
PIEPIEKKOSZOOSZOWWAA
BEZPŁATNA GAZETA 

SAMORZĄDOWA
GMINY PIEKOSZÓW

IS
SN

 1
73

2-
72

53

NR 2 (114) KWIECIEŃ 2018

W Piekoszowie powstanie
Klub Seniora

Czytaj na str. 2

Sołtysi mieli swoje 
święto 
Listy gratulacyjne, drobne upominki 
i serdeczne życzenia złożone zo-
stały na ręce sołtysów gminy Pieko-
szów. W uroczystości, która odbyła 
się w sobotę 7 kwietnia uczestni-
czyło wielu znakomitych gości. 

Gitarowe brzmienia 
z okazji Dnia Kobiet
Obchody Dnia Kobiet z muzycznym 
akcentem stały się w gminie Pieko-
szów już tradycją. W tym roku ten 
wyjątkowy dzień uświetnił występ 
dwojga muzyków - Dominiki Żukow-
skiej i Andrzeja Koryckiego.

Rusza duża inwestycja
w Gminie Piekoszów 
Już w sierpniu z kranów w zachod-
niej części gminy Piekoszów może 
popłynąć woda lepszej jakości. 
Wszystko dzięki ogromnej inwe-
stycji związanej z nowym ujęciem 
wody w Lesicy.

Czytaj na str. 5 Czytaj na str. 10Czytaj na str. 3
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Seniorzy znajdą swoje miejsce
Ta wiadomość z całą pewnością ucieszy wszyst-

kich aktywnych seniorów z terenu gminy Pie-
koszów. Niebawem ruszy tu Klub Seniora. Wójt 
gminy Zbigniew Piątek już podpisał umowę na rzą-
dowe dofinansowanie przedsięwzięcia.  

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w siedzibie 
resortu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w Warsza-
wie. Sygnowali ją swoimi podpisami minister Elżbieta 
Rafalska, wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek 
oraz wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. W spo-
tkaniu uczestniczyła także wicepremier Beata Szydło. 
Jak podkreślano podczas podpisania umowy, rządowy 
program „Senior Plus” adresowany jest do nieaktyw-
nych zawodowo osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Sprzęt do ćwiczeń i sala relaksacyjna
Klub Seniora w Piekoszowie zostanie otworzony 

do końca września bieżącego roku, a swoją siedzibę 
będzie miał w budynku Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie, przy ul. Częstochowskiej 85A (Remiza 
OSP). - Do dyspozycji seniorów oddamy cztery po-
mieszczenia. Jedno z nich zostanie przeznaczone na 
szatnię. W drugim będzie mieścić się kuchnia, która 

W Piekoszowie powstanie Klub Seniora. Umowa już została podpisana.

zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia i na-
czynia do przygotowania i spożycia posiłków. Kolejne 
pomieszczenia posłużą jako sale rehabilitacyjno-relak-
sacyjne. Zamontujemy drabinki do ćwiczeń. Będzie też 
sprzęt niezbędny do zapewnienia seniorom sprawno-
ści ruchowej. W sali relaksacyjnej będzie kącik telewi-
zyjny, a nawet komputerowy. Będzie tu można także 
odpocząć na kanapie – wymienia Justyna Malarczyk, 
p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Piekoszowie. Klub Seniora będzie miał także 
dwie przestronne toalety. Łącznie metraż pomieszczeń 
przeznaczonych na funkcjonowanie Klubu Seniora wy-
nosić będzie około 80 metrów kwadratowych.

Rządowe dofinansowanie
Utworzenie Klubu Seniora będzie kosztować nieco 

ponad 90 tysięcy złotych, z czego 72 tysiące 800 zło-

tych stanowi rządowe dofinansowanie. Pozostałą kwo-
tę dołoży gmina. - Bardzo się cieszę, że udało nam się 
pozyskać dofinansowanie na utworzenie w Piekoszo-
wie Klubu Seniora. To dla nas wielkie wsparcie – przy-
znaje gospodarz gminy, wójt Zbigniew Piątek.

Będą ciekawe zajęcia
Klub Seniora w Piekoszowie ma ruszyć już we wrze-

śniu. Będzie otwarty przez cztery godziny dziennie, a 
seniorzy dostaną możliwość skorzystania z wielu za-
jęć. - W chwili obecnej jesteśmy na etapie przygotowy-
wania inwestycji, a także ustalania zajęć, jakie zostaną 
zorganizowane w Klubie Seniora. Z całą pewnością 
będą się odbywały zajęcia ruchowe. Myślimy o reha-
bilitantach czy instruktorach chociażby Nordic Walking.  
Będą też liczne warsztaty artystyczne, czy kulinarne, 
a także wykłady, spotkania informacyjno-edukacyjne i 
zajęcia pogłębiające wiedzę seniorów w zakresie wielu 
różnych dziedzin. Niebawem będziemy ustalać szcze-
gółowy harmonogram – zapowiada Justyna Malarczyk.

Jak podkreśla wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Pią-
tek, uruchomienie Klubu Seniora to jedna z najważniej-
szych inicjatyw społecznych. - Dobrze wiemy, że ak-
tywność emerytów nie kończy się wraz z przejściem 
na emeryturę. Wielu z nich stara się prowadzić aktyw-
ne życie społeczne. – podsumowuje.             /A.Olech/   

Wójt Gminy Piekoszów podczas podpisywania umowy. (fot. UW Kielce)

Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek podpisał 
kolejną umowę inwestycyjną. Tym razem na termo-
modernizację budynków użyteczności publicznej w 
Gminie Piekoszów, w ramach działania 6.1 ,,Efek-
tywność energetyczna w sektorze publicznym ZIT 
- KOF’’. Umowa dotyczy następujących budynków: 
Szkoła Podstawowa w Łosieniu, budynek Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie i budynek Urzę-
du Gminy w Piekoszowie. Całkowita kwota inwesty-
cji to 2,229 mln zł z czego dofinansowanie to ponad 
1,894 mln zł (do 85% kwoty inwestycji).       /UG/

Z OSTATNIEJ CHWILI

Umowa na termomodernizację budynków już podpisana. (fot. BCK)
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Ruszyła inwestycja za 1,2 mln zł
Inwestycja obejmuje urucho-

mienie ujęcia wody w Lesicy 
wraz z infrastrukturą i 1,5 kilo-
metra nowego wodociągu łączą-
cego studnię w Lesicy z wieżą 
ciśnień w Zajączkowie. Umowa 
z wykonawcą właśnie została 
podpisana. Woda w kranach z 
nowego ujęcia popłynie już w 
sierpniu bieżącego roku.

Dzięki realizacji tej inwestycji 
lepsza jakościowo woda zostanie 
doprowadzona magistralą wodo-
ciągową do wieży ciśnień w Za-
jączkowie, skąd zaopatrywany w 
wodę będzie nie tylko Zajączków, 
ale także Lesica, Łosień, Łosie-
nek, Łubno, Rykoszyn, Bławatków, 
Skałka, Jeżynów, Młynki i Weso-
ła. – Na tą inwestycję mieszkań-
cy zachodniej części gminy długo 
czekali – przyznaje wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – 
Sama procedura przygotowania 
dokumentacji technicznej trwała 
dosyć długo, bo blisko dwa lata. 
Musieliśmy czekać na uzyskanie 
wszelkich niezbędnych pozwoleń, 
jak chociażby pozwolenie wodno-
prawne i pozwolenie na budowę 
– wymienia wójt Piątek. – Cieszę 
się, że w końcu udało się sfinalizo-
wać wszystkie procedury i wybrać 
wykonawcę. Na chwilę obecną w 

Lesicy jest już wykonany odwiert 
i obudowa studni. W ramach re-
alizacji inwestycji, studnia w Lesi-
cy zostanie uzbrojona w pompy i 
urządzenia podające - dodaje.

Inwestycja pochłonie ponad 
milion złotych

Wykonanie 1,5 kilometrowego 
wodociągu wraz z całą infrastruk-
turą i przyłączami elektrycznymi, 
a także przygotowanie dokumen-
tacji technicznej będzie w sumie 
kosztowało 1,2 mln złotych. – Jest 
to droga inwestycja, ale niezwykle 
potrzebna. Jej realizacja pozwoli 
nam na zaopatrzenie zachodniej 
części gminy w wodę z gminnych 
ujęć i w efekcie może doprowadzić 
do obniżenia kosztów dostarczania 
wody do mieszkańców, co może 
przełożyć się na spadek cen wody 
– tłumaczy wójt Zbigniew Piątek i 
dodaje, że jakość wody w zachod-
niej części gminy cały czas jest 
priorytetem inwestycyjnym.

Woda popłynie już w sierpniu
Wyłonionym w drodze przetar-

gu wykonawcą zadania jest firma 
"Wod-Gaz" Zakład Robót Inży-
nieryjno-Transportowych z Buska 
Zdroju. Umowę z wykonawcą wójt 
Zbigniew Piątek, podpisał 6 mar-
ca w siedzibie Urzędu Gminy w 
Piekoszowie. – Termin wykonania 

inwestycji jest bardzo krótki, ale 
realny do wykonania. Z całą pew-
nością prace zakończą się zgodnie 
z umową, czyli w lipcu – zapew-
nia Czesław Sztuk właściciel firmy 
Wod-Gaz Zakład Robót Inżynieryj-
no-Transportowych. Nowym wodo-
ciągiem woda popłynie na zachod-
nią część gminy już w sierpniu.

Kolejne inwestycje w planach
To jednak nie koniec inwestycji 

wodno-kanalizacyjnych, jakie ma 
w planach wójt gminy Piekoszów.  
– Na 2019 rok planujemy rozpo-
częcie modernizacji oczyszczalni 
ścieków. W planach mamy także 
budowę kolejnych odcinków kanali-
zacji, a jeszcze w tym roku chcemy 
połączyć niektóre odcinki sieci na 
terenie gminy w jeden obieg, aby 
w przypadku awarii któregoś z nich 
szybko można było przepiąć sieć. 
Inwestycje są dobrze przemyślane 
i zaplanowane. Na wszystko jed-
nak potrzeba czasu. Cieszę się z 
tego, że inwestycja, która była dla 
mnie priorytetem zostanie zrealizo-
wana zgodnie z przedstawioną na 
początku kadencji obietnicą – pod-
kreśla wójt Piątek.

/A.Olech/

W gminie Piekoszów rozpoczęła się gigantyczna inwestycja, dzięki której mieszkańcy 
zachodniej części gminy zostaną zabezpieczeni w wodę dobrej jakości.

Wójt podpisał umowę z firmą WOD-GAZ. Na zdjciu z właścicielem Czesławem Sztukiem.

Wójt Zbigniew Piątek sprawdzał na miejscu 
w jakim tempie prowadzone są prace przy 
tej ważnej dla mieszkańców inwestycji
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Nowa droga nareszcie gotowa

Uchwały podjęte na sesji 29 marca w sprawach:
- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu so-
łeckiego w 2019 roku;
- zwrotu wierzytelności przez Gminę Piekoszów;
- zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Piekoszów na lata 2018-2030;
- zmieniająca uchwałę nr XXXI/201/2016 z dnia 29 
września 2016r. w sprawie organizacji wspólnej obsłu-
gi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych 
do sektora finansów publicznych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Piekoszów;
- wyrażenia zgody na nabycie lokalu mieszkalnego 
wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej;
- przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyj-

nej dla Gminy Piekoszów;
- zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustale-
nia ich przebiegu;
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy naj-
mu z dotychczasowym najemcą na czas oznaczony 
do 3 lat, części nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Piekoszów oznaczonej numerem działki 
1578/350 oraz zezwolenie na odstąpienie od obowiąz-
ku zastosowania drogi przetargowej;
- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Piekoszów w 2018 roku;
- podziału gminy Piekoszów na okręgi wyborcze, usta-
lenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wyborczym. 
             /Źródło: BIP UG/

Z ŻYCIA RADY

Blisko 3 kilometry nowej nawierzchni asfaltowej i ponad kilometr chodników – koń-
ca dobiegła długo wyczekiwana przebudowa drogi powiatowej na odcinku Micigózd – 
Podzamcze – Szczukowice.

W ramach inwestycji drogę na odcinku Micigózd 
– Podzamcze – Szczukowice przebudowano na 
długości 2702 metrów. 

Jezdnia została poszerzona, przebudowano też 
skrzyżowanie z drogą gminną i wybudowano chodnik 
o długości 1085 metrów bieżących oddzielony od jezd-
ni pasem zieleni. Poza tym, w projekcie przewidziano 
także budowę kanalizacji deszczowej, uzupełnienie 
materiałem kamiennym pobocza oraz umocnienie pły-
tami ażurowymi skarp i dna rowów. Wyremontowane 
zostały również przepusty pod zjazdami. - Przebudowa 
tej drogi od lat była wyczekiwana przez mieszkańców 
miejscowości Micigózd i Podzamcze. Jest nowy rów-
niutki asfalt dla kierowców, a dla pieszych wygodne 
chodniki. Nie ulega wątpliwości, że wszyscy zyskali nie 
tylko większy komfort, ale przede wszystkim bezpie-
czeństwo – przyznał Stanisław Świercz, Radny Gminy 
Piekoszów. Radości z realizacji inwestycji nie kryje tak-
że radna Bogusława Stoga. - Mieszkańcy chętnie te-
raz tędy spacerują, biegają, a nawet chodzą z kijkami. 
Chodnik jest oświetlony i jest tu bezpiecznie. Bardzo 
nam na tym zależało – dodaje.

Połowę kosztów inwestycji pokryło rządowe dofinan-
sowanie. Inwestycja została zrealizowana w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 
Jest to droga powiatowa, na którą pozyskano aż 50 
procent rządowego dofinansowania. Pozostałe koszty 
podzieliły pomiędzy sobą dwa samorządy – Starostwo 
Powiatowe w Kielcach oraz gmina Piekoszów, które na 
ten cel przeznaczyły po 900 tysięcy złotych. 

Władze gminy Piekoszów nie kryją, że potrzeb zwią-
zanych z przebudową i rozbudową dróg na terenie ca-
łej gminy jest sporo. - Staramy się właśnie nadrabiać 
czas, w którym nie było nas stać na realizację wielu 
koniecznych zadań ze względu na realizowany pro-
gram naprawczy w naszej gminy – mówi wójt gminy 
Piekoszów, Zbigniew Piątek. – Po wielu miesiącach 
intensywnej pracy udaje nam się sukcesywnie wycho-
dzić z zadłużenia. Zgodnie z założoną długofalową 
wizją rozwoju gminy, powoli zaczynamy realizować tak 
długo wyczekiwane inwestycje. Niebawem będziemy 
ogłaszać kolejne przetargi związane z rozwojem nie 
tylko infrastruktury drogowej – zapowiada wójt Pieko-
szowa.                                         /A.Olech/

Mieszkańcy mogą już cieszyć się nową, bezpieczną drogą. (fot. CKinfo)
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Janina Zapała Sołtysem Roku
Gminne święto sołtysów już 

za nami. Były podziękowania, 
gratulacje i symboliczne upo-
minki. Sołtysem roku została 
Janina Zapała z Brynicy.

Dzień Sołtysa w Piekoszowie 
po raz pierwszy obchodzono w tak 
wyjątkowy sposób. - Celem zorga-
nizowania uroczystych obchodów 
z okazji Dnia Sołtysa było przede 
wszystkim pokazanie jak ważną 
rolę sołtysi pełnią w życiu swoich 
społeczności. To oni mają bezpo-
średni kontakt z mieszkańcami i 
stoją na straży interesów swojego 
sołectwa. Ich nieoceniona praca  
stanowi ogniwo spajające lokal-
ną społeczność – podkreślał wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, 
przypominając jednocześnie jak 
ważną rolę sołtysi odgrywają w 
środowiskach wiejskich. - Sołtysi 
są głosem naszych mieszkańców. 
Stanowią swego rodzaju ogniwo 
łączące pomiędzy mieszkańcami a 
samorządem. Najlepszym tego do-
wodem jest ciągły rozwój naszych 
sołectw. To zaszczyt pracować z 
takimi ludźmi – zaznaczył wójt Pią-
tek.  

Sołtysem Roku w gminie Pie-
koszów została Janina Zapała z 
Brynicy. - Pani Janina jest osobą 

bardzo sumienną, oddaną i za-
angażowaną. Doskonale rozu-
mie potrzeby swojego sołectwa i 
skutecznie potrafi dbać o interesy 
mieszkańców. Funkcję sołtysa peł-
ni od osiemnastu lat – poinformo-
wała prowadząca uroczystą galę 
sekretarz gminy Piekoszów Graży-
na Tatar.

– To zaszczytne wyróżnienie 
jest dla mnie przede wszystkim 
motywacją do dalszej działalności 
na rzecz mojego sołectwa i całej 
gminy Piekoszów, a do zrobienia 
jest jeszcze dużo – mówiła Janina 
Zapała, sołtys Brynicy, która zapy-
tana o receptę na sukces odpowie-
działa: – Po prostu słuchać ludzi, 
ich potrzeb i pomysłów. 

Słowa podziękowań od sołtysów 
dla wójta za docenienie ich co-
dziennej pracy przekazał Przewod-
niczący Rady Gminy Piekoszów 
Stanisław Kotwica, który również 
piastuję funkcję sołtysa.

W wydarzeniu uczesteniczyli: 
Senator RP Krzysztof Słoń, Posło-
wie na Sejm RP Maria Zuba oraz 
Krzysztof Lipiec, Radni Sejmiku 
Województwa Tomasz Zbróg i An-
drzej Pruś, Radny Powiatu Kie-
leciego Mateusz Karliński, Radni 
Rady Gminy Piekoszów oraz za-

proszeni goście.
Na zakończenie pierwszej w hi-

storii gminy gali z okazji Dnia Soł-
tysa głośno odśpiewano „Sto lat” 
wszystkim sołtysom. Gospodarze 
wsi nie kryli zaskoczenia. – Miło 
nam, że nasza praca jest docenia-
na. Ogromnie cieszymy się, że wła-
dze gminy pamiętały o nas w Dniu 
Sołtysa w tak szczególny sposób – 
mówili zgodnie sołtysi.      /A.Olech/

Podczas uroczystości z okazji Dnia Sołtysa w Piekoszowie Wójt Zbigniew Piątek wrę-
czył upominki dla sołtysów z terenu naszej gminy.

Janina Zapała z Brynicy odebrała od wójta 
nagrodę dla Sołtysa Roku (fot. CKinfo)

Na uroczystość przybyli prawie wszyscy sołtysi z terenu gminy Piekoszów. (fot. CKinfo)
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Gabinety medycyny szkolnej
Gmina Piekoszów złożyła wniosek o dotację na do-

posażenie gabinetów medycyny szkolnej. W pierw-
szym naborze o dofinansowanie starało się aż 76 sa-
morządów. 

– Dofinansowanie na doposażenie gabinetów medycyny 
szkolnej stanowi dla naszego samorządu ogromne wspar-
cie. Udało nam się pozyskać na ten cel aż 26 tysięcy 800 
złotych – mówi wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek i 
zaznacza, że szkolne gabinety spełniają bardzo ważną 
rolę. Dzięki gabinetom uczniowie będą objęci stałą pomo-
cą pielęgniarską. W szkołach będą wykonywane badania 
profilaktyczne, a jeśli zajdzie konieczność, to na dalsze ba-
dania uczniowie będę kierowani do przychodni lekarskiej. - 
Bardzo zależało nam na pozyskaniu tego dofinansowania, 
ponieważ zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów sta-
nowi dla nas priorytet – podkreśla gospodarz gminy.   

Nowy sprzęt i meble trafiły do szkół podstawowych w 
Łosieniu, Rykoszynie, Piekoszowie i w Brynicy. Każda z 
placówek otrzymała na ten cel 6 tysięcy 700 złotych. Za 
te środki zostało zakupione doposażenie w zależności od 
potrzeb, między innymi: kozetki, stoliki zabiegowe, szaf-
ki do przechowywania leków, biurka i szafki kartoteczne, 
wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty 
do pomiaru ciśnienia, tablice do badania ostrości wzroku 
i widzenia barwnego, czy siatki centylowe. – Dzięki dota-
cji nasz gabinet pielęgniarski nabrał nowoczesnego i este-

tycznego wyglądu. Zakup nowego sprzętu przyczynił się 
do polepszenia warunków pracy pielęgniarek szkolnych, a 
także zapewnił lepszą jakość świadczonej pomocy uczniom 
– przyznaje Elżbieta Białek, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Łosieniu.                                                    /A.Olech/

Kolejne kampanie GOPS
Dwie kolejne kampanie organizowane 
przez piekoszowski GOPS właśnie ruszy-
ły. Zapraszamy do udziału.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszo-
wie we współpracy z dzielnicową z terenu gminy Pie-
koszów sierż. Marzeną Marszałek zorganizował akcję 
pod nazwą „Bądź bezpieczny na drodze”. 

– Akcja polegała na przeprowadzeniu wśród uczniów 
klas IV-VI ze Szkoły Podstawowej w Brynicy oraz Szko-
ły Podstawowej w Jaworzni pogadanek połączonych z 
projekcją filmu w tematyce bezpiecznego zachowania się 
dzieci w ruchu drogowym – mówi Justyna Malarczyk p.o. 
kierownika GOPS w Piekoszowie. 

Podczas spotkań poruszany był m.in. temat przygoto-
wania się uczniów do rozpoczynającego się wraz z na-
dejściem wiosny sezonu rowerowego. 

Wszystkim dzieciom zostały rozdane odblaski, które 
poprawiają widoczność zarówno pieszego jak i rowerzy-
sty. 

Organizatorzy dziękują za współpracę Małgorzacie 
Czekaj Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaworzni, Toma-
szowi Gruszczyńskiemu Dyrektorowi Szkoły Podstawo-
wej w Brynicy oraz wszystkim dzieciom biorącym udział 
w akcji.

Kampanię patronatem objął Wójt Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

/GOPS/

Kozetki, szafki, biurka, ciśnieniomierze czy też stoliki zabiegowie 
trafiły do czterech szkół z terenu gminy Piekoszów. (fot. BCK)
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Bezpieczna Piekoszowianka
W Piekoszowie ruszył bezpłatny kurs samoobrony 

dla kobiet pod hasłem „Bezpieczna Piekoszowianka”. 
Inauguracja tej niezwykle ważnej kampanii społecznej 
odbyła się 7 marca.

– Kampania jest odpowiedzią na potrzeby mieszkanek 
naszej gminy. Jej celem jest przede wszystkim przekazanie 
niezbędnej wiedzy mieszkankom gminy Piekoszów na temat 
radzenia sobie w sytuacjach niebezpiecznych. Uczestnicz-
ki kursu dowiedzą się jak unikać niebezpiecznych sytuacji, 
a podczas zajęć praktycznych nauczą się podstawowych 
umiejętności technik samoobrony dla kobiet – mówi Justyna 
Malarczyk, p.o. Kierownika GOPS w Piekoszowie. 

W trakcie trwania bezpłatnego kursu samoobrony dla ko-
biet panie nauczą się podstawowych technik samoobrony, 
dowiedzą się jak radzić sobie w sytuacjach niebezpiecz-
nych i jak unikać zagrożeń. Zajęcia z samoobrony popro-
wadzi dzielnicowy Piekoszowa, starszy sierżant Mateusz 
Augustyn, który jest instruktorem taktyk i technik interwen-
cji w policji, a także instruktorem nowoczesnego systemu 
samoobrony Krav Maga. – Podczas kursu udowodnimy, że 
teoretycznie słaba płeć może skutecznie obronić się przed 
napastnikiem. Nasze kursantki nauczą się stosowania tech-
nik samoobrony przeznaczonych specjalnie dla kobiet. Po 
ukończeniu kursu panie zmienią swoje myślenie, nauczą się 
opanowania i szybkości działania – zapowiada Mateusz Au-

gustyn. W trakcie kursu porad będą także udzielać specjali-
ści z dziedziny prawa i psychologii. Podpowiedzą jak radzić 
sobie w trudnych sytuacjach. 

Jak zapowiedziano, w przypadku dużego zainteresowa-
nia, kurs zostanie powtórzony. Kampania zakończy się 27 
czerwca.

/A.Olech/

W ćwiczeniach bierze udział wiele pań, które chcą się dowiedzieć, jak 
zachowywać się w przypadkach zagrożenia. (fot. GOPS) 

Porady prawne i... korepetycje
Od 7 marca rozpoczął dyżury prawnik, z którego 

porad mogą bezpłatnie korzystać wszyscy mieszkań-
cy. Darmowe porady prawne będą udzielane w każ-
dą pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 
16:00 do 18:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Piekoszowie.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gmi-
ny Piekoszów postanowiliśmy uruchomić bezpłatny punkt 
porad prawnych. Każdy mieszkaniec naszej gminy może 
tu przyjść i zupełnie za darmo poprosić o pomoc prawną 
– mówi wójt gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. – Ludzie 
borykają się z wieloma problemami, których rozwiązania 
można szukać tylko i wyłącznie na drodze prawnej. Zda-
jemy sobie sprawę z tego, że nie każdego stać na poradę 
i pomoc prawnika. Dlatego też postanowiliśmy pomóc na-
szym mieszkańcom w tym zakresie – tłumaczy wójt.

Porady prawne udzielane są w zakresie prawa pracy, 
prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjne-
go, prawa ubezpieczeń społecznych, a także prawa ro-
dzinnego. – Można się zgłaszać właściwie z każdą spra-
wą. Porad udzielają wykwalifikowani prawnicy, a pomoc 
prawna polegać będzie na poinformowaniu zainteresowa-
nej osoby o przysługujących jej prawach i obowiązkach, 
a także o obowiązującym stanie prawnym. Specjaliści z 
zakresu prawa będą także pomagać w przygotowaniu 
pism, pozwów, wniosków czy odwołań. Każdy uzyska tu 
niezbędną i fachową pomoc – zapewnia wójt Piątek, który 
zachęca mieszkańców do korzystania z darmowych usług 
prawnych.

Zainteresowani poradami prawnymi mieszkańcy gminy 
Piekoszów mogą zgłaszać się w każdą pierwszą i trzecią 

środę miesiąca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Piekoszowie w godzinach od 16:00 do 18:00.

„Pokaż na co Cię stać” - darmowe korepetycje
  – Głównym celem akcji „Pokaż na co Cię stać” jest 
przede wszystkim aktywizacja dzieci i młodzieży do pracy 
nad sobą, ze szczególnym uwzględnieniem pokonywania 
trudności w  nauce, a także uwrażliwienie społeczności  
lokalnej na ten problem – mówi Justyna Malarczyk, p.o. 
kierownika GOPSw Piekoszowie. – Do naszej akcji mogą 
przystąpić dzieci, które żyją w rodzinach wielodzietnych, 
są wychowywane przez samotne matki, a także pochodzą 
z rodzin rozwiedzionych. Poza tym, pomagamy wszystkim 
osamotnionym w grupie rówieśniczej, z niską samooceną, 
a także źle traktowanym przez otoczenie pod względem 
emocjonalnym czy fizycznym – dodaje. 

Akcja ruszyła z początkiem marca, a jej koordynato-
rem z ramienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie jest Anna Rosłońska. – Nadal szukamy wo-
lontariuszy do pomocy. Muszą to być osoby pełnoletnie, 
posiadające wiedzę z danego przedmiotu,  a także potra-
fiące nawiązać dobre relacje z dziećmi i młodzieżą – mówi 
koordynatorka kampanii „Pokaż na co Cię stać”. Patronat 
honorowy objęli Zbigniew Piątek wójt gminy Piekoszów 
wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kiel-
cach. Partnerami akcji są także Biblioteka Centrum Kultu-
ry w Piekoszowie, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Mło-
dzieży Niepełnosprawnej „Razem” oraz Zespół Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie. Chętni wolontariusze mogą 
zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie w godzinach otwarcia.
                                                                     /A.Olech/
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Młodzież Zapobiega Pożarom
Eliminacje przeprowadzono w re-

mizie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piekoszowie. Organizatorem tur-
nieju był Urząd Gminy w Piekoszo-
wie przy udziale Zarządu Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Piekoszowie. 

W turnieju uczestniczyły reprezen-
tacje szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z terenu gminy. – Wiedza jaką 
posiedli uczniowie przygotowując się 

do tego turnieju z całą pewnością przy-
da się w życiu codziennym. Dzięki niej 
będą doskonale wiedzieli jak poradzić 
sobie w sytuacjach zagrożenia – pod-
kreśla Dariusz Śliwa, prezes Zarządu 
Gminnego OSP w Piekoszowie.

Po rozdaniu testów, składających 
się z 30 pytań otwartych uczniowie 
mogli przystąpić do pracy. Po ich 
sprawdzeniu wyłoniono najlepszych. I 
tak, najwyższym poziomem wiedzy w 

kategorii klas gimnazjalnych wykazał 
się Patryk Kotwica. – Prawie dwa lata 
przygotowywałem się do tego turnieju. 
Łatwo nie było, ale bardzo się cieszę, 
że udało mi się go wygrać. Kompletnie 
się nie spodziewałem – mówił tuż po 
ogłoszeniu wyników Patryk Kotwica. 
Na miejscu drugim w tej kategorii upla-
sowała się Kinga Szymkiewicz, a na 
miejscu trzecim Adrian Zaleśny.

W kategorii szkół podstawowych na 
miejscu pierwszym znalazł się Jan Ko-
neczny. Miejsce drugie w tej kategorii 
zdobył Jakub Górak, a miejsce trzecie 
Wojciech Myszura. Zdobywcy pierw-
szych miejsc zgodnie też zapewnili, że 
dołożą wszelkich starań, aby osiągnąć 
jak najlepsze wyniki podczas eliminacji 
powiatowych, które odbędą się już w 
połowie kwietnia. Po nich zwycięzców 
czekać będą eliminacje wojewódzkie i 
w końcu ogólnopolskie.

Zakończeniem turnieju było wrę-
czenie cennych nagród dla laureatów, 
które otrzymali z rąk wójta gminy Pie-
koszów Zbigniewa Piątka, który objął 
wydarzenie honorowym patronatem. 
Warto podkreślić, że wszyscy zarów-
no biorący udział w turnieju, jak i ich 
opiekunowie otrzymali podziękowania i 
upominki.   

/A.Olech/
Laureaci poszczególnych kategorii konkursu. (fot. CKinfo)

Blisko 40 uczniów ze szkół z terenu gminy Piekoszów stanęło do rywalizacji w gmin-
nych eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

60 lat razem - gratulujemy!!!
Irena i Stanisław Gierasimowicz z Lasku obchodzą Jubileusz 60 lat małżeństwa.

Z gratulacjami do Jubilatów wybrał 
się Wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, który państwu Irenie i Stani-
sławowi Gierasimowicz z Lasku, w to-
warzystwie najbliższej rodziny i Pani 
Sołtys Teodory Krążek podziękował i 
pogratulował 60 lat pożycia małżeń-
skiego. – Państwo Gierasimowicz są 
dla nas przykładem, że wspólnie moż-
na dzielić nie tylko zdrowie, szczęście i 
radość ale troski i smutki – mówił wójt 
Piątek – Młodzi ludzie często poddają 
się przy pierwszych problemach a tu 
mamy żywy przykład jak można w mi-
łości i szczęściu żyć ze sobą bardzo 
długo – dodał.

Na zdjęciu obok Państwo Gierasimo-
wicz z gośmi.                 /sup/
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Będą jednorazowe stypendia naukowe i sportowe 
dla najlepszych uczniów z gminy Piekoszów. "Laury 
Piekoszowskie", czyli nagrody dla najzdolniejszych 
uczniów, zostaną wręczone już po raz drugi podczas 
Megamocy Piekoszowa. 

Uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przy-
znawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów 
"Laur Piekoszowski" radni gminy Piekoszów podjęli 27 lu-
tego podczas posiedzenia sesji. Prawo zgłaszania uczniów 
o przyznanie nagrody stypendialnej przysługuje dyrekto-
rom szkół i placówek oświatowych, klubom sportowym, 
a także innym instytucjom i organizacjom o charakterze 
oświatowym, naukowym i sportowym. Wniosek o jednora-
zową Nagrodę Stypendialną Wójta w wysokości 3000 zł 
powinien zawierać między innymi kopie dokumentów po-
twierdzających uzyskane oceny i osiągnięcia, uzasadnie-
nie wniosku wraz z opisem osiągnięć uzyskanych przez 
ucznia, informacje o ocenach, postawie i zachowaniu, a 
także opinię rady pedagogicznej.

Po szczegółowiej analizie Komisji Stypendialnej zapada 
ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody. – Nagrodę sty-
pendialną mogą otrzymać uczniowie, którzy są laureatami 
lub finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych, arty-
stycznych, czy też tematycznych na szczeblu wojewódzkim 

lub wyższym, a także uczniowie, którzy uzyskali wysokie 
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co 
najmniej powiatowym, a przy tym uzyskali minimum bar-
dzo dobrą ocenę z zachowania. Swoje osiągnięcia o ran-
dze co najmniej wojewódzkiej za dany rok szkolny trzeba 
oczywiście udokumentować – wymienia wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. Wnioski o przyznanie Nagrody Spe-
cjalnej Wójta Gminy Piekoszów można składać w Urzędzie 
Gminy do 20 czerwca.

Będą też nagrody roczne wypłacane miesięcznie
Oprócz jednorazowych stypendiów naukowych władze 

gminy Piekoszów postanowiły od przyszłego roku szkol-
nego po raz pierwszy przyznawać comiesięczne nagrody 
roczne za bardzo dobre wyniki w nauce, za dobre zacho-
wanie, osiągnięcia artystyczne i sportowe. – Stypendia 
roczne, które będziemy wypłacać co miesiąc przez okres 
dziesięciu miesięcy nauki, będą przyznawane dla najzdol-
niejszych uczniów ze średnią co najmniej 5,5, a także z 
wzorową oceną z zachowania. Stypendia będą otrzymy-
wać uczniowie od klasy piątej do ostatniej klasy gimna-
zjalnej – poinformował wójt Zbigniew Piątek. Wysokość 
miesięcznych stypendiów będzie ustalana corocznie w ra-
mach zaplanowanych w budżecie środków.

/A.Olech/

Stypendia dla najzdolniejszych

Nowoczesne pracownie językowe
Uczniowie ZPO w Piekoszowie już mogą uczyć się nowoczesnymi metodami.

Władze gminy zakupiły do tego celu sprzęt kompute-
rowy najwyższej jakości. Dwie profesjonalne multime-
dialne pracownie kosztowały ponad 110 tys. złotych.

Pracownie wyposażone w 40 najwyższej klasy kompute-
rów, dwa nauczycielskie komputery sterujące, dwie interak-
tywne tablice, a nawet funkcjonalne i nowoczesne meble. 
– W nowoczesnej pracowni każdy uczeń ma własne stano-
wisko wyposażone w komputer, słuchawki oraz wbudowane 
mikrofony. Wszystko to wspomaga koncentrację uczniów i 
uatrakcyjnia naukę języków obcych. Pracownia umożliwia 
oczywiście głośny trening wymowy i przełamuje opór do 
wypowiadania się ucznia a dzięki stanowiskom ułożonym w 
podkowę umożliwia również indywidualny kontakt nauczy-
ciela języka obcego z uczniem i utrzymanie kontaktu wzro-
kowego z całą klasą – wymienia dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie Krzysztof Stępniewski.

Szybciej przyswajają wiedzę
Radości z nowoczesnych sal komputerowych przezna-

czonych do nauki języków obcych nie kryją sami uczniowie. 
– Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i specjalnemu oprogra-
mowaniu dużo łatwiej zapamiętać materiał – zgodnie przy-
znają uczniowie piekoszowskiej szkoły. Ich słowa potwier-
dzają również nauczyciele. – Świat idzie do przodu i faktem 
jest, że w dzisiejszych czasach uczniowie szybciej chłoną 
wiedzę z komputerów niż z książek. Cieszę się, że dzięki 
władzom gminy możemy iść z postępem. Sprzęt mamy naj-
wyższej klasy, a efekty powstania pracowni językowych już 
widzimy u naszych uczniów – potwierdza jedna z nauczy-
cielek języka angielskiego, Iwona Zalewska-Lech. – Zajęcia 
w pracowni językowej umożliwiają nam lepszą komunikację. 
Nie boimy się rozmawiać po angielsku. Powoli zaczynamy 

posługiwać się tym językiem niemalże jak językiem ojczy-
stym – mówi Kamil Kumański. – Nasza szkoła bierze udział 
w programie Erasmus, Często wyjeżdżamy do innych kra-
jów, w których musimy umieć porozumieć się w języku an-
gielskim. Poznaliśmy wielu znajomych, z którymi cały czas 
utrzymujemy kontakt za pomocą skypè a. Umiejętność po-
sługiwania się językiem obcym to dzisiaj podstawa – zazna-
cza uczennica, Kinga Zapała.

Plany na przyszłość
Warto podkreślić, że placówka chce od przyszłego roku 

stworzyć klasy dwujęzyczne. – Pracownie idealnie wpisują 
się w te plany rozwojowe – przekonuje wójt Zbigniew Pią-
tek – Sukcesywnie będziemy chcieli wyposażyć w takie 
pracownie również pozostałe szkoły – zapewnia gospodarz 
gminy.       /A.Olech/

Uczniowie w nauce języka obcego posługują się nowoczesnym 
sprzętem multimedialnym. (fot. CKinfo)
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Dzień kobiet przy gitarowym
akompaniamencie
W Dniu Kobiet 8 marca w Centrum Kultury w Piekoszowie gościliśmy Dominikę Żukow-
ską i Andrzeja Koryckiego, którzy zafundowali nam wieczór pełen znakomitej muzyki.

Pomiędzy utworami muzycy opowiadali zabawne anegdoty. (fot. BCK)

„Struna za struną”, „Ballada o papierowym żołnie-
rzyku”, Plasterek cytryny i ja” oraz wiele utworów z 
repertuaru Bułata Okudżawy i Żanny Biczewskiej 
usłyszeliśmy podczas gitarowego koncertu Domini-
ki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego w Dniu Kobiet 8 
marca.

Sala wypełniła się amatorami gitarowych brzmień. (fot. BCK)

Podczas występu, muzycy opowiadali wiele ciekawych 
anegdot z ich muzycznego życia. – Ostatnio byliśmy na 
Karaibach. W pewnym momencie podpłynęliśmy pod do-
mek, wokół którego, w piach, powbijane były biało-czer-
wone chorągiewki. Myśleliśmy, że mieszka tu jakiś Polak 
– opowiadał Andrzej Korycki. – Wyszedł do nas opalony 
mężczyzna z dredami i zaczął śpiewać „Mówią o mnie w 
mieście…” ( repertuar grupy Dżem Whisky – przyp. red.). 
Później dopiero dowiedzieliśmy się, że przed laty jacyś 
Polacy zostawili u niego dwie płyty właśnie z piosenkami 
Dżemu i Tadeusza Nalepy. A on… nauczył się ich wszyst-
kich na pamięć! – dodał muzyk, któremu zawtórował 
śmiech publiczności. 

Nie zabrakło również interakcji artystów z publiczno-
ścią – oprócz wspólnego śpiewu (a znaleźli się i tacy, któ-
rzy śpiewali każdą piosenkę), widzowie wcielili się np. w 
orkiestrę dętą podczas „Ballady o papierowym żołnierzy-
ku”. – Teraz zamienimy was w orkiestrę. Panie to trąbki, 
a panowie… trąby – mówił ze śmiechem Andrzej Korycki.

Po koncercie – który obfitował w wiele bisów – przy-
szedł czas na życzenia. – Serdecznie dziękuję za znako-
mity występ w tym szczególnym dniu – mówił wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – Podczas występu naszły 
mnie pewne refleksje – w sumie myślę, że nie tylko mnie. 
Otóż, trzeba przyznać jedno, że świat bez kobiet po pro-
stu by nie istniał. Dlatego, drogie panie życzę wam, by 
słońce towarzyszyło wam w każdy dzień – podsumował 
włodarz gminy. 

Życzenia złożyli Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek wraz z Prze-
wodniczącym Rady Gminy Stanisławem Kotwicą. (fot. BCK)

Z jego słowami zgodził się także Przewodniczący 
Rady gminy Piekoszów Stanisław Kotwica, który w imie-
niu własnym oraz radnych i sołtysów również złożył naj-
serdeczniejsze życzenia. Słodkim akcentem kończącym 
wydarzenie był pyszny tort.                                    /kg/

Na wszystkich obecnych czekała słodka niespodzianka - tort. (fot. BCK)
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Najlepsze życzenia dla kobiet
składano także w Wincentowie
Tradycyjne „Sto lat!”, tort, słodkie ciasta, muzyka i oczywiście życzenia – to wszystko 
czekało na Panie w świetlicy w Wincentowie w sobotę 10 marca. Powód był prosty – 
Dzień Kobiet.

Na spotkanie zorganizowane przez Stanisława Ko-
twicę Przewodniczącego Rady gminy Piekoszów przy-
było wiele Pań. 

Do pięknych życzeń zdrowia, miłości, szczęścia i uśmie-
chu na co dzień dołączył się również Zbigniew Piątek wójt 
gminy Piekoszów, który był obecny na uroczystości. Wspa-
niały, pyszny tort, znakomite ciasta i toast szampanem 

wprawiły wszystkie Panie w doskonałe nastroje.
Ten wyjątkowy czas urozmaicił swoim występem także 

Zespół Braters, który specjalnie dla Pań zagrał fantastyczne 
przeboje.

Warto wspomnieć, że w tym dniu zagościli również stra-
żacy z Rykoszyna, którzy dali pokaz pierwszej pomocy.

/kg/

Uśmiechy na twarzach świadczyły o świetnej atmosferze. (fot. BCK) Strażacy dali pokaz pierwszej pomocy. (fot. BCK)

„Głos Piekoszowa”                             
– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca:  
Biblioteka Centrum Kultury 

w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66, 
red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: 
Biblioteka Centrum Kultury 

w Piekoszowie 
Druk: 

Drukarnia Laser Graf, Płock
Nakład: 2000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwra-
ca nie zamówionych materiałów oraz 
zastrzega sobie prawo do ingerencji                  

w nadesłane teksty. 
Numer zamknięto 16 lutego 2018 r.

Szkatułki na Dzień Kobiet
Nie tylko życzeniami można wyrazić swoją 

wdzięczność, troskę i miłość w kierunku kobiet. 
Jednym z ważnych elementów jest również upomi-
nek - nawet ten najmniejszy, ale dany ze szczerego 
serca, potrafi dać wiele radości. 

Takie też prezenty własnoręcznie stworzyli uczniowie 
klasy IIIb ze Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, którzy 
na jednych zajęciach wykonali szkatułki, a na drugich 
je pomalowali. Co można zmieścić w szkatułkach? Na 
przykład biżuterię, pieniądze lub coś słodkiego.

Taki prezent jaki stworzyli uczniowie z pewnością 
spodobał się każdej kobiecie - małej czy dużej - którą 
nim obdarowali.

/kg/
Trzecioklasiści podczas malowania szkatułek. (fot. BCK)
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Wesołe zakończenie ferii zimowych
Ferie to tylko 2 tygodnie odpoczynku od nauki i szkoły, które bardzo szybko mijają. 
Ale przecież wszystko co dobre szybko się kończy. Najważniejsze są jednak ciekawe 
wspomnienia.

Przez całą zimową przerwę, Biblioteka Centrum Kul-
tury w Piekoszowie organizowała wyjazdy do kina, na 
basen, na lodowisko oraz do Teatru Kubuś. W każdej 
placówce odbywały się także zajęcia animacyjne oraz 
gry i zabawy. Zakończenie ferii także należało do bar-
dzo aktywnych i niezwykle śmiesznych, aczkolwiek 
pouczających. 

Zwłaszcza jeśli mowa o spektaklu Teatru Maska z Kra-
kowa, który gościł na piekoszowskiej scenie w dniu za-
kończenia akcji „Ferie 2018”. Przedstawienie opowiadało 
o niegrzecznej dziewczynce o imieniu Karolinka, która nie 
słuchała rodziców, bałaganiła i nie potrafiła zachowywać 
się grzecznie. Jednak po pewnym czasie, w efekcie kilku 
niezwykłych okoliczności, dziewczynka zrozumiała swój 
błąd i poprawiła swoje zachowanie. – Czy teraz wiesz ja-
kie są te trzy magiczne słowa, które powinnaś wypowia-
dać jak najczęściej? – pytał jeden z bohaterów spekta-
klu, Pan Żaba. – Czary mary? Abracadabra? – żartowała 
dziewczynka wywołując salwy śmiechu wśród widowni. 
– Nie! – krzyknął Pan Żaba. – Oj, żartowałam. Te słowa 
to PROSZĘ, DZIĘKUJĘ I PRZEPRASZAM – powiedziała 
Karolinka, która dodatkowo podkreśliła – a wręcz nakazała 
wszystkim – by używać ich często, bo są w życiu bardzo 
potrzebne i dobrze o nas świadczą.

Aktorzy grający w spektaklu zaprosili do wspólnej zabawy młodą 
publiczność. (fot. BCK)

Po bardzo pouczającym spektaklu przyszedł czas na 
zagadki. Instruktorzy zadawali pytania, a młoda widownia 
musiała na nie odpowiedzieć. Nie za każdym razem było 
to jednak takie oczywiste, jednak jeśli ktoś dobrze wsłu-
chał się w tekst zagadki, spokojnie odnajdywał na nią od-
powiedź za co otrzymywał słodką nagrodę w postaci liza-
ka. Dodatkową porcję słodkości miał również wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, który z koszem pełnym cu-
kierków wędrował po całej sali.

Oprócz aktorów Teatru Maska, gościliśmy również 
przedstawicieli policji oraz straży pożarnej. Ci pierwsi 
– reprezentanci komisariatu z pobliskich Chęcin – prze-
strzegali dzieci przed niebezpieczeństwami jakie grożą im 
na drodze, jeśli bacznie się nie rozglądają lub nie pilnu-

ją rodziców. – A co zrobicie gdy ktoś nieznajomy będzie 
chciał poczęstować was cukierkami? – pytali policjanci. 
– Nie weźmiemy ich, bo może nas w ten sposób gdzieś 
zwabić, porwać – odpowiadały zgodnie z prawdą dziecia-
ki. Natomiast przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Rykoszyna pokazali młodym widzom jak udzielana jest 
pierwsza pomoc podczas wypadku, jak przenoszeni są 
ranni, jak wygląda strój strażaka biorącego udział w ak-
cji gaśniczej oraz przypomnieli wszystkie ważne telefony 
alarmowe.

Dla dzieci zorganizowane zostały także gry i zabawy w postaci np. zga-
dywanek. (fot. BCK)

Uczestnicy ferii z BCK podczas spotkania z policjantami odpowiadali na 
pytania dotyczące np. kontaktów z nieznajomymi. (fot. BCK)

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie 
serdecznie dziękuje harcerzom z terenu gminy  

Piekoszów oraz policjantom z komisariatu  
w Chęcinach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Rykoszynie za pomoc w organizacji gier i zabaw 
podczas tegorocznych ferii zimowych.

Andrzej Paździerz

Na zakończenie dnia dwójka harcerzy poprowadziła gry 
i zabawy ruchowe (ze śpiewem na ustach) dla wszystkich 
chętnych.              /kg/
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Niezwykłe spotkania z Beatą Kępińską
W poniedziałek 12 marca i we wtorek 13 marca w bibliotekach w Rykoszynie i Zającz-
kowie zagościła znakomita i wyjątkowa pisarka – Beata Kępińska, która bardzo cieka-
wie opowiadała o swoim życiu, pasjach, podróżach i twórczości.

Powieści autorki są bliskie sercom czytelników 
naszych bibliotek, ponieważ pisze ona proste, ludz-
kie historie, gdzie nie zawsze – jak to w życiu – jest 
sielsko, bo bywa również diabelsko. 

Pisarka dodatkowo przeczytała fragmenty swojej po-
wieści i przedstawiła także swoje wiersze.

Uczestniczki spotkania z Beatą Kępińską w Rykoszynie. (fot. BCK)

Ogromną radość pisarce sprawił widok wystawki 
stworzonej w Zajączkowie, która zawierała wiersze, cy-
taty poświęcone tematyce kobiet, wśród których oczy-
wiście nie zabrakło niezwykle pięknych fragmentów z 
książki pt. „Sielsko i diabelsko”.

A na pamiątkę naszego miłego spotkania, pisarka 
wpisała do kroniki taki oto wiersz:

Nie wiem, co robią wiosną w Zajączkowie zające.
Pewnie marchewkę skrobią i kocą się na łące.
Natomiast tutejsze panie do biblioteki biegną
Bo lubią książek czytanie i karmią się wiedzą.

Pisarka czytała także swoje wiersze. Na zdjęciu - Zajączków. (fot. BCK)

Pani Beacie serdecznie dziękujemy za mile spędzony 
czas, gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy 
dużo zdrowia, wielu czytelników, inspiracji i natchnienia 
w pisaniu tak wspaniałych książek i wierszy.

Miłym akcentem obu spotkań był poczęstunek i wspól-
ne świętowanie Dnia Kobiet.            

       /as/, /gg/

Uczniowie odwiedzili BCK
W czwartkowy ranek, przybyła do biblioteki w Pieko-

szowie grupa uczniów z klasy IV i V ze szkoły w Szczu-
kowskich Górkach. 

Pierwszą z atrakcji dla uczniów była projekcja filmowa, ki-
nowego hitu „Dzieciak rządzi”. Później, po posileniu się, przy-
szedł czas na kolejną część wizyty, którą była lekcja o „hej-
towaniu” w Internecie. – Co znaczy angielskie słowo „hate”? 
– zapytano uczniów. – To znaczy nienawiść, nienawidzić 
– odpowiadali. – A co znaczy „hejt” w Internecie? – pytała 
dalej prowadząca spotkanie Katarzyna Gurak. – To znaczy 
obrażać, wyzywać, dodawać negatywne komentarze – wyli-
czali uczniowie. I rzeczywiście – hejtowanie to nic innego jak 
obrażanie osób w Internecie, wyśmiewanie się z nich.

Uczniowie po krótkiej dyskusji i rozwiązaniu rozsypanek 
wyrazowych dowiedzieli się gdzie szukać pomocy i jak re-
agować na internetowy hejt. – Należy mówić osobom do-
rosłym o tym i pomóc tym krzywdzonym osobom – mówili 
uczniowie. – Nie należy na agresję odpowiadać agresją – do-
dawali następni przytaczając tym samym jedną z antyhejto-
wych zasad.

Po rozwiązaniu pozostałych łamigłówek i zagadek prze-
szliśmy do przedostatniego punktu wizyty, którą było wspólne 
czytanie bajek terapeutycznych np. o cierpliwości.

Na zakończenie czwarto- i piątoklasiści obejrzeli bibliotekę 
i jej zasoby, wśród których odnaleźli interesujące ich książki 
czy filmy.                                                                      /kg/

Uczniowie rozwiązywali łamigłówki związane z „hejtem”. (fot. BCK)
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„Chochlik” uczy kreatywności
W poniedziałek 5 marca rozpoczął działanie „Chochlik. Dziecięcy Klub Kreatywności”.

Pomysłodawczynią stworzenia 
„Chochlika” jest Karolina Chochul-
ska, instruktor BCK. – Nasz klub 
kreatywności skierowany jest do 
dzieci powyżej 7 roku życia. Na za-
jęciach będziemy wykonywać wiele 
ciekawych eksperymentów takich 
jak malowanie na mleku, wulkany, 
chemiczne jojo – wylicza Karoli-
na Chochulska. – Pomysłów jest 
sporo i na pewno zaciekawią one 
uczestników – dodaje.

Już w dniu organizacyjnym roz-
poczęto pierwsze eksperymenty. Na 
początek za pomocą mieszanki sody 
i octu napompowano balon założony 
na butelkę! Później malowano barwni-
kami na mleku – dzieci były pod wra-
żeniem efektów i barw jakie powstały. 
Na koniec spotkania wykonane zosta-
ły „chemiczne jojo” przy użyciu oleju, 
octu i barwników. To było niezwykłe 
zjawisko!

Na kolejnych spotkaniach dzieci wy-
konywały m.in. wybuchające wulkany 
czy gniotki DIY z żelatyny z użyciem 
kolorowych cekinów i brokatu. Samo 

Uczestnicy klubu podczas tworzenia kolorowych wulkanów. (fot. BCK)

Spotkania „Młodych przedsiębiorców”
O dawnych jednostkach monetar-

nych, o historii Narodowego Banku 
Polskiego i sposobie odróżniania 
prawdziwych banknotów od fałszy-
wych oraz o wielu innych aspektach 
dotyczących polskiej waluty była 
mowa podczas spotkań z Łukaszem 
Pastuszyńskim specjalistą ds. komu-
nikacji społecznej w Oddziale NBP w 
Kielcach.

Posiłkując się prezentacją multi-
medialną pokazał gimnazjalistom jak 
wyglądały polskie banknoty i monety 
w przeszłości np. przed denominacją. 
Oprócz tego powiedział o różnych za-
bezpieczeniach, które potwierdzają 
lub zaprzeczają prawdziwości danego 
banknotu lub monety. 

Nie tylko o pieniądzach była mowa, 
ale także o historii Narodowego Banku 
Polskiego, jego aktualnych działaniach 
oraz spełnianych zadaniach. 

Kim jest „człowiek sukcesu”?
Jak w ogóle odnieść sukces? Na te 

pytania odpowiadali uczestnicy warszta-
tów prowadzonych przez Ewelinę Ptak 
z Centrum Doradztwa Zawodowego z 

Łukasz Pastuszyński przedstawiał m.in. historię polskiego pieniądza.  (fot. BCK)

wykonanie gniotków trwa kilka minut, 
ale zabawa jest bardzo atrakcyjna i… 
śmieszna. – Takie zabawy świetnie 
uczą dzieci, że można samodzielnie 
tworzyć „coś” tak naprawdę z nicze-

go. Kombinowanie i łączenie różnych 
mas oraz eksperymentowanie uczy 
otwartego myślenia, a o to przecież 
w „Chochliku” chodzi – podsumowuje 
Karolina Chochulska.                  /kg/

Kielc. Podczas spotkania dowiedzieli się 
czym należy się kierować przy wyborze 
drogi zawodowej, jakie cechy posiada 
ów „człowiek sukcesu” oraz jak rozpo-

cząć dobry biznes. Był to wstęp do za-
planowanych warsztatów nt. tworzenia 
biznesplanów w ramach projektu „Mło-
dzi przedsiębiorcy”.                        /kg/
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Tydzień z Internetem w bibliotekach
„Tydzień z Internetem” to ogólnopolska akcja dotycząca korzystania z zasobów sieci, 
bezpieczeństwa i reakcji na cyberprzemoc.

W bibliotece w Piekoszowie w tym temacie odbyło 
się kilka spotkań. Jako pierwsi odwiedzili nas ucznio-
wie z Piekoszowa z klasy I wraz z opiekunem Anną 
Prusaczyk. Po zapoznaniu się ze wszystkimi, przystą-
piliśmy do działania.

Głównym tematem spotkania było udostępnianie infor-
macji o sobie w Internecie. – Jakich danych nie możemy 
lub nie powinniśmy podawać w Internecie? – dopytywała 
prowadząca spotkanie. Dzieci doskonale znały odpowie-
dzi: - Imienia i nazwiska, adresu, wieku, numeru konta 
bankowego, numeru telefonu – mówiły. To wszystko jak 
najbardziej jest zgodne z prawdą. Poznały także nowe sło-
wa związane z siecią internetową: nick i awatar.

Uczniowie podzieleni na grupy mówili jaka osoba ukrywa się pod kon-
kretnym awatarem. (fot. BCK)

Na tym oraz kolejnym spotkaniu z pierwszakami tym ra-
zem z opiekunem Małgorzatą Grzelą, dzieci miały za za-
danie dodatkowo opowiedzieć coś o sobie. Naszkicowały 
słoneczka i na jego promieniach wypisywały lub rysowały 
ulubione rzeczy, czynności, zabawy, zwierzęta itp. – Jak 
myślicie, czy te informacje mogłyby pomóc komuś obce-
mu was odnaleźć, zaczepić? – pytała prowadząca. – Nie, 
jeśli nie podamy żadnych adresów, nazwisk ani konkret-
nych miejsc – odpowiadały pierwszaki. Ponadto uczniowie 
wyjaśniali czym jest awatar oraz określali cechy osobowo-
ści ludzi, którzy ukrywali się pod konkretnymi obrazkami.

Doskonałą wiedzą w tym temacie pochwalili się także 
uczniowie klasy II również z Piekoszowa, którzy przyszli 
wraz z opiekunem Urszulą Michalską. Oni dodatkowo po 
wyjaśnieniu znaczeń rozdanych wcześniej awatarów, two-
rzyli własne. To było ciekawe zadanie – niektórzy nie byli 
w stanie odgadnąć kogo, jaką postać ukrywa narysowany 
przez wybraną grupę obrazek.

Na zakończenie tych działań odczytywane były 4 wypo-
wiedzi osób, które podały określone informacje w Interne-
cie. Dzieci miały za zadanie wymienić te informacje, które 
nie powinny zostać umieszczone w sieci.

W Zajączkowie i Rykoszynie też działali
W związku z Ogólnopolskim Tygodniem z Internetem, 

bibliotekę w Rykoszynie odwiedzili trzecioklasiści z wy-
chowawcą Iwoną Jakubowską.

Rozmawiano o tym jak ważny jest Internet, co można 
dzięki niemu zrobić i jak się ustrzec przed niebezpieczeń-
stwami, które w nim czyhają. Uczniowie poznali zasady 
bezpieczeństwa i kulturalnego korzystania z Internetu a 
następnie rozwiązywali quizy nawiązujące do tematu spo-
tkania.

W Rykoszynie uczniowie dyskutowali o niebezpieczeństwach czekają-
cych w Internecie. (fot. BCK)

W bibliotece w Zajączkowie również odbyły się zajęcia 
poświęcone tematyce bezpiecznego dostępu dzieci i mło-
dzieży do zasobów, jakie znajdują się w sieci internetowej.

Na spotkaniu w którym uczestniczyła klasa szósta z 
opiekunem Dorotą Kozieł, rozmawiano jak radzić sobie z 
„hejtem” oraz próbowano znaleźć sposoby – alternatywę 
– co zrobić, aby jak najmniej czasu spędzać w wirtualnym 
świecie?

Stworzony został plakat w formie kolażu składającego 
się z wycinków z gazet, który przedstawił najlepsze propo-
zycje. A z racji tego, że już mamy kalendarzową wiosnę, 
wiele pomysłów można wdrożyć w życie choćby od zaraz, 
aby wolny czas spędzać na dworze, na spacerach, a nie 
przed komputerem.                                   /kg/, /gg/, /as/

W bibliotece w Zajączkowie poruszono temat internetowego „hejtu”. 
Szukano sposobów jak sobie z nim radzić. (fot. BCK)
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Palmy królowały 
na kiermaszu

Na stoiskach wystawionych zostało mnóstwo 
przedmiotów związanych z nadchodzącymi świętami. 
Jednak, w związku z nadchodzącą Niedzielą Palmową 
królowały przede wszystkim one - palmy.

– Wystawiliśmy przede wszystkim palmy, wozy kolorowe 
tzw. furmanki, a także stroiki – wyliczała Teresa Kubuś, in-
struktor BCK, która wraz z Karoliną Chochulską i Barbarą 
Głowalą przygotowywały te piękne dekoracje od dwóch 
miesięcy. Nie tylko BCK miało swoich przedstawicieli na 
kiermaszu. 

Oprócz instruktorów, swoje przedmioty tj. koszyczki, tu-
lipanki, pisanki, kurczaki wystawiły także Agnieszka Sor-

Kosze pełne palm opróżniły się bardzo szybko. (fot. BCK)

bian z Jaworzni oraz Alina Buczyńska z Zespołu „Wincen-
towianie”. 

– Wykonałam koszyczki do święcenia. Prace nad nimi 
trwały od Bożego Narodzenia, bo każdy z tych koszyczków 
składa się z 3 000 małych elementów – podkreśla Alina 
Buczyńska, która dodała, że święta to nie tylko dekoracje, 
przedmioty, ale przede wszystkim tradycja i odpowiednia 
atmosfera. 

Na pytanie czego życzą sobie, swoim bliskim i miesz-
kańcom – odpowiadają, że przede wszystkim zdrowia, ra-
dości i ciepła. – Życzę mieszkańcom także mokrych świąt, 
takich tradycyjnych oraz wszystkiego co sobie wymarzyli 
– podsumowała Teresa Kubuś.

W Wincentowie też działali
 Mnóstwo kolorowych bibułowych kwiatuszków, zielone 

gałązki i bazie to najważniejsze elementy palem, które wy-
konane zostały w świetlicy w Wincentowie.

Zarówno dzieci jak i dorośli puścili wodze fantazji i stwo-
rzyli takie palmy, jakie podpowiadała im wyobraźnia. Mu-
sieli włożyć w to trochę wysiłku – to nie takie proste jak 
się wydaje, ale dzięki cierpliwości i wprawnym palcom, po-
wstały fantastyczne palmy wielkanocne.                                                   

                /kg/

Kiermasz wielkanocny zorganizowany 
przez Centrum Kultury w Piekoszowie mo-
żemy zaliczyć do jak najbardziej udanych.

Najpiękniejsze 
kartki wielkanocne

Blisko 170 kartek wielkanocnych zostało zgłoszo-
nych do konkursu plastycznego „Moja kartka wielka-
nocna”, który zorganizowany został przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie. Jego rozstrzygnięcie 
odbyło się 12 kwietnia.

W konkursie wzięły udział przedszkolaki oraz uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Celem konkur-
su było przede wszystkim inspirowanie do pracy twórczej 
dzieci i młodzieży oraz promowanie właśnie tych działań 
– mówiła Barbara Głowala instruktor BCK. Komisja brała 
pod uwagę samodzielność, pomysłowość i jakość wykona-
nia. Kartki tworzone musiały być za pomocą techniki ma-
larskiej lub rysunku. I tak, po przejrzeniu i ocenie wszyst-
kich kartek wybrano najlepszych.

Wśród przedszkolaków na trzecim miejscu znalazła się 
Nela Nartowska, na drugim Kalina Piotrowska, a najpięk-
niejszą kartkę wykonał Aleksander Zarzycki. Cała trójka 
laureatów to reprezentanci Oddziału Przedszkolnego w 
Zajączkowie. W tej grupie przyznano także wyróżnienia 
dla Martyny Pietrzyk, Sylwestra Dudka i Natalii Poddęb-
niak.

Kolejną grupę stanowili uczniowie klas I-III szkół podsta-
wowych, którzy zgłosili najwięcej – bo 60 – kartek na kon-
kurs. Trzecie miejsce w tej kategorii zdobyły Julia Bębacz 
z Łosienia oraz Nadia Lesiak z Rykoszyna. Stopień wyżej 
stanęli Julia Soja z Jaworzni i Piotr Wira z Piekoszowa, a 
najpiękniejsze kartki wykonali ex aeqo Kacper Kosiński z 
Łosienia i Karolina Bryk z Piekoszowa. W tej kategorii tak-
że wręczono wyróżnienia, które powędrowały do Marysi 
Myszury, Igi Kwiatek i Jakuba Włodarczyka.

Przedostatnią ocenianą grupą byli uczniowie klas IV-VI, 
którzy także licznie wzięli udział w konkursie, Zgłosili 54 
kartki. Na miejscu trzecim w tej kategorii znaleźli się Da-
wid Krzywicki z Piekoszowa oraz Mateusz Zając z Mici-
gozdu, natomiast miejsca drugiego pogratulowaliśmy Julii 
Salamon z Jaworzni i Jakubowi Tkaczowi z Zajączkowa. 
Na najwyższym stopniu podium stanęły Daria Arabasz z 
Micigozdu oraz Wiktoria Kotwica z Rykoszyna. Wyróżnie-
nia powędrowały do Amelii Chrut, Dominika Grosickiego i 
Patrycji Gwiazdy. 

Jako ostatni oceniani byłi siódmoklasiści i ich koledzy 
z drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. Tutaj, trzecie miejsce 
wywalczyły uczennice szkoły w Brynicy – Aleksandra Ga-
mońska z podstawówki i Izabela Rysińska z gimnazjum. 
Drugie miejsce przypadło Marcinowi Sobczyńskiemu z Ry-
koszyna i Patrycji Litwin z Micigozdu. Natomiast najwyżej 
oceniono kartki stworzone przez Amelię Snoch i Karolinę 
Szymonek, kolejno z gimnazjów z Piekoszowa i Łosie-
nia. Wyróżnienia otrzymali Monika Majchrzyk, Julia Prus i 
Maksymilian Grosicki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnio-
nym uczniom oraz zapraszamy na kolejne konkursy.     /kg/

Przedszkolaki, uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjaliści uczestniczyli w 
konkursie świątecznym.
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Świąteczne warsztaty w żłobku
Oczekując na wiosnę w naszym żłobku dało się od-

czuć atmosferę zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
Z tej okazji tradycyjnie 15 marca 2018 roku odbyły się 
Warsztaty Wielkanocne, które z roku na rok cieszą się 
coraz większym zainteresowaniem. 

– Zaprosiliśmy Rodziców naszych podopiecznych na 
zajęcia otwarte. To świetne, że rodzice tak licznie dopisali 
i zechcieli bezpośrednio zaangażować się w prowadzone 
warsztaty – mówi Pelagia Rusiecka, dyrektor żłobka gmin-
nego w Piekoszowie. 

W miłej atmosferze dzieci wspólnie z rodzicami i rodzeń-
stwem pod czujnym okiem opiekunek przygotowały piękne 
wielkanocne palmy. – Spotkanie było doskonałą okazją dla 
rodziców, aby mogli zobaczyć swoje pociechy podczas za-
jęć i mile spędzić z nimi czas - podkreśla dyrektor żłobka. 
– Dziękujemy rodzicom za przybycie i aktywne włączenie 
się w zorganizowane przez nas zajęcia – dodaje.

/Żłobek Gminny w Piekoszowie/

Palmy, które powstawały w rękach najmłodszych i ich rodziców były pięknie ozdobione różnokolorowymi dodatkami. (fot. Żłobek)

Główna nagroda dla uczniów z Jaworzni
Uczniowie Szkoły Podstawowej z Jaworzni zdobyli pierwsze miejsce w powiecie w kon-
kursie plastycznym zorganizowanym w ramach Programu Edukacji Ekologicznej.

Uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jaworzni corocznie biorą udział w 
konkursach ekologicznych organizowanych przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach. W bieżącym roku 
szkolnym wzięli udział w XIV edycji Programu Eduka-
cji Ekologicznej dla powiatu kieleckiego pod nazwą 
„Dla Ziemi, dla siebie”. 

Zadaniem konkursowym było zespołowe przygotowanie 
plakatu lub makiety pod hasłem „Tajemnice lasu”. Z każdej 
klasy mogła wpłynąć tylko jedna praca.

Pierwszoklasiści ze szkoły w Jaworzni pod kierunkiem 
wychowawczyni Ewy Martin przygotowali plakat, który oka-
zał się najlepszą pracą w kategorii  klas I-III i w związku z 
tym zajęli pierwsze miejsce w powiecie. Było to znaczące 
osiągnięcie, ponieważ konkurs cieszył się dużym zainte-
resowaniem. Wpłynęły 64 prace z klas I-III ze szkół pod-
stawowych w sumie z 35 placówek oświatowych z gmin 
powiatu kieleckiego.

– Uczniowie długo przygotowywali się do stworzenia 
plakatu. Podczas zajęć poznawali rośliny i zwierzęta le-
śne, zasady właściwego zachowania się w lesie, zagroże-
nia związane z ingerencją człowieka takie jak zaśmieca-
nie, wypalanie, niszczenie drzew i krzewów, rozgarnianie 
ściółki, niszczenie grzybów, grzybni i mrowisk, płoszenie i 
chwytanie zwierząt oraz ptaków, biwakowanie w miejscach 
niedozwolonych – wylicza Małgorzata Czekaj dyrektor 
szkoły w Jaworzni. Oprócz tego dzieci podczas wycieczek 
i spacerów obserwowały rośliny i zwierzęta w naturalnym 
środowisku, zbierały okazy - liście, kawałki kory, orzechy, 

kasztany, żołędzie, które później wykorzystały do przygo-
towania pracy.

W piątek 23 marca przedstawiciele klasy pierwszej wraz 
z wychowawczynią wzięli udział w uroczystym podsumo-
waniu konkursu, otrzymali dyplom i nagrody rzeczowe w 
postaci materiałów edukacyjnych, przyrodniczych, sprzętu 
sportowego i elektronicznego o łącznej wartości 1 500 zł. 

– Nagrody te posłużą dzieciom w jeszcze lepszym pozna-
waniu tajemnic przyrody i będą niesamowitą motywacją do 
wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów organizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe w Kielcach – zapew-
nia dyrektor Małgorzata Czekaj.

/sup/

Laureaci pierwszego miejsca tuż po odebraniu nagrody. (fot. archiwum)
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Uroczystość ta ma bardzo podnio-
sły charakter. Odbywa się poza lekcja-
mi. Zaproszeni są uczniowie, rodzice, 
nauczyciele, osoby reprezentujące or-
gan prowadzący placówkę oświatową 
oraz partnerzy szkoły.

Przed tłumnie zgromadzoną publiczno-
ścią efekty swej czteromiesięcznej pracy 
prezentują grupy, które w tym roku reali-
zowały następujące tematy projektów:

- Matematyka Królową Nauk - opiekun 
mgr Jerzy Nowak;

- Jakie są najwspanialsze budowle Eu-
ropy? - opiekun mgr Renata Buchcic;

- Świat bajek Disney’a - opiekun mgr 
Patrycja Giemza;

- Starożytne igrzyska olimpijskie - opie-
kun mgr Sebastian Koza);

- Powróćmy jak za dawnych lat... - 
dwudziestolecie międzywojenne - opiekun 
mgr Sabina Ćwiklińska.

VII Festiwalowi Projektów Gimnazjal-
nych przyświecały słowa francuskiego 
dominikanina, ojca Pierre-André Liégé 
„Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, 
aby się rozwijać”. Szkoła w Łosieniu stała 
się  ogrodem, w którym dojrzewały talenty 
i pasje. Drugoklasiści niczym „kwiaty” pie-
lęgnowane przez swoich opiekunów wzra-
stali, uczyli się i współpracowali w różnych 
dziedzinach, aby w tym dniu w pasjonują-
cy sposób zaprezentować swój temat, ale 
przede wszystkim samych siebie.

Pierwsza grupa przeniosła publiczność 
w krainę matematyki, która dzięki intere-
sującej prezentacji stała się dla wszyst-
kich bardziej przystępna i zrozumiała. 
Gimnazjalni koneserzy sztuki  rozstrzy-

gnęli na oczach publiczności międzynaro-
dowy konkurs  architektoniczny i zachęcili 
do odwiedzenia tych niezwykłych miejsc. 
Goście wraz z grupą młodych miłośników 
sportu przenieśli się do świata starożyt-
nych igrzysk i poznali najwybitniejszych 
polskich olimpijczyków. Spragnieni powro-
tu do świata baśni mogli przypomnieć so-
bie fantastycznych bohaterów dzieciństwa 
dzięki prezentacjom: Myszki Miki, Królew-
ny Śnieżki, Kubusia Puchatka, Pocahon-
tas  czy Olafa z „Krainy Lodu”. Występ 
ostatniej grupy projektowej pozwolił pu-
bliczności odbyć z uczniami przebranymi 
w stroje z epoki sentymentalną podróż w 
czasy dwudziestolecia międzywojennego, 
którego początek - rok 1918 dał Polakom 
upragnioną wolność, a polskim kobietom 
prawa wyborcze.

Wartość merytoryczną poszczegól-
nych pokazów wzbogaciły: prezentacje 

multimedialne, filmy i zdjęcia, występy 
wokalne, taneczne, scenki kabaretowe, 
wystawy, quizy dla publiczności, pomoce 
dydaktyczne w formie: gazetek ściennych, 
folderów, a także słodki poczęstunek.

Atrakcyjna i niespotykana forma pre-
zentacji uczniowskich spotkała się z 
uznaniem ze strony zgromadzonej pu-
bliczności. Doceniony został nakład pra-
cy i kreatywność uczniów, którzy mogli 
pokazać się z jak najlepszej strony. Dru-
goklasiści znacznie pogłębili swą wiedzę 
w danym zakresie, uwierzyli we własne  
możliwości, nabrali przekonania do wystą-
pień publicznych. VII Festiwal Projektów 
Gimnazjalnych stał się nie tylko świętem 
nauki, ale przede wszystkim świętem 
szkoły, do celebrowania którego przyłą-
czyli się rodzice i znamienici goście.

/SP Łosień/

Festiwal projektów gminazjalnych
Już po raz siódmy w szkole w Łosieniu odbył się Festiwal Nauki.

Recytowali w Zajączkowie
Uczniowie szkoły w Zajączkowie wzięli w marcu udział w konkursie recytatorskim. 

W poniedziałek 12 marca w Szkole Podstawowej w Zajączko-
wie odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Konkurs skierowany 
był dla uczniów klas,,0” - III oraz IV – VII. Jury oceniając uczest-
ników brało pod uwagę: pamięciowe opanowanie tekstu, dobór 
tekstów, interpretację, ogólne wrażenie artystyczne. Wszystkie 
dzieci były świetnie przygotowane a najlepszymi okazali się:

KATEGORIA Kl.,,0” - III
I miejsce

Lena Terelak
II miejsce

Sonia Kolasa
III miejsce

Zuzanna Dudek
Amelia Porzucek

Wyróżnienia:
Lena Sornat

Filip Smardzewski
Marcel Bazak

KATEGORIA Kl. IV – VI
I miejsce

Roksana Kramarczuk
II miejsce

Jowita Chruściak
Maja Sornat

III miejsce
Mateusz Kwiatkowski

Patrycja Chruściak
Wyróżnienia:

Martyna Kozieł
Magdalena Cacek

Julia Kmiecik
Oliwia Kozieł

Kinga Stefańczyk

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!
/SP Zajączków/

Jak co roku gimnazjaliści ze szkoły w Łosieniu świetnie się zaprezentowali. (fot. SP Łosień)
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Akademia Młodego Strażaka
Trzynastu młodych adeptów Akademii Małego Strażaka z Brynicy właśnie odebrało 
swoje pierwsze w życiu mundury strażackie, które wręczył im wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. 

Z pomysłem stworzenia Małej Akademii Strażaka 
wyszedł Dariusz Śliwa prezes Zarządu Gminnego OSP 
w Piekoszowie, a zarazem prezes OSP w Brynicy. Po-
czątkowo nie przypuszczano nawet, że 7-, 8- i 9-latki 
będą w stanie opanować wszystkie trudne czynności 
ratownicze. 

– Szybko jednak okazało się, że dzieci z łatwością i wiel-
ką chęcią chłoną wiedzę, jaką wspólnie z druhami z Bryni-
cy im przekazujemy. Postępy widać było z każdym dniem 
– mówi Tomasz Gruszczyński, dyrektor SP w Brynicy.

Wszystkie nabyte w ciągu ostatnich kilku miesięcy przez 
młodych druhów umiejętności można było podziwiać pod-
czas specjalnego pokazu. – Dzieci dały pokaz ratownictwa 
medycznego i resuscytacji. Pokazały też jak prawidłowo 
włożyć poszkodowanego na deskę ratowniczą i przetrans-
portować. Zaprezentowały również pokaz sprawności na 
torze przeszkód, a na koniec pokazały jak prawidłowo 
przeprowadzić ewakuację podczas pożaru – wymienia 
Dariusz Śliwa, prezes Zarządu Gminnego OSP w Pieko-
szowie. – Widać, że wszyscy złapali prawdziwego bakcy-
la strażackiego. Jestem spokojny o przyszłość brynickiej 
straży, bo widać, że rosną nam godni następcy – podkre-
ślał z dumą prezes Dariusz Śliwa.

Zwieńczeniem trudu kilkumiesięcznej nauki dotyczącej 
wszelkich aspektów bezpieczeństwa, a także niesienia 
pomocy innym było wręczenie mundurów strażackich dla 
wszystkich członków pierwszej w województwie Akademii 
Małego Strażaka.

Członkowie Akademii Małego Strażaka w Brynicy nie-

Mali strażacy otrzymali mundury. (fot. BCK)

Podczas uroczystości nagrody wręczono także wyróż-
nionym w konkursie plastycznym pod nazwą „Strażak – ry-
cerz Świętego Floriana”, które popłynęły do Alicji Foksy, 
Magdaleny Przepióry, Julii Ziaja, Kamila Nogaja, Filipa Ko-
zieł, Moniki Zadrąg, Natalii Zadrąg, Kariny Pindy, Mai Za-
pały, Mai Jarząbek oraz Wiktorii Momot. Nagrody w kon-
kursie plastycznym ufundowali druhowie z OSP w Brynicy 
oraz dyrekcja brynickiej szkoły.                           /A.Olech/

W dniach 5-10 marca uczniowie Zespołu Oświato-
wych Placówek Integracyjnych w Micigoździe uczest-
niczyli w zaplanowanych wcześniej działaniach, w 
przygotowanie których zaangażowali się nauczyciele i 
wychowawcy kształcenia zintegrowanego. 

Motywem przewodnim działań było hasło: „Oracja i czy-
telnictwo zawsze w modzie”. Nauczyciele  zrealizowali pro-
jekt edukacyjny pn. „Moja mowa świadczy o mnie”. 

Uczniowie uczestniczyli w klasowych konkursach kraso-
mówczych, pogadankach, quizach i grach słownych. Szcze-
gólną okazją do zaprezentowania i uzasadnienia własnego 
zdania były zajęcia związane z wyborem patrona naszej  
szkoły. Uczestnicy samodzielnie formułowali swoje opinie, 
przedstawiali argumenty przemawiające za wyborem odpo-
wiedniego kandydata. 

W tygodniu kultury odbyło się również pasowanie uczniów 
klasy pierwszej na czytelników szkolnej biblioteki. W zacza-
rowaną krainę baśni wprowadzili małych uczniów ich starsi 
koledzy i koleżanki z klasy III b. Uczniowie zostali zapoznani 
ze zbiorami biblioteki szkolnej, regulaminem oraz zasada-
mi udostępniania księgozbioru. Następnie pierwszoklasiści 
złożyli przyrzeczenie, że będą chętnie czytać książki, a dy-

Tydzień Kultury Języka Polskiego
rektor szkoły Jerzy Witkowski dokonał pasowania uczniów 
na czytelników szkolnej biblioteki i wręczył uczniom pamiąt-
kowe dyplomy. Każde spotkanie z językiem dostarczało 
uczniom  konkretnej wiedzy, wzmacniało wiarę we własne 
możliwości i uczyło współpracy w grupie.   /ZOPI Micigózd/

bawem będą przekazywać nabyte umiejętności swoim ró-
wieśnikom z innych szkół nie tylko na terenie gminy Pie-
koszów.

Pierwszoklasiści tuż po pasowaniu. (fot. ZOPI w Micigoździe)
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Wiosenne występy teatralne

Prawie 120 uczniów z terenu gminy Piekoszów i ościen-
nych gmin rywalizowało w konkursie na najlepszą insceni-
zację teatralną. Tegorocznym zmaganiom przyświecało ha-
sło: „Dobrze mieć przyjaciela”.

Grupy teatralne prezentowały przedstawienia o przyjaźni i jej 
roli w życiu każdego człowieka. Opiekunowie grup pokazali róż-
ne ujęcia tego tematu. Uwagę przykuwały ciekawe stroje i pięk-
ne dekoracje. Poziom aktorski był niezwykle wysoki. Po konkur-
sowych zmaganiach odbył się poczęstunek ufundowany przez 
Zakład Piekarniczy Tomasza Majki oraz Zakład Piekarniczo-Cu-
kierniczy Genowefy Kosińskiej. Organizatorzy konkursu składają 
serdeczne podziękowania fundatorom poczęstunku.

W kategorii grup przedszkolnych i klas I-III pierwsze miejsce 
zdobyli ex eaquo: grupa tetralna ze Szkoły Podstawowej im. Ste-

fana Żeromskiego w Gnieździskach i uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. Drugie miejsce 
zajęły przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Grabownicy. Na-
tomiast na trzecim miejscu uplasowała się grupa przedszkolna z 
Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe. 
W kategorii klas IV-VII pierwsze miejsce przypadło zespołowi 
teatralnemu ze Szkoły Podstawowej w Górkach Szczukowskich. 
Miejsce drugie zajęli uczniowie z Zespołu Oświatowych Pla-
cówek Integracyjnych w Micigoździe i Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Korczynie. Miejsce trzecie zdobyli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy oraz 
grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. 

/kt/

XVIII Festiwal Teatralny zorganizowany przez Zespół Oświatowych Placówek Inte-
gracyjnych w Micigoździe i Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie po raz kolejny 
wyłonił młode talenty aktorskie.

Strofy miłości recytowali w Brynicy
Uczniowie szkoły w konkursie recytowali wiersze o miłości.

Kilka dni przed walentynkami, uczniowie klas I-VII wzięli 
udział w Konkursie Recytatorskim pt.: „Strofy miłości”. 

Przedstawiciele klas musieli zaprezentować przed jury jeden 
z wybranych wierszy traktujący o miłości. Było to dla nich duże 
wyzwanie, bowiem do grona oceniającego, oprócz Agaty Skal-
skiej i Joanny Jaworskiej, należał również wybitny poeta i proza-
ik - związany z naszym regionem Stanisław Rogala. Mimo tego, 
wszyscy zaprezentowali swe utwory na bardzo wysokim pozio-
mie. Jury stanęło przed trudnym wyborem.

Po burzliwej naradzie w kategorii klas I-III zwyciężyli:
I miejsce: Zuzanna Piłat z kl. I

II miejsce: Amelia Kobiec z kl. III
III miejsce: Julia Ziaja z kl. II

W kategorii uczniów starszych zwyciężyli:
I miejsce: Klaudia Zarychta z kl. IV „a”
            II miejsce: Amelia Chrut z kl. V

III miejsce: Izabela Szymkiewicz z kl. IV „a”
Wyróżnienie przypadło Gabrieli Momot z kl. IV „b”.
Konkurs zorganizowała Magdalena Kędziora.    /SP Brynica/

Uczniowie ze szkoły w Szczukowich Górkach rokrocznie zdobywają laury w przeglądzie teatralnym. (fot. BCK)

Nagrody w konkursie wręczył literat Stanisław Rogala 
(fot. SP Brynica)
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Co roku gazeta Echo Dnia odwiedza 
przedszkola w naszym województwie, 
fotografuje dzieci i zrobione zdjęcia publi-
kuje na swoich stronach. Są nagrywane 
również filmiki na których dzieci prezentu-
ją swoje umiejętności. 

W tym roku hasłem przewodnim było 
„Przedszkolaki mają talent”. Już od naj-
młodszych grup, nauczycielki z Przed-

szkola przy  ZPO w Piekoszowie starają 
się dostrzegać i rozwijać talenty swoich 
wychowanków, angażując wszystkie dzie-
ci do różnorakich występów i konkursów. 
Projekt Echa Dnia „Przedszkolaki mają ta-
lent” był doskonałą okazją, by każda gru-
pa zaprezentowała swoje umiejętności ta-
neczno-wokalne. Jako pierwsze wystąpiły 
dzieci z grupy „Żabki”, które z gracją za-

tańczyły układ do piosenki „Dirty dancing” 
. Następnie zaprezentowały się dzieci z 
grupy „Krasnoludki”, które wprowadziły 
wiosenny klimat śpiewając piosenkę pt. 
„Wiosenny rock”. Najmłodsze dzieci z 
przedszkola „Jeżyki” brawurowo zatań-
czyły układ „Poszło dziewczę po ziele”. 
Starszaki z grupy „Aniołki”  w pięknych lu-
dowych strojach zaprezentowały „Krako-
wiaka”. W naszym przedszkolu są również 
urocze „Biedroneczki”, które z wdziękiem 
wykonały taniec „Klaskany”. Na występy 
przyfrunęły też dzieci z grupy „Motylki” i 
zatańczyły taniec „Tuptaczek”. Nie mogło 
zabraknąć dzieci z grupy – „Misie”, które 
zaśpiewały piosenkę o ulubionym przyja-
cielu dzieci pt. „Pluszowy miś”. Występy 
zakończyła grupa „Chochliki”, która wyko-
nała piosenkę pt. „Idziemy do zoo”.   

Dzieci były fenomenalnie przygotowa-
ne do występów i bardzo zaangażowały 
się w swoje role. Wszyscy wykonawcy 
starali się zaprezentować z jak najlepszej 
strony. Jak przystało na przedszkolaków 
mimo tremy, prezentacje pełne były hu-
moru, ekspresji i dynamizmu.

Zdjęcia i prezentacje wszystkich grup 
przedszkolnych można będzie zobaczyć  
w specjalnym dodatku do „Echa Dnia” 24 
kwietnia 2018r.

/ZPO Piekoszów/

Przedszkolaki pokazały, że mają talent
Żabki, krasnoludki, jeżyki, aniołki, biedroneczki, motylki, misie i chochliki z piekoszow-
skiego przedszkola pokazały w ramach akcji Echa Dnia, że przedszkolaki naprawdę 
mają prawdziwe talenty. 

Przedszkolaki z Piekoszowa pokazały, że mają talent (fot. ZPO Piekoszów)
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Szkoła Jazdy Piekoszów nagrodzona
Szkoła Jazdy Piekoszów jest jedną 

z najdłużej funkcjonujących placówek 
szkoleniowych na terenie powiatu kie-
leckiego. Dzięki nazwie i dobrej pracy 
promuje gminę Piekoszów. 

Długa historia i tradycja
Firma została założona w 1997 roku. W 

ubiegłym roku obchodziła 20-lecie swojej 
działalności. Kształci przyszłych kierow-
ców na terenie całego województwa. W 
marcu 2018 roku Szkoła Jazdy Piekoszów 
zwyciężyła w konkursie na najlepszą firmę 
w województwie świętokrzyskim i otrzy-
mała tytuł Wzorowej Firmy. Certyfikat jest 
potwierdzeniem, że: „Firma Szkoła Jazdy 
Piekoszów Andrzej Parandyk należy do 
grona najlepszych firm w Polsce i ma pra-
wo używać nazwy Wzorowa Firma”.

Szkoła z sukcesami
To szkoła z wieloma sukcesami. W 

poprzednich latach została wyróżniona 
Certyfikatem „Dobra Szkoła Jazdy”. Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w 
Kielcach zaliczył Szkołę Jazdy Piekoszów 
do ośrodków szkoleniowych dbających 
o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Szkoła została doceniona także między 
innymi przez Starostwo Powiatowe w 
Kielcach, Komendę Miejską Policji w Kiel-
cach, Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa 
Piątka, Zarząd OSP w Piekoszowie i inne 
podmioty gospodarcze. Dowodem na to 
są podziękowania i listy gratulacyjne pod-
kreślające wysoką jakość szkoleń i profe-
sjonalizm. 

Kształcą siebie i innych
Sukces ten został osiągnięty dzięki cią-

głemu zdobywaniu nowych doświadczeń 
w dziedzinie nauki jazdy. Wykłady i zaję-
cia praktyczne prowadzą profesjonaliści, 
instruktorzy z wieloletnim stażem  oraz 
wykształceniem wyższym i zawodowym 
przygotowaniem pedagogicznym.

SJP realizuje kursy prawa jazdy kat.: 
A, B, C, C+E, D. Ponadto prowadzi szko-
lenia na kurs ADR (przewóz materiałów 
niebezpiecznych), Świadectwo Kwalifikacji 
Wstępnej, Świadectwo Kwalifikacji Wstęp-
nej Przyśpieszonej oraz Szkolenie Okre-
sowe. 

Po ukończeniu szkolenia kursant może 
być pewien, że zdobył kompletną wiedzę 
oraz umiejętności z zakresu przepisów ru-
chu drogowego, zasad udzielania pierw-
szej pomocy oraz podstawowych zagad-
nień dotyczących obsługi samochodu. 
Jest w pełni świadomym uczestnikiem ru-
chu drogowego. Dzięki temu, również na 
naszych gminnych drogach, możemy czuć 
się bardziej bezpieczni i czerpać przyjem-
ność z prowadzenia samochodu.

Szkoła dysponuje odpowiednią bazą 
techniczną. Posiada dwie sale wykłado-
we: w Piekoszowie i w Łopusznie, dwa 
place manewrowe: w Piekoszowie i w 

Kielcach oraz nowoczesne samochody 
osobowe i ciężarowe przystosowane do 
nauki jazdy i egzaminowania.

Mając odpowiednie doświadczenie, 
Szkoła Jady Piekoszów działa we wszyst-
kich powiatach Województwa Święto-
krzyskiego i może poszczycić się wysoką 
zdawalnością egzaminów państwowych. 
Ponadto Szkoła współpracuje z ZDZ w 
Kielcach. Dzięki dostosowaniu budynków 
dydaktycznych i samochodów w kursach 
mogą uczestniczyć osoby niepełnospraw-
ne.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
licznych klientów w miejscu szkoleń, tj. w 
Piekoszowie i w Łopusznie, przeprowa-
dzane są niezbędne badania lekar-
skie dla przyszłych kierowców.

Szkoła dodatkowo oferuje szko-
lenia uzupełniające, zapewniając 
bezstresowy przebieg zajęć, który 
ułatwia osiągnięcie sukcesu na eg-
zaminie państwowym i późniejsze, 
bezpieczne poruszanie się pojazda-
mi po drogach. 

Firma szkoleniowa, jaką jest 
Szkoła Jazdy Piekoszów, realizuje 
różne projekty ze środków unijnych 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Wspierają działania społeczne
Szkoła wspiera różne palców-

ki kulturalno-oświatowe na terenie 
naszej gminy: szkoły, instytucje, jak 
chociażby OSP w Piekoszowie, Or-
kiestrę Dętą w Piekoszowie, a tak-
że kluby sportowe – UKS „Sokół”, 
Gminny Ludowy Klub Sportowy 
Astra Piekoszów oraz inne organi-
zacje społeczne i osoby prywatne. 
Świadczą o tym liczne pisemne do-
wody uznania, przekazywane przez 
wiele lat przez potrzebujących. 

Na kursy można zapisywać się co-
dziennie pod nr telefonu 602 444 251 
lub (41) 306 13 47,  On-Line: przez portal 
społecznościowy Facebook, lub w biurze 
Szkoły:

Biura Szkoły Jazdy Piekoszów miesz-
czą się :

– w Piekoszowie, ul. Częstochowska 
67a, czynne: poniedziałek i środa w godz. 
12.00-19.00,

 – w Łopusznie, ul Rynek 2, czynne: 
wtorek i czwartek w godz. 12.00-19.00.

Wszelkie informacje można także uzy-
skać na stronie internetowej Szkoły: szko-
lajazdypiekoszow.pl

/SJP/

Założona w 1997 roku Szkoła Jazdy Piekoszów otrzymała nagrodę w konkursie 
Wzorowa Firma w kategorii Najlepsza placówka szkoleniowa.

Nagrodę odebrał właściciel firmy Andrzej Parandyk.
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Stowarzyszenie Gmin ,,Geoland Świę-
tokrzyski’’ reprezentowane przez Kielce, 
Chęciny, Morawicę, Sitkówkę-Nowiny i 
Piekoszów wykonało pierwszy krok w 
procedurze uzyskania prestiżowego mię-
dzynarodowego certyfikatu Geoparku 
Globalnego UNESCO i wejścia do glo-
balnej sieci geoparków działającej pod 
auspicjami tej organizacji. 28 listopada 
b.r. za pośrednictwem Polskiego Komitetu 
ds. UNESCO przesłano do Sekretariatu 
UNESCO w Paryżu kompleksową doku-
mentacją aplikacyjną Geoparku ,,Geoland 
Świętokrzyski’’. Inicjatywa geoparkowa 

obejmująca swoim zasięgiem pięć wspo-
mnianych gmin tworzących Stowarzysze-
nie ,,Geoland Świętokrzyski’’ ma na celu 
promocję lokalnego dziedzictwa geolo-
gicznego, przyrodniczego i kulturowego, 
a także wykorzystanie jego potencjału dla 
zrównoważonego rozwoju społeczno-eko-
nomicznego. Geopark ,,Geoland Święto-
krzyski’’ jest pierwszym geoparkiem po-
łożonym w całości na terytorium Polski, 
który złożył aplikację do Sieci Geopar-
ków Globalnych UNESCO i ma szansę 
na uzyskanie certyfikatu tej organizacji. 
Warto podkreślić fakt, że Geoparki Glo-

balne UNESCO, powołane w 2015 roku 
jako nowe oznaczenie już funkcjonujących 
obszarów (geoparków) mających na celu 
zachowanie dziedzictwa geologicznego 
o znaczeniu międzynarodowym, zostały 
zrównane rangą z obiektami Światowego 
Dziedzictwa UNESCO (World Heritage Si-
tes) i Rezerwatami Biosfery (MAB).   

Wśród potencjalnych korzyści jakie 
niesie za sobą uzyskanie certyfikatu i 
wejście do sieci Geoparków Globalnych 
UNESCO na pierwszy plan wysuwa się 
wzmocnienie turystycznej marki obszaru i 
podniesienie rangi jego dziedzictwa przy-
rodniczo-kulturowego do skali międzyna-
rodowej. Stanowi to mocną podstawę dla 
budowania wizerunku geoparku i regionu 
świętokrzyskiego, jako obszaru unikato-
wego w skali światowej, którego potencjał 
endogeniczny i stworzona na jego bazie 
kompleksowa oferta turystyczna są w sta-
nie przyciągnąć odwiedzających nie tylko 
z Polski, ale również z zagranicy. Geopark 
,,Geoland Świętokrzyski’’ jako inicjatywa 
samorządowa mająca służyć mieszkań-
com tego obszaru, może tym samym stać 
się dźwignią dla jego rozwoju gospodar-
czego opartego na geoturystyce. Stra-
tegia ta zawiera w sobie nie tylko wizję 
wykorzystania potencjału geologicznego 
regionu, ale również jego unikatowych 
walorów przyrodniczych i kulturowych. 
Ważnym elementem działalności Geopar-
ku jest także pobudzanie przedsiębiorczo-
ści lokalnej bazującej na wspomnianym 
potencjale przyrodniczo-kulturowym. 

   Przyszłość Geoparku ,,Geoland 
Świętokrzyski’’, jako aspirującego Geo-
parku Globalnego UNESCO spoczywa 
obecnie w rękach grona ekspertów po-
wołanych przez tą organizację do weryfi-
kacji dokumentacji aplikacyjnej oraz oce-
ny geoparku na miejscu, podczas wizyty 
ewaluacyjnej. Jeżeli kolejne etapy proce-
dury weryfikacyjnej przebiegną pomyśl-
nie, w maju 2019 roku zostanie ogłoszona 
oficjalna nominacja, dzięki której Geopark 
,,Geoland Świętokrzyski’’ na szansę stać 
się pierwszym Geoparkiem Globalnym 
UNESCO zlokalizowanym w całości na 
terytorium Polski.     /GEOPARK KIELCE/

Geopark „Geoland Świętokrzyski”
Od lokalnej inicjatywy samorządowej do globalnego geoparku UNESCO.

Po 4-miesięcznej przerwie powróciły rozgrywki piłkarskiej 
A-klasy. W 1. kolejce rundy wiosennej Astra otrzymała walko-
wer, ponieważ Piast Chęciny wycofał się z ligi. Tydzień później, 
8 kwietnia, piekoszowski klub podjął Politechnikę Świętokrzyską 
Kielce. Spotkanie przebiegało po myśli gospodarzy, jednak bra-
kowało skuteczności pod bramką rywala. Efekty kreowania licz-
nych akcji przyszły dopiero w ostatnich sekundach meczu. Jakub 
Bodzioch wykorzystując zamieszanie w polu karnym skierował 
piłkę do siatki. Dzięki temu, licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała jedynego gola, dającego zwycięstwo Astrze. W nie-
dzielę, 15 kwietnia, do Piekoszowa zawitał ŁKS Łopuszno. Był to 
mecz na szczycie A-klasy, bowiem lider podejmował wicelidera. 

W pierwszym kwadransie gry Jakub Bodzioch dał prowadzenie 
Astrze, jednak zespół gości odpowiedział w 2. połowie dwoma 
golami. Astra Piekoszów wciąż utrzymuje się na pozycji lidera. 
Do końca ligi pozostało 8 meczów, a najbliższe 3 zostaną roze-
grane na boisku w Piekoszowie. 

Juniorzy Astry z rocznika 2007 (Orlik Starszy) triumfowali w  
turnieju zorganizowanym przez Rodzinę Kielce. Podopieczni To-
masza Sadki wygrali wszystkie mecze, nie tracąc ani jednego 
gola! GLKS Astra Piekoszów organizuje obóz piłkarski dla dzie-
ci urodzonych w 2010 roku i starszych. Obóz odbędzie się w 
dniach 20-27.08.2018. Więcej informacji na fanpage’u klubu na 
Facebooku.    /Jakub Mularczyk/

Po przerwie zimowej na boiska wrócili piłkarze 



3
m

a
ja

Ś
w

ięto Konstytucji
3 M

aja
5

m
a

ja
Bieg i rajd
row

erow
y

7
m

a
ja

Spotkanie
autorskie

P
R

O
G

R
A

M
 U

R
O

C
Z

Y
ST

O
SC

I:

* U
roczysta M

sza Ś
w

ięta
o godz. 12:00 w

 kościele 
pw

. N
N

M
P

 w
 Piekoszow

ie

* Przem
arsz na Plac

N
iepodległości w

 Piekoszow
ie

* U
roczyste podniesienie 

flagi państw
ow

ej

* W
spólne śpiew

anie pieśni 
patriotycznych z chórem

 BO
N

U
S

 
i O

rkiestrą D
ętą z Piekoszow

a

II B
ie

g
 „z

 f
l

a
g

a
 w

 r
e

k
u

”
i r

o
d

z
in

n
y

 r
a

jd
 

r
o

w
e

r
o

w
y

II B
ie

g
 „z

 f
l

a
g

a
 w

 r
e

k
u

”
i r

o
d

z
in

n
y

 r
a

jd
 

r
o

w
e

r
o

w
y

Sp
o

t
k

a
n

ie
 z

...

a
r

t
u

r
e

m
 

b
a

r
c

isie
m

Sp
o

t
k

a
n

ie
 z

...

a
r

t
u

r
e

m
 

b
a

r
c

isie
m

STA
R

T/M
ETA

:
Plac N

iepodległości
w

 Piekoszow
ie

G
O

D
ZIN

Y STA
R

TU:
Bieg (trasa -10 km

) - 10:00
R

odzinny R
ajd R

ow
erow

y - 14:00

ZG
ŁO

SZEN
IA

 I TR
A

SA
:

Zapisy w
 dniu zaw

odów
.

U
dział - bezpłatny.

Trasa będzie dostępna na stronie 
w

w
w

.bckpiekoszow
.pl

M
IEJSC

E I G
O

D
ZIN

A
SPO

TK
A

N
IA

:
Biblioteka C

entrum
 Kultury 

w
 Piekoszow

ie
ul. C

zęstochow
ska 66.

R
O

ZPO
C

ZĘC
IE 

O
 G

O
D

Z. 18:00.

W
STĘP W

O
LN

Y!

, ,
, ,

, ,

W
Ó

JT G
M

IN
Y

 PIEKO
SZÓ

W
 ZA

PR
ASZA

 N
A

 M
A

JO
W

E
 W

Y
D

A
R

ZEN
IA


