzymał Rado-
sław Rosłoński również z Piekoszowa.

Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody dla zwycięzców 
zostały wręczone przez wójta gminy Piekoszów Zbignie-
wa Piątka oraz dyrektora ZPO w Piekoszowie Krzysztofa 
Stępniewskiego.      /SP Piekoszów/

Uczniowie zmagali się z testem konkursowym. (fot. BCK)
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Rodzina na sportowo
Podczas szkolnego festynu zorganizowanego w ostatnią sobotę maja w Micigoździe 
uczczono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością, Dzień Matki i Dzień Dziecka.

Festyn w Szczukowskich Górkach
W piątek 1 czerwca w Szkole Podstawowej w Szczu-

kowskich Górkach odbył się festyn rodzinny z okazji 
Dnia Dziecka. 

W uroczystości wzięli udział rodzice, uczniowie oraz 
nauczyciele ze szkoły. Zaproszony został również Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, a także Sekretarz Gmi-
ny Piekoszów Grażyna Tatar, sołtysi wsi Szczukowice i 
Szczukowskie Górki - Teresa Kubuś i Teodor Giemza oraz 
Radny Dariusz Janiec, których serdecznie powitała dyrek-
tor szkoły Jolanta Kokosza. 

Od rana rodzice i nauczyciele przygotowywali plac wo-
kół szkoły do uroczystości. Została rozłożona duża dmu-
chana zjeżdżalnia, rozstawione stoły, na których ułożono 
upieczone przez rodziców uczniów ciasta i babeczki, a 
także napoje oraz przygotowano miejsce do grillowania. 
W trakcie imprezy można było zakupić watę cukrową, po-
pcorn  i różne wypieki. Pieniążki z kiermaszu ciast i na-
pojów przeznaczono na cele dzieci. Warto zaznaczyć, ze 
Radny Dariusz Janiec zasponsorował i ugotował specjalną 
wojskową grochówkę. Oprócz tego można było upiec tak-
że kiełbaski. Natomiast sołtysi obu miejscowości ufundo-
wali dla dzieci słodkie upominki. 

Atrakcjami tego dnia były m.in. występ przedszkolaków 
oraz klasy z okazji minionego Dnia Matki, rozgrywki siat-
kówki, rozgrywki ringo i rzuty do celu. Dzieciom najbardziej 
podobały się zabawy na dmuchanej zjeżdżalni, mecz na-

uczycieli z wójtem Zbigniewem Piątkiem na czele przeciw-
ko uczniom siódmej i szóstej klasy oraz prezentacja wozu 
policyjnego. Swoją obecnością zaszczycił nas również 
były reprezentant kadry narodowej w piłce nożnej, wywo-
dzący się z naszej miejscowości Piotr Brożek, który dziel-
nie wspierał drużynę gości w grze w piłkę siatkową. 

Organizatorzy i uczestnicy zgodnie przyznają, że było to 
najbardziej atrakcyjne święto w roku szkolnym za co ser-
decznie dziękują wszystkim osobom zaangażowanym w 
jego realizację.                          /SP Szczukowskie Górki/

Podczas festynu nie brakowało aktywności fizycznej. (fot. BCK)

Trzeba przyznać, że z prawdziwym rozmachem zorga-
nizowano w ostatnią sobotę maja festyn szkolny, który 
ściągnął prawdziwe tłumy.  

Jak zaznaczył dyrektor Zespołu Oświatowych Placówek In-
tegracyjnych w Micigoździe, Mirosław Kowalski, celem festy-
nu jest przede wszystkim integracja całego środowiska lokal-
nego. To właśnie tu nauczyciele zaprosili do wspólnej zabawy 
zarówno swoich wychowanków, również tych niepełnospraw-
nych, jak i ich rodziców.  

Bogaty program artystyczny podczas festynu zaprezen-
towali nie tylko uczniowie. Prawdziwą bajkową niespodzian-
kę przygotowali również i nauczyciele. Przebrani za smerfy, 
tańczyli i śpiewali zachęcając do zdrowego i aktywnego try-
bu życia. Niespodziankę miały tego dnia także i mamy, które 
od swoich pociech otrzymały fantastyczne prezenty. Jak na 
promującym aktywność i ruch festynie przystało nie zabrakło 
także zawodów sportowych i doskonałej zabawy, do której 
zapraszali animatorzy. Najmłodsi mogli także skorzystać z 
dmuchańca. Nie zabrakło i czegoś dla ciała. Były kiełbaski i 
kaszanki z grilla, a na deser kiermasz ciast. Na zakończenie 
wystąpił zespół Braters.

Wydarzeniu bacznie przyglądał się wójt gminy Piekoszów, 
Zbigniew Piątek, który był zachwycony pomysłowością or-
ganizatorów. - Bardzo się cieszę, że integracyjna placówka 
oświatowa, jaka się mieści na terenie naszej gminy, potrafi 
organizować wydarzenia, w które włącza się absolutnie cała 
społeczność. Są tu i dzieci i ich rodzice, a nawet dziadkowie. 
Wszyscy doskonale się bawią, promując przy tym sport i 
zdrowy styl życia. Jestem pod wrażeniem – mówił wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Sobotnie święto w Micigoździe odbyło się dzięki hojności 
licznych sponsorów, a także ogromnemu zaangażowaniu 
uczniów, rodziców i nauczycieli szkoły w Micigoździe. 

       /A.Olech/Podczas festynu nie brakowało występów uczniów. (fot. BCK)
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Śpiewam mojej ojczyźnie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brynicy przypo-

mnieli o sile pieśni narodowej w najtrudniejszych dla 
naszej Ojczyzny czasach. Podczas koncertu nie zabra-
kło też niespodzianek. Na uczestników spadł dosłownie 
deszcz biało-czerwonych balonów i konfetti biało-czer-
wonych serc.

Rok 2018 jest rokiem jubileuszu 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. – To wyjątkowy rok, w którym 
chcemy przypominać i mówić głośno o niezwykle istotnych 
dla naszego kraju wydarzeniach. Polska wróciła na mapę 
świata po 123 latach niewoli. Dziś możemy cieszyć się zdo-
bytym przed stu laty darem wolności i wspólnie świętować ten 
radosny jubileusz w jedności i pojednaniu. Taki też był zamysł 
dzisiejszej uroczystości – podkreśla dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Brynicy Tomasz Gruszczyński.

Uczniowie brynickiej szkoły zabrali tłumnie przybyłych na 
koncert patriotyczny gości w muzyczną podróż od czasów 
zniewolenia do wyzwolenia, od rozbiorów, poprzez liczne po-
wstania aż do wybuchu I wojny światowej, zakończonej klę-
ską zaborców i odrodzenia się państwa polskiego. Podczas 

wydarzenia powrócono do pięknej tradycji wspólnego śpiewa-
nia. Pomocne okazały się być śpiewniczki, a pierwszą wspól-
nie odśpiewaną pieśnią był oczywiście „Mazurek Dąbrowskie-
go”. I to właśnie nut polskiego hymnu nie mogło zabraknąć na 
dekoracji stanowiącej tło dla występujących uczniów. 

Pod wrażeniem uroczystości byli także zaproszeni goście. 
– Dziękuję za piękny tulipan, za śpiewnik, za tę niesamowitą 
atmosferę patriotyczną, jaką udało się stworzyć. To właśnie w 
takich małych społecznościach rodzi się Polska. Dziś śpiewa-
my te pieśni, które śpiewali nasi przodkowie idąc w bój, kiedy 
nie było Polski na mapach świata, ale była w sercach Pola-
ków. Udowadniacie jak ważna jest polskość i pamięć o tym, 
że wolność nie została nam dana raz na zawsze – zaznaczył 
Senator Krzysztof Słoń.

Po gorących podziękowaniach i ukłonach w stronę brynic-
kiej społeczności odśpiewano wspólnie radosną pieśń, która 
rozbrzmiewała w czwartym szwadronie ułanów „Przybyli ułani 
pod okienko”. W jej trakcie na tłumnie zebranych w sali gości 
spadł dosłownie deszcze biało-czerwonych balonów i konfetti 
w kształcie biało-czerwonych serc.                         /A.Olech/

Tydzień zdrowia - „Trzymaj formę”!
„Trzymaj formę!” to tytuł projektu szkoły w Piekoszo-

wie, który miał na celu aktywizację uczniów w sferze 
sportowej oraz zachęcenie ich do zdrowego odżywiania.

W dniach 21-29 maja zorganizowano wiele prozdrowot-
nych inicjatyw. Odbywały się lekcje i wykłady na temat zdro-
wego trybu życia, liczne konkursy oraz inscenizacja o zdro-
wiu w młodszych klasach. Uroczyste podsumowanie projektu 
odbyło się 13 czerwca na świetlicy gimnazjum. – Jestem du-
żym zwolennikiem tego typu haseł, projektów. Zdrowie jest 
najważniejsze, żeby móc realizować swoje pasje – podkreślał 
obecny na wydarzeniu wójt Zbigniew Piątek.

Podczas podsumowania wręczone zostały nagrody w ra-
mach organizowanych konkursów i zawodów. W szkolnym 
konkursie literackim pn. „Jak nasza rodzina dba o zdrowie?” 
nagrody powędrowały do uczniów klas VI – Wojciecha My-
szury i Mai Feliszek. W konkursie wiedzy o zdrowiu najlepiej 
zaprezentowała się Oliwia Sideł, która zdobyła tytuł Omnibu-
sa Zdrowia. Dużą popularnością cieszył się zorganizowany 
konkurs kulinarny pn. „Master Chef”. Trzyosobowe drużyny z 
klas VII i gimnazjum walczyły o ten ważny tytuł. A zdobyły go 
Paulina Piotrowska, Patrycja Stręk i Wiktoria Wawrzeńczyk.

W konkursie plastycznym na warzywne nakrycie głowy 
największą kreatywnością wykazały się: Julia Karyś, która 
otrzymała trzecie miejsce. Na drugim miejsce znalazła się 
Aleksandra Nartowska, a zwyciężczyniami ex aequo zosta-
ły Nikola Szafulska oraz Milena Ciosek. Akcja dla promocji 
zdrowia zbiegła się w tym roku z konkursem literackim pn. 
„List do Mamy”. Główna nagroda w tym konkursie powędro-
wała do Martyny Śmiglarskiej. Wręczono także nagrodę za 
całokształt pracy w świetlicy szkolnej i aktywny udział w jej 
życiu, które otrzymała Wiktoria Zbroszczyk. 

Rozstrzygnięto także zmagania sportowe w tenisie sto-
łowym i piłkarzykach. W turnieju tenisa stołowego wśród 
uczniów klas młodszych miejsce czwarte zdobył Dawid Gon-
ciarz, miejsce trzecie – Bartłomiej Terelak, miejsce drugie 
– Antoni Gonciarz, a zwycięzcą został Kacper Kucharczyk. 

Natomiast spośród uczniów klas starszych miejsce czwarte 
osiągnął Maciej Woroch. Na miejscu trzecim znalazł się Ka-
mil Kumański, na drugim – Kacper Wsułek, a na najwyższym 
stopniu podium stanął Igor Sidło. 

W rywalizacji w tenisie stołowym brały udział również 
dziewczęta. W tej konkurencji miejsce czwarte przypadło Na-
talii Pacak. Stopień wyżej znalazła się Nikola Nowacka, a tuż 
przed nią – Natalia Kardynał. Mistrzynią tenisa stołowego zo-
stała Aneta Bałchanowska. 

W rozgrywkach piłkarzyków stołowych wśród uczniów 
klas młodszych drugie miejsce zajęli Szczepan Skowron i 
Jakub Ogonowski. Mistrzami w tej dyscyplinie zostali Piotr 
Pietrzykowski i Dominik Pacak. Natomiast spośród starszych 
uczniów miejsce drugie zdobyli Robert Huk i Mikołaj Włodar-
ski. Mistrzyniami w tej grupie zostały Natalia Pacak i Marce-
lina Szymoniak.

Po skończeniu wręczania nagród słowa podziękowań dla 
organizatorów oraz osób współpracujących padły z ust wice-
dyrektor ZPO Barbary Karyś. Następnie na każdego gościa 
czekał „zdrowy stół” pełen świeżo wyciskanych soków oraz 
dietetycznych kanapek i owoców.                                  /kcz/

Nagrodę za zwycięstwo w tenisie stołowym odbiera Igor Sidło. (fot. BCK)



EDUKACJA
Głos Piekoszowa - czerwiec 2018

19

Twoja krew
- moje życie

„Krwi nie można niczym zastąpić ani jej sztucznie 
wyprodukować, dlatego trzeba się nią dzielić.”

Uczniowie szkoły w Zajączkowie mieli szanse dowie-
dzieć się więcej o tym, jak ważne jest honorowe krwiodaw-
stwo podczas prelekcji, która odbyła się 16 maja. 

Tego dnia w murach szkoły goszczono przedstawicie-
la RCKiK Kielce, który w ramach ogólnopolskiej kampanii  
społecznej „Twoja krew – moje życie” przybliżył istotę od-
dawania krwi. Przedstawione zagadnienia spotkały się z 
dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Jak się oka-
zało, część uczniów posiada już dużą wiedzę na ten temat. 
W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas starszych: VII SP 
oraz II i III gimnazjum.               /SP Zajączków/

Cudze chwalicie,
a swoje znacie?

„Cudze chwalicie, a swoje znacie? Święta majowe w 
tradycji ludowej” pod takim hasłem w Szkole Podstawo-
wej w Jaworzni odbył się konkurs, który złożony był z 
części plastycznej i literackiej.

– Nasza szkoła nosi imię Jana Pawła II. I chciałbym aby-
ście wy drodzy uczniowie przyglądali się jego osobie. Temu 
co mówił, jaki był, jak żył i w jaki sposób istniała w jego życiu 
Matka Święta – mówił na rozpoczęciu wydarzenia ks. Stani-
sław Strycharczyk.

Konkurs zarówno w części plastycznej jak i literackiej na-
wiązywał bowiem do kultu Matki Bożej, nabożeństw majo-
wych, śpiewu przy kapliczkach. Przed wręczeniem nagród 
wystąpił dodatkowo chór szkolny z Jaworzni, który zaśpiewał 
m.in. „Chwalcie łąki umajone”.

Najpierw rozstrzygano konkurs plastyczny. Prace w więk-
szości nawiązywały do kultu maryjnego, ale znalazły się i ta-
kie, które nawiązywały do innych tradycji. Technika i wykona-
nie prac, jak podkreśliła komisja, były na wysokim poziomie, 
co spowodowało trudności w wyborze tych najlepszych.

Wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Wojtasińska, Justyna 
Piotrowska, Wiktoria Jęczmińska, Zuzanna Szymkiewicz, 
Wiktoria Nastulak i Klaudia Nowacka. Miejscem trzecim na-
grodzono Małgorzatę Gawor, Oliwię Bartkiewicz, Gabrielę 
Pietrzykowską, Darię Litwińską i Natalię Majcher. Na drugim 
miejscu znaleźli się Franciszek Snoch, Patryk Zagdański, Mi-
chał Piotrowski i Natalia Cisak. Zwycięzcami konkursu pla-
stycznego zostali Kacper Wąchała, Magdalena Madej, Kinga 
Plech, Natalia Wieczorek oraz Julia Ciołak.

Natomiast w konkursie literackim, w którym do opisania 
było wybrane święto majowe (lub wszystkie) i związane z nimi 
tradycje, np. ustrajanie domów zielonymi gałązkami z okazji 
Zielonych Świątek wręczono 3 nagrody. Jedna z nich powę-
drowała do Oskara Anioła, który zajął trzecie miejsce. Stopień 
wyżej znalazła się Amelia Łukasik, a zwycięzcą tego konkur-
su został Mateusz Porzuczek.

– Cieszę się ogromnie, że wzięliście tak licznie udział w na-
szym konkursie – zwróciła się do uczniów Małgorzata Czekaj 
dyrektor szkoły w Jaworzni, która podziękowała także zapro-
szonym gościom i zaprosiła do obejrzenia wystawy prac.

Współorganizatorem konkursu była Biblioteka Centrum 
Kultury w Piekoszowie.                                                /kcz/

26 maja obchodzimy Dzień Mamy, a 23 czerwca – 
Dzień Taty. Dyrekcja wraz z personelem Żłobka Gmin-
nego w Piekoszowie wpadła na pomysł, by te dwa 
święta…połączyć. I tak oto od kilku lat obchodzony jest 
Dzień Rodziny.

– Serdecznie witam rodziców naszych podopiecznych. 
W dniu dzisiejszym obchodzimy święto rodziny i z tej oka-
zji nasze dzieci przygotowały specjalne pokazy – mówiła na 
początku uroczystości dyrektor żłobka Pelagia Rusiecka. 
Poszczególne grupy dzieci – od najmłodszej do najstarszej 
– przedstawiły na forum wesołe piosenki połączone z ge-
stami, taniec, wiersze oraz rysunki, które stworzyły z pomo-
cą pań opiekunek. Należy nadmienić, że podczas występów 
dzieci prezentowały się w pięknych, kolorowych strojach.

Oprócz oprawy artystycznej dzieci mogły skorzystać z 
dostępnych atrakcji tj. zamek-zjeżdżalnia, malowanie twa-
rzy, zwierzęta z baloników i… słodki tort.

Po zabawie przyszedł czas na kolejną niespodziankę – 
prezenty dla najmłodszych oraz ich rodziców, które wręcza-
ła dyrektor Pelagia Ruciecka wraz z wójtem Zbigniewem 
Piątkiem.                                                                  /kcz/

Święto rodzin
w żłobku

Dzieci występowały w przepięknych kolorowych strojach. (fot. BCK)

Laureaci konkursów oraz zaproszeni goście i organizatorzy. (fot. BCK)



EDUKACJA
Głos Piekoszowa - czerwiec 2018

20

W turnieju wzięli udział uczniowie kilkunastu szkół 
z terenu województwa m.in. z Zaborowic, Chęcin, No-
win, Mniowa czy Wodzisława.

Uczniowie przez kilka godzin rywalizowali ze sobą w ka-
tegoriach dziewczęta i chłopcy. Ich zmaganiom przyglądali 
się m.in. Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, Zbigniew 
Wojciechowski Prezes Świętokrzyskiego Związku Bad-
mintona oraz Kurator Świętokrzyskiej Oświaty Kazimierz 
Mądzik. – Chciałam wszystkim zaproszonym gościom 
serdecznie podziękować za zaangażowanie, sponsoring 
oraz wszelkie inne wsparcie na rzecz rozwoju badminto-
na – mówiła Marta Brożek koordynator świętokrzyskiego 
turnieju, składając na ręce gości podziękowania. Następ-
nie przyszedł najbardziej wyczekiwany czas – wręczenie 
dyplomów, nagród i pucharów najlepszym zawodnikom. A 
tymi okazali się być: w grupie dziewcząt III miejsce zajęła 
Maja Gawrońska, miejsce II – Patrycja Petelicka, a zwy-
ciężczynią została Paulina Wyrozumska.

Spośród chłopców najlepiej zagrali: Paweł Długosz, któ-
ry zajął III miejsce, Wiktor Stachera – II miejsce, i zwycięz-

Turniej badmintona w Piekoszowie
Pod koniec maja w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie odbył się III Woje-
wódzki Turniej Innowacji Pedagogicznej Badmintona.

ca tej grupy – Kacper Zawadka. – Bardzo dziękuję wszyst-
kim za udział w turnieju oraz opiekunom, którzy chcieli się 
zaangażować zwłaszcza, że badminton to trudna dyscypli-
na sportu – mówił na zakończenie Kazimierz Mądzik Świę-
tokrzyski Kurator Oświaty.            /kcz/

Naukobus z szkole w Łosieniu
Najlepsi zawodnicy odebrali puchary, dyplomy i nagrody. (fot. BCK)

Uroczystego otwarcia mobilnej wystawy naukowej 
dokonał wójt Zbigniew Piątek wspólnie z dyrekcją 
szkoły i edukatorami. 

– Ogromnie się cieszę, że Naukobus zawitał do naszej 
gminy. Tutaj znajdziemy doskonały dowód na to, że nauka 
zachwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga – podkreśla 
wójt Zbigniew Piątek. A do udziału w takiej przygodzie za-
prasza w tym roku warszawskie Centrum Nauki Kopernik. 
Weźmie w niej udział ponad 160 tys. dzieci, rodziców i na-
uczycieli ze 160 małych miejscowości w całej Polsce. W 
dniach 7-8 czerwca Naukobus pojawił się w Szkole Pod-
stawowej w Łosieniu.

Jak by to było, gdyby dzieci samodzielnie eksperymentu-
jąc, mogły dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki? Gdy-

by to nie były zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy infor-
matyki, ale pełne niespodzianek samodzielne odkrywanie 
praw i zasad, które rządzą światem? Taką właśnie moż-
liwość daje „Naukobus”, projekt Centrum Nauki Kopernik 
- 20 stacji badawczych, które przyjeżdżają do szkoły wraz 
z edukatorami z Centrum Nauki Kopernik, daje szansę na 
poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę. Edukatorzy pomagają 
zrozumieć zasady działania poszczególnych eksponatów i 
przybliżają prezentowane zjawiska naukowe. Każda wizyta 
trwa dwa dni, w czasie których stacje badawcze są rozsta-
wione w szkole, a uczniowie, którym towarzyszą edukato-
rzy, mogli z nich korzystać przez 6 godzin dziennie.

Samodzielne eksperymentowanie pozwala obudzić cie-
kawość i uczyć się bez wysiłku znanego z lekcji. – Sia-
dając na wirującym krześle, można doświadczyć, jak w 
praktyce działa teoria zachowania momentu pędu. Można 
też między innymi przetestować uwięzioną piłkę, wirujące 
krzesełko, kulę plazmową, półkule magdeburskie i trójwy-
miarowy model anatomiczny ludzkiego ciała. Dla uczniów 
przygotowany został także „Poradnik młodego naukowca”. 
Propozycje doświadczeń, które mogą tam znaleźć i samo-
dzielnie przeprowadzić w domu, pozwalają dłużej cieszyć 
się kontaktem z nauką w mniej poważnej formie – mówi 
Paweł Lech jeden z edukatorów.

Wizyta wystawy objazdowej realizowana jest w ramach 
działania „Naukobus”, które finansowane jest ze wspólne-
go Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 
Centrum Nauki Kopernik pod nazwą „Nauka dla Ciebie”.

/A.Olech/

Uczniowie mieli szansę samodzielnie poeksperymentować.

Razem z Naukobusem eksperymentował także wójt Zbigniew Piątek. Na 
zdjęciu na „wirującym krześle”. (fot. BCK)
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II Rajd Gwiaździsty z metą w Piekoszowie
W słoneczny 24 dzień maja na placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Pieko-
szowie zgromadziło się blisko pół tysiąca rowerzystów.

Wszystko w związku z II Rajdem Gwiaździstym organi-
zowanym przez Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Rowerzyści wystartowali o godz. 10 sprzed budynku Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kierunku 
Piekoszowa. 

Rajd prowadzili Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kura-
tor Oświaty oraz Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydzia-
łu Pedagogicznego i Strategii Świętokrzyskiego Kuratorium 
Oświaty. – Cieszę się, że tak licznie wzięliście udział w tym 
rajdzie – mówił Kazimierz Mądzik. – Ja natomiast cieszę się, 
że ponownie jestem w tej placówce, z którą kiedyś przez wiele 
lat byłem przecież związany – dodał z kolei Zbigniew Wojcie-
chowski.

W rajdzie nie mogło zabraknąć także Zbigniewa Piątka, 
Wójta Gminy Piekoszów. – Serdecznie witam wszystkich 
uczestników rajdu z Panem kuratorem na czele. Cieszę się, 
że meta II Rajdu Gwiaździstego byłz właśnie tutaj w gminie 

Piekoszów, którą mam przyjemność zarządzać – mówił go-
spodarz gminy. – Z przyjemnością wziąłem udział w tym raj-
dzie, ponieważ – może jeszcze nie wszyscy wiedzą – rowery 
to moja pasja, z którą wiele lat temu byłem ściśle związany 
– dodał Zbigniew Piątek.

Na pasjonatów rowerowych rajdów, którzy zgromadzili 
się przy ZPO w Piekoszowie czekało kilka atrakcji m.in. po-
kaz musztry w wykonaniu przedstawicieli klas mundurowych 
kieleckiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, taniec hisz-
pański, który przedstawili uczniowie z Jaworzni, śpiew chóru 
Bonus z Piekoszowa oraz Oliwii Pałysiewicz z Jaworzni czy 
też konkurs zorganizowany przez czuwających nad bezpie-
czeństwem policjantów. 

Współorganizatorami tegorocznego Rajdu Gwiaździstego 
była Gmina Piekoszów, Zespół Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie, Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w 
Kielcach.                                                                     /kcz/

Zaproszeni goście podczas powitania zawodników. (fot. BCK)

Młodzi rowerzyści chętnie brali udział w konkursach. (fot. BCK)
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Kolarskie sukcesy dzieci i młodzieży
Zawody w Daleszycach, Kielcach i Piekoszowie przyniosły młodym sportowcom - kola-
rzom - sukcesy i cenne doświadczenie.

Wyścig kolarski o Puchar Prezesa Cyklo Korony 
Kielce na Stadionie Leśnym w Kielcach

W słoneczną niedzielę 20 maja w Kielcach przeprowa-
dzone zostały wyścigi kolarskie o Puchar Prezesa Cyklo 
Korony. Były one jednocześnie zawodami II Rundy Świę-
tokrzyskiej Ligi Szkółek Kolarskich. Najwyższe miejsca w 
poszczególnych kategoriach zajęli: rocznik 2004 – 3 miej-
sce Katarzyna Zagnińska; rocznik 2005 – 1 miejsce Nata-
lia Sadowska i 3 lokata Patrycja Parszewska; rocznik 2006 
– 3 miejsce Oliwia Wijas; rocznik 2007 – 3 miejsce Wiktor 
Piątek. Pozostali zawodnicy reprezentujący Szkółkę Kolar-
ską Piekoszów KS Feniks Jaworznię to Erwin Kwiatkowski, 
Jan Pietrzykowski, Bartłomiej Majchrzyk oraz Kacper Da-
leszak.

Po II Rundzie Szkółka Piekoszów KS Feniks Jaworznia 
zajmuje w klasyfikacji drużynowej drugie miejsce na 12 
ekip startujących. Zawodników do obu wyścigów przygoto-
wał Dariusz Kwiatkowski.      

III Wyścig Szkółek Kolarskich w Piekoszowie
Kolarskie zmagania szkółek kolarskich w Piekoszowie wcho-
dzą do kanonu wydarzeń cyklicznych. Również w tym roku 
10 czerwca w niedzielę na starcie III wyścigu stanęło ponad 
130 pasjonatów dwóch kółek.

Mimo upalnej pogody wyścig przebiegł spokojnie i bez za-
kłoceń. Najlepsi znaleźli się na mecie już kilkanaście minut 
po starcie. Poznajcie mistrzów i mistrzynie w swoich katego-
riach wiekowych w podziale na dziewczęta i chłopców.

W kategorii rocznik 2008 i młodsi na trzecim miejscu zna-
leźli się Julia Kaczmarczyk i Robert Kubecki, na drugim - We-
ronika Wawrzeńczyk oraz Dominik Tyzo, a zwycięzcami tej 
grupy zostali Dominika Dziurska ze szkółki Vento Bike Team 
Daleszyce oraz Adrian Daleszak ze szkółki w KS Feniks Ja-
worznia.

Wśród uczestników z rocznika 2007 na najniższym stop-
niu podium stanęli Amelia Ernestowicz i Robert Maciejski, 
tuż przed nimi uplasowali się Małgosia Zegadło oraz Miko-
łaj Jarosz, a na pierwszym miejscu wylądowali Natalia Ban-
drowska ze szkółki w Masłowie i Wiktor Sitek ze szkółki w 
Bielinach.

Rocznik 2006 przyniósł nam następujących mistrzów. Na 
trzecim miejscu znaleźli się Karolina Met i Maciej Wąś, na 
drugim – Julia Suchodolska oraz Filip Chała, a najszybsi byli 
Nicola Chudalla oraz Jakub Sobczyk ze szkółki w Łopusznie. 

Zawodnicy KS Feniks Jaworznia. (fot. BCK)

Spośród zawodników o rok starszych, czyli z 2005 roku, 
najlepiej wypadli: zdobywcy trzeciego miejsca Jagoda Bera 
i Kacper Daleszak, zdobywcy drugiego miejsca Milena Gara 
i Wojciech Kopeć oraz zwycięzcy tej grupy Natalia Brzozow-
ska z Chmielnika i Kacper Zawadka ze szkółki w Chęcinach.

Ostatnia grupa zawodników, czyli rocznik 2004 przyniósł 
następujące wyniki: na miejscu trzecim znaleźli się Alicja 
Małkowska i Jan Pietrzykowski, na drugim - Gabriela Bera i 
Erwin Kwiatkowski, a mistrzami w swoich kategoriach zostali 
- reprezentantka Piekoszowa – Kasia Zagnińska oraz przed-
stawiciel SK Ósemka Kielce – Dawid Lisowski.

W klasyfikacji ogólnej wyścigu Mistrzami okrzyknięta zo-
stała Szkółka Kolarska z Piekoszowa KS Feniks Jaworznia, 
tuż za nimi na drugim miejscu znalazła się Szkółka Kolarska 
z Bielin, a na trzecim – Szkółka kolarska z Wilczyc.           

                 /KS Feniks/,/kcz/

Nagrody i puchary wręczał wójt Zbigniew Piątek. (fot. BCK)

Podsumowanie A-klasy
Grupę pierwszą kieleckiej A-klasy wygrała Astra. 

Sezon składał się z 22 meczów, w których piekoszow-
ski klub zdobył 51 punktów. 

Pozwoliło to na awans do ligi okręgowej. Astra była wy-
jątkowo bezkompromisowa, wygrywając 17 meczów i prze-
grywając 5. W całych rozgrywkach strzeliła 60 goli, tracąc 
tylko 26.  Najlepszym strzelcem zespołu został Jakub Bo-
dzioch z 18 golami na koncie. Walka o awans toczyła się 
do przedostatniej kolejki.          

W przyszłym sezonie kibiców z Gminy Piekoszów omi-
nie najciekawsze wydarzenie sezonu – derby. W minio-
nych rozgrywkach A-klasy starcia pomiędzy Astrą i So-
kołem Rykoszyn były emocjonujące i przede wszystkim 
nieprzewidywalne. Do „okręgówki” Piekoszów wraca po 3 
latach. Wiąże się to z większą ilością meczów, a także z 
dalszymi wyjazdami. Za tym idzie jednak wyższy poziom 
gry w piłkę, który już od sierpnia będzie można oglądać na 
piekoszowskim boisku. 

Sokół Rykoszyn zakończył sezon z wynikiem 41 punk-
tów, wygrał 13 meczów, 2 zremisował, a 3 przegrał. To 
bardzo dobry wynik klubu z Rykoszyna, który zakończył 
zmagania A-klasy na 4 pozycji.                           

             /J. Mularczyk/,/kcz/



Głos Piekoszowa - czerwiec 2018

SPORT 23

Zakończenie sezonu karateków

Mistrzynie w tenisie stołowym
Kwiecień to czas sukcesu naszych młodych spor-

towców – mamy w gminie Piekoszów Mistrzynie Wo-
jewództwa!

W połowie kwietnia rozegrane zostały Mistrzostwa Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego w Tenisie Stołowym w Bilczy. 
Najlepiej z Klubu Sportowego Feniks Jaworznia zaprezen-
towały się kadetki i juniorki. W pierwszej z wymienionych 
kategorii najlepiej wypadła Aneta Bałchanowska, która wy-
walczyła pierwsze miejsce i awans do Mistrzostw Polski. 
Wśród juniorek wygrała Natalia Król, a drugą lokatę zajęła 
Wiktoria Bakalarska. Zawodniczki do Mistrzostw przygoto-
wał instruktor tenisa stołowego Dariusz Kwiatkowski.

    
/D. Kwiatkowski/

Natalia Król (po lewej) oraz Wiktoria Bakalarska (po prawej) z puchara-
mi i dyplomami. (fot. KS Feniks)

W czwartek 31 maja z lotniska w Modlinie zawod-
nicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów wylecie-
li do bułgarskiego miasta Burgas. Emocji dodawał 
fakt, iż zdecydowana większość uczestników wypra-
wy po raz pierwszy wsiadła do samolotu.

Turniej w Burgas na przestrzeni lat zyskał miano naj-
trudniejszego i najcięższego turnieju ze względu na for-
mułę w jakiej jest rozgrywany (Full Contact). Zawodnicy 
reprezentujący Bułgarię od lat stanowią zdecydowaną 
czołówkę nie tylko Europy, ale i świata jak chociażby 
wielokrotny MŚ i Europy Valeri Dimitrov, który w tym tur-
nieju był w roli sędziego.

W turnieju udział wzięło ponad 250 zawodników z 7 
krajów w tym z Kazachstanu, Grecji, Chorwacji, Rumu-
nii, Izraela, Bułgarii i Polski.

Pierwszy sukces to tytuł i puchar w kategorii Najlep-
szej Zawodniczki turnieju, który został przyznany Oliwii 
Sidło. Szczególne słowa uznania należą się Oliwii, któ-
ra wszystkie swoje pojedynki (czas regulaminowy wal-
ki 2 minuty) zakończyła przez IPPON, a walka finałowa 
trwała tylko 45 sekund!

Wspaniałe zakończenie sezonu startowego w turniejach za granicą naszego kraju!

Podobnie zaprezentował się Piotr Węgliński, który 
także zajął pierwsze miejsce zwyciężając 3 walki przez 
IPPON (przed regulaminowym czasem). 

Dobrze walczyła również Ewa Jarząb stosując nowe 
techniki i ostatecznie zajmując 2 lokatę oraz Sylwia 
Kazimierska – laureatka 3 miejsca – która zwyciężyła 
pierwszą walkę również przed czasem przez IPPON.

Do strefy medalowej nie dostały się niestety Oliwia 
Skiba oraz Zuzanna Trepka. Jednak wszystkim zawodni-
kom składamy serdeczne gratulacje, a szczególnie me-
dalistom!

Tym razem jako wsparciem dla przyjaciół była kon-
tuzjowana zwyciężczyni turnieju w Turku Kinga Rabiej 
oraz Laura Sitek. 

– Wielkie słowa uznania oraz serdeczne podzięko-
wania za pomoc i wsparcie, bez którego nasz udział w 
turnieju w Burgas nie byłby możliwy kierujemy do Wój-
ta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka oraz całej Rady 
Gminy Piekoszów – mówi trener i prezes KKM Andrzej 
Horna.

Zawodnicy dziękują również za pomoc Tomaszowi 
Młynarczykowi z Firmy AUDIO-CAR w Kielcach, Mar-
kowi Adamczakowi z firmy "AUTO-ADAMCZAK" Kielce 
oraz Piotrowi Jaworskiego z POL-MOT Auto Kielce. – 
Pomagając nam sprawiliście Państwo wiele radości 
młodym zawodnikom KKM przyczyniając się do rozwi-
jania wiary w siebie, poznania kolejnego kraju Europy 
oraz nawiązywania i budowania pozytywnych wspania-
łych relacji z innymi narodami za co serdecznie dzięku-
jemy – dodaje Andrzej Horna.

Przed zawodnikami jeszcze tylko turniej w Warszawie 
16 czerwca, a potem zgrupowania sportowe nad Bałty-
kiem.

/kcz/

Kadra KKM w Bułgarii. (fot. KKM)




