BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW

Minęło pół roku

Wójt Gminy Piekoszów odpowiada
na pytania na półmetku swojej krótkiej kadencji.
Co dalej z finansami gminy, jakie
oszczędności poczyniono do tej pory
a jakie jeszcze nas czekają.
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Talenty nagrodzone

Czytaj na stronach 2 i 3

Gra terenowa

W maju w Piekoszowie odbyła
się gminna gra terenowa, w której
uczestniczyli uczniowie szkół z terenu naszej gminy.
Pierwszą tego typu imprezę wygrali
uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu.
Czytaj na stronie 7

Pierwsze
spotkania
za nami

W czerwcu Biblioteka Centrum
Kultury rozpoczęła cykl spotkań autorskich. Pierwszą autorką, która
pojawiła się w naszej gminie w tym
roku była Tanya Valko, która napisała Arabską serię i opowiadała o życiu
wśród Libijczyków.
Następnie odwiedziła nas Elżbieta Baniewicz, autorka biografii o Annie
Dymnej oraz Januszu Gajosie. 18 lipca
zapraszamy na spotkanie z Krzysztofem
Daukszewiczem.
Czytaj na stronie 9

Czerwiec to miesiąc, w którym rokrocznie podsumowujemy zajęcia tematyczne w Centrum Kultury. Tak też się
stało w tym roku. W poniedziałek 23
czerwca na sali widowiskowej naszej
instytucji kultury odbyła się gala kończąca sezon edukacyjno-kulturalny.
O godzinie 17 sala zapełniła się uczestnikami zajęć tematycznych, konkursów,
czy przeglądów organizowanych przez
Centrum Kultury. Zaproszeni na galę rodzice i opiekunowie mogli podziwiać występy
młodych wokalistek, które na co dzień pracują z Marią Wiech, czy instrumentalistów
ćwiczących pod okiem Bogusława Dziedzica. Wystąpiła również grupa taneczna,
złożona z dzieciaków przychodzących na
zajęcia taneczne prowadzone przez Monikę Kuc-Piechotę. Ponadto wszyscy mogli

zapoznać się z pracami plastycznymi, ceramicznymi, czy tkanymi przez uczestników zajęć artystycznych, które zaprezentowała Barbara Głowala opiekun pracowni.
Krótko podsumowaliśmy również zajęcia
fotograficzne prowadzone przez Krzysztofa Szymkiewicza oraz zajęcia ruchowe tj.
aerobik, czy Zumbę, które omówiła Anna
Wilk. Na koniec Zbigniew Piątek Wójt Gminy wręczył nagrodę Odkrycie Roku, którym została młoda wokalistka Marlenka
Woroch, a Pelagia Rusiecka Przewodnicząca Rady Gminy wręczyła nagrodę Talent Roku, którym została wszechstronnie
uzdolniona Karolina Poddębniak. Nominowani do poszczególnych kategorii otrzymali upominki od naszej instytucji, a wszyscy uczestnicy zajęć tematycznych dostali
dyplomy uznania.			
/ap/

Wakacje - czas zabawy
Wycieczki na basen, rajdy rowerowe, wyjazdy do kina, zwiedzanie Gór
Świętokrzyskich oraz innych ciekawych miejsc w regionie i nie tylko, to
atrakcje, które czekają na uczestników
animacji wakacyjnych przygotowanych
przez Centrum Kultury w Piekoszowie.
Czas wakacji to czas odpoczynku, relaksu i dobrej zabawy. Tej ostatniej na
pewno nie zabraknie na tegorocznych
wyjazdach oraz zajęciach animacyjnych,
które odbywać się będą w Centrum Kultury, w świetlicach wiejskich w Wincentowie,

Górkach Szczukowskich oraz w bibliotekach w Brynicy, Zajączkowie i Rykoszynie.
W lipcu oprócz wyjazdów do kina i na
basen, zorganizowane zostaną także wycieczki m.in. do Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach, w Góry Świętokrzyskie
oraz rajd rowerowy po atrakcjach gminy
Piekoszów i rajd pieszy żółtym szlakiem
Wierna Rzeka - Chęciny.
Na czas wakacji zmienią się godziny
pracy placówek objętych akcją wakacyjną:
Centrum Kultury w Piekoszowie otwarte
będzie dla dzieci od poniedziałku do piąt-

ku w godz. 9-15, świetlice wiejskie w Górkach Szczukowskich i Wincentowie oraz
filie biblioteczne w Brynicy, Zajączkowie
i Rykoszynie – otwarte będą w godz.9.30
– 15.30, także od poniedziałku do piątku.
Zajęcia animacyjne w każdej z placówek
odbywać się będą w godz. 10-14. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem
telefonu 793 297 946 lub 41 306 10 81.
Harmonogram dzienny na lipiec oraz Regulamin akcji wakacyjnej dostępne są na
www.bckpiekoszow.pl. Zapraszamy serdecznie!			
/kg/
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Urząd Gminy w Piekoszowie informuje, że sprawy dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów
(STYPENDIA) załatwiane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Piekoszowie (ul. Czarnowska 59).  

Wysoki wynik
naszych uczniów
Gimnazja z gminy Piekoszów znalazły się w czołówce szkół z najlepszymi rezultatami z egzaminu gimnazjalnego.
W powiecie kieleckim spośród
dziewiętnastu gmin, zajęliśmy 7 miejsce uzyskując średni wynik 58,64
punktu. Świetne wyniki osiągnęli także uczniowie klas szóstych.
Wyniki, które 23 czerwca opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zadowalają i świadczą
o dobrym poziomie nauczania w placówkach szkolnych gminy Piekoszów.
Spośród kilkudziesięciu szkół powiatu kieleckiego, gimnazjum w Zajączkowie zajęło 5. miejsce (62,13 pkt)
z niewielką stratą do gimnazjów z Kostomłotów i Bilczy. Gimnazjum z Piekoszowa uplasowało się na miejscu
11. z rezultatem 59,03 pkt. Wysokie,
13. miejsce zajęło gimnazjum z Łosienia z wynikiem 58,53 pkt.
Równie dobrze wypadli szóstoklasiści w naszej gminie. 166 uczniów
ze wszystkich szkół uzyskało średnią
25,48 punktu. Jest to rezultat lepszy
od zeszłorocznego o 1,17%. Najlepszy
wynik uzyskała szkoła podstawowa
w Rykoszynie – 74,3 %, która wraz ze
szkołą w Piotrowie znalazła się na 7
miejscu w powiecie kieleckim. Miejsce drugie w gminie Piekoszów zajęła
szkoła podstawowa w Piekoszowie –
68,7%, a na trzecim znalazła się szkoła w Brynicy (66,2%). Gratulujemy!
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Zbigniew Piątek, wójt Piekoszowa.

Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew
Piątek, w grudniu 2013 r. złożył ślubowanie na uroczystej sesji Rady
Gminy w Piekoszowie. Od tego czasu
minęło już ponad pół roku. Czas więc
na podsumowanie 180 dni pracy.
* Panie Wójcie, w udzielonym na
łamach Głosu Piekoszowa swoim
pierwszym wywiadzie w grudniu
ubiegłego roku powiedział Pan, że
„łatwo nie będzie, ale wspólnie damy
radę wyprowadzić naszą gminę z kłopotów finansowych”. Czy nadal Pan
tak twierdzi?
- Jestem o tym przekonany. Gdyby
miało być inaczej, zapewne nie rozmawialibyśmy dzisiaj. Musimy dać radę,
bo to gmina o olbrzymim potencjale,
z wielkim społecznym kapitałem, która
niestety znalazła się w tak bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej
z przyczyn ogólnie znanych, do których
nie chciałbym już wracać, bo najważniejszy jest dla mnie dzień dzisiejszy i to,
co będzie jutro.
* Jak ocenia Pan miniony okres, co
udało się już zrobić, jakie problemy
czekają na rozwiązanie?
- Wydarzyło się bardzo wiele. Był
to okres podejmowania wielu naprawdę trudnych decyzji. Finansowa zapaść, z której próbujemy się wydostać, determinuje działania, o których
w normalnych warunkach nawet byśmy
nie pomyśleli. Kłopoty ekonomiczne wymuszają poszukiwanie oszczędności we
wszystkich możliwych obszarach, nawet
tam, gdzie może to wywołać uciążliwość
publiczną, która bezpośrednio dotknie
obywateli naszej gminy. Nie da się jednak od tego uciec. Wszyscy powinniśmy
zacisnąć pasa i nie jest to komunał, tylko
twarda, niełatwa rzeczywistość, z którą
przychodzi się nam teraz mierzyć. Jeśli
ktoś uważa, że z kryzysu można wyjść

bez ponoszenia kosztów, jest po prostu
demagogiem, albo nie umie liczyć. Plan
naprawczy, to jedyny ratunek dla naszej
gminy, alternatywy nie ma i nie zmienią
tego nawet wszyscy, razem wzięci, laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, bo dwa dodać dwa jest cztery,
a dwa minus dwa równa się zero. Dlatego więc priorytetem jest konsekwentne
wdrażanie gminnego programu naprawczego, odzyskanie płynności finansowej
i uporządkowanie finansów gminy.
Wyjątkowo ważne jest jednocześnie,
by maksymalnie zmniejszyć koszty
społeczne tych działań, żeby przede
wszystkim nie odczuły ich dzieci, młodzież i najbiedniejsi.
* Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom, co kryje się pod pojęciem
uporządkowania gminnych finansów?
Tylko
wdrożenie
programu
naprawczego,
jego
konsekwentna
realizacja
i
uzyskanie
z Ministerstwa Finansów pożyczki pozwoli na zrównoważenie finansów gminy. Długoletnie prognozy finansowe
wskazują, że będzie to możliwe do roku
2018, zdążymy więc jeszcze skorzystać
z możliwości dofinansowania przyszłych
gminnych inwestycji ze środków unijnych. Jestem w stałym kontakcie z podsekretarzem stanu Wojciechem Kowalczykiem. Nie kryję, że podczas wizyt
w Ministerstwie Finansów przydają się
kontakty nawiązane przeze mnie podczas wcześniejszej działalności na polu
samorządowym i upowszechniania sportu. Trzeba dodać, że z podobnymi problemami finansowymi boryka się w Polsce
kilkadziesiąt jednostek samorządu terytorialnego, stąd uruchomiony przez rząd
program pomocowy. W skali województwa świętokrzyskiego jesteśmy pierwszą gminą, która stara się o pożyczkę
z budżetu państwa. Aktualnie finalizujemy wszystkie działania z tym związane
i za miesiąc, dwa powinniśmy dostać
ostateczną odpowiedź z Ministerstwa Finansów. Ostatnie rozmowy pozwalają mi
być dobrej myśli.
* Na początku swojej kadencji
wspominał Pan o konieczności reorganizacji Urzędu Gminy i podległych
mu jednostek organizacyjnych.
- Tak. Udało mi się usprawnić pracę
urzędu oraz jednostek organizacyjnych
gminy, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztu ich utrzymania. Zmniejszył
się stan osobowy wielu jednostek.
W strukturach gminy pojawiła się Biblioteka Centrum Kultury, jako nowa
jednostka organizacyjna, która dzięki
połączeniu Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Gminnej przyniesie oszczęd-
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ności. Liczba pracowników Urzędu Gminy w Piekoszowie, która na koniec roku
2012 wynosiła 103 osoby, na koniec
2013 – 80 osób, dzisiaj zmniejszyła się
do 64 pracowników. Liczba zatrudnionych nie odbiega już od poziomu zatrudnienia w innych gminach o podobnej liczbie mieszkańców. Przypomnę,
że gmina Piekoszów liczy obecnie
16122 mieszkańców. Niestety, choć
pracownicy urzędu pracują więcej
i efektywniej, zmuszony byłem obniżyć ich wynagrodzenia o ponad 8%,
mając świadomość tego, że nie jest
to decyzja należąca do łatwych i przysparzających popularności, że to nie
pracownicy podejmowali zobowiązania
finansowe, skutkujące obecną złą sytuacją finansową gminy. Co do moich
zarobków, to są one zdecydowanie najniższe spośród wójtów gmin ościennych.
* Właśnie zakończył się kolejny rok
szkolny, co czeka gminną oświatę
w roku szkolnym 2014/2015?
- Ogromny przerost zatrudnienia, jaki

nastąpił w tej sferze przez ostatnie lata,
wymusił na nas działania zmierzające
do urealnienia tej kwestii. Oświata jest
olbrzymim wyzwaniem pochłaniającym
niemal połowę budżetu gminy a jednocześnie zadaniem niezwykle ważnym ze
względu na nasze dzieci i młodzież, które zawsze stanowią priorytet. W uzdrawianiu gminnej oświaty należy więc kierować się przede wszystkim rozwagą
i każdą decyzję podejmować ostrożnie.
Rozpoczęliśmy działania naprawcze od
uporządkowania spraw natury prawnej
i administracyjno-organizacyjnej. Przygotowane zostały niezbędne akty prawa
miejscowego, które dotąd nie były uregulowane, przygotowywane są kolejne.
Niestety część nauczycieli straci pracę, ale są to przede wszystkim ci, którym kończą się umowy o pracę na czas
określony, część przejdzie na emeryturę, kilku nauczycieli skorzystało z prawa
przejścia w stan nieczynny.
* Dziękuję bardzo za rozmowę
Andrzej PAŹDZIERZ

Reaktywacja liceum
Po kilkuletniej przerwie, liceum
ogólnokształcące w Piekoszowie
wznawia swoją działalność! Aktualnie prowadzony jest nabór do trzech
klas profilowanych – humanistycznej, matematyczno - przyrodniczej
i biologiczno-chemicznej.
Gimnazjaliści z całej Polski już otrzymali wyniki swoich egzaminów. Teraz
przed nimi wybór kolejnej drogi edukacji – liceum, technikum lub innej szkoły
ponadgimnazjalnej. W naszym regionie
wybór jest ogromny. Oświata w gminie
Piekoszów nie pozostaje w tyle – ponownie otwarte Liceum ogólnokształcące w Zespole Placówek Oświatowych
w Piekoszowie, zaprasza wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty.
Jak mówi Dyrektor ZPO, Ewa Słomka,
to ogromny potencjał kadry pedagogicznej oraz odpowiednie warunki budynków szkoły, w znaczącym stopniu wpłynęły na podjęcie takiej decyzji. – Nie

mamy się czego wstydzić. Jako szkoła
z obszaru wiejskiego dorównujemy wielu szkołom w Kielcach, dlatego też postanowiliśmy wznowić liceum – dodaje.
Na rok szkolny 2014/2015 placówka prowadzi nabór do trzech klas
z rozszerzonym programem nauczania
z następujących przedmiotów: oddział
pierwszy – historia, j.polski, wiedza
o społeczeństwie; oddział drugi – matematyka, geografia, j.angielski; oddział
trzeci – biologia, chemia. W każdej
z klas nauczany będzie język angielski – drugi język, rosyjski lub niemiecki,
będzie do wyboru. Do 2 lipca wszyscy
zainteresowani muszą złożyć stosowne dokumenty (świadectwo ukończenia gimnazjum, kopię zaświadczeń
o wynikach egzaminu gimnazjalnego)
do sekretariatu szkoły. Więcej informacji o naborze i warunkach przyjęć, pod
numerem telefonu 41 306 10 28.
/kg/

PIENIĄDZE NA USUWANIE A ZBESTU
Wójt Gminy Piekoszów informuje,
że Gmina Piekoszów realizuje program
usuwania wyrobów zawierających azbest, który skierowany jest do mieszkańców z terenu naszej Gminy.
Program jest realizowany dzięki 85%
dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
17 czerwca 2014 r. została zawarta umowa, w której NFOŚiGW
w Warszawie udzielił gminie dotacji
w kwocie 16 082,28 zł, co stanowi 50%

kosztów kwalifikowanych natomiast
WFOŚiGW w Kielcach 11 257,60 zł co
stanowi 35% kosztów kwalifikowanych
zadania w łącznej kwocie 27 339,88
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przedmiotowego programu, którego
koszt całkowity to 32 164,56 zł pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.
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Bezpłatne porady
prawne w urzędzie!

Adwokat Mateusz Karliński, będzie
udzielał bezpłatnych porad prawnych
10.07 i 07.08 w UG w Piekoszowie.
Bezpłatnych porad prawnych,
udziela w Urzędzie Gminy w Piekoszowie adwokat Mateusz Karliński. Spotkania 10 lipca i 7 sierpnia
w godz. 8-15.
W związku z często pojawiającymi
się, podczas comiesięcznych spotkań
z mieszkańcami, pytaniami dotyczącymi nabycia prawa własności poprzez
zasiedzenie pragnę w kilku zdaniach
przybliżyć istotę tej problematyki.
Zasiedzenie nieruchomości jest formą nabycia prawa własności na skutek upływu czasu. Bieg zasiedzenia
rozpoczyna się z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie samoistne. Przepisy
prawa do zasiedzenia nieruchomości
wymagają upływu określonego czasu,
tj. lat dwudziestu od momentu objęcia
rzeczy w posiadanie w dobrej wierze
lub lat trzydziestu przy złej. Przesłanką
konieczną do zasiedzenia jest również
tzw. samoistne posiadanie nieruchomości, tzn. władanie nią z zamiarem
jej posiadania jak właściciel. Powyższe
sprawia też, iż nie może doprowadzić
do zasiedzenia posiadanie zależne –
powstałe wskutek zawarcia z właścicielem nieruchomości np. umowy najmu,
dzierżawy bądź użyczenia. Posiadanie
nieruchomości musi być nieprzerwane.
Zwrócić należy również uwagę na fakt,
iż jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpi przeniesienie posiadania, nowy
posiadacz będzie mógł doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swojego poprzednika. Sądem
właściwym do stwierdzenia nabycia
prawa własności nieruchomości przez
zasiedzenie jest sąd rejonowy, w okręgu
działalności którego położona jest nieruchomość objęta wnioskiem. Do złożenia
wniosku o zasiedzenie uprawniony jest
każdy zainteresowany, pod warunkiem,
że spełnia przesłanki niezbędne do zasiedzenia, a nadto, w pisemnym wniosku
wskaże dokładne dane nieruchomości,
wszystkich uczestników postępowania,
świadków oraz załączy opłatę stałą
w kwocie 2000 zł. Po wszczęciu postępowania Sąd przeprowadza rozprawę,
którą kończy wydaniem postanowienia.
W sytuacji niekorzystnego postanowienia stronom przysługuje apelacja do
sądu okręgowego.
adw. Matusz Karliński
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Aktorka teatralna
w Rykoszynie
Ten dzień na długi czas pozostanie
w pamięci uczniów klas I i II ze Szkoły
Podstawowej w Rykoszynie. Dlaczego?
Spotkanie z aktorką Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” nie zdarza się codziennie.
Małgorzata Oracz, aktorka z „Kubusia”, zawitała do biblioteki w Rykoszynie
5 czerwca w konkretnym celu – aby rozsiewać dobrą zabawę. Początek spotkania
był swego rodzaju lekcją teorii – dzieciaki
zapoznały się z takimi pojęciami jak scenarzysta, reżyser, kulisy, próba generalna,
premiera, a ponadto dowiedziały się co
jest potrzebne aby powstało przedstawienie, kto za co w nim odpowiada oraz
o czym informują dzwonki w teatrze.
W kolejnej części spotkania aktorka,
z niezwykłą ekspresją, odpowiednio dobraną intonacją i akcentem przeczytała
dobrze znaną wszystkim bajkę o Czerwonym Kapturku. Narracja w wykonaniu Pani
Małgorzaty wzbudzała zachwyt i przenosiła
poza wymiar rzeczywisty, wprost do chatki
babci Czerwonego Kapturka. Ale nie zapominajmy, że w tej bajce był również żarłoczny wilk, który – jak się później okazało
– miał swoją własną hip-hopową piosenkę.
Uczniowie bardzo chętnie się jej nauczyli.
Jednakże najwięcej frajdy przyniosła im zabawa w teatr, podczas której każde z dzieci
miało swoją własną rolę.
/kch/,/kg/
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Mali tancerze
Przedszkolaki zaprezentowały wiele różnych stylów
tanecznych między innymi tango, czy taniec nowoczesny
W czwartek 5 czerwca Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
gościł grupy przedszkolne z Piekoszowa, Micigozdu, Brynicy, Nowin,
Morawicy, Górek Szczukowskich, Rakowa, Chęcin i Cedzyny. Wszystko to
w związku z kolejną edycją Przeglądu
Tańca Przedszkolaków.
Wiele talentów skrywają przedszkolaki. Znamy ich zdolności plastyczne,
wyimaginowane twory z plasteliny, niecodzienne wokale… W zasadzie w każdej dziedzinie kultury wykazują potencjał
jakiego mogliby pozazdrościć dorośli.
A jeśli do tego dochodzi jeszcze umiejętność poczucia rytmu? To sukces gwarantowany.
Podczas tegorocznej edycji Przeglądu Tańca Przedszkolaków zaprezentowanych zostało wiele różnych
stylów tanecznych m.in. tango, czy taniec nowoczesny, które w wykonaniu
przedszkolaków były bardzo oryginalne.
Z jednej strony – występ przed tak liczną
publicznością to nie mały stres dla maluchów, ale z drugiej strony, doping który towarzyszył tancerzom był niezwykle
motywujący o czym świadczyły znako-

Tango w wykonaniu przedszkolaków
biorących udział w przeglądzie.

mite występy.
W wydarzeniu oprócz nauczycieli,
opiekunów i rodziców przedszkolaków,
uczestniczyli także: Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, Dyrekcja Zespołu
Placówek Oświatowych w Piekoszowie
oraz Kierownik Referatu Oświaty w naszej
gminie Mirosław Kowalski.		
/kg/

Pierwsza w gminie gra terenowa
Gry terenowe, czy patrolowe święcą w ostatnich latach wielkie sukcesy. Są atrakcyjne dla młodych ludzi,
którzy mogą sprawdzić nie tylko swoją wiedzę, ale również spostrzegawczość, czy przygotowanie fizyczne.
Nasza gmina również doczekała się
takiego przedsięwzięcia. We wtorek 13
maja po raz pierwszy zorganizowana została Gminna Gra Terenowa, nad którą
patronat objęli Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego, Wójt Gminy Piekoszów oraz Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach. Podczas
otwarcia, na boisku szkolnym Zespołu
Placówek Oświatowych w Piekoszowie,
wystąpili uczniowie szkoły podstawowej
w Górkach Szczukowskich, którzy przygotowali przedstawienie opowiadające
o Pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim. Następnie, po prezentacji
drużyn rozpoczęto rozgrywki.
Na trasach rozstawieni zostali tak
zwani agenci, którzy dla uczestników
mieli wskazówki oraz zadania, wymagające logicznego myślenia, czytania
ze zrozumieniem oraz odpowiedniej
dedukcji. Za każdą poprawnie rozwiązaną zagadkę otrzymywali dodatkowe
wskazówki. Walka pomiędzy drużyna-

Grę terenową wygrała szkoła w Łosieniu.

mi trwała kilka godzin. Jednak – jak
na prawdziwą rywalizację przystało –
zwycięzca mógł być tylko jeden. W kategorii szkół podstawowych pierwsze
miejsce zdobyli uczniowie z Micigozdu,
natomiast wśród gimnazjalistów najlepsze okazały się…Super Łosie z gimna-

zjum w Łosieniu.
Osoby, które nie brały czynnego
udziału w grze terenowej mogły spróbować swoich sił podczas zajęć ceramicznych, zorganizowanych przez pracowników Centrum Kultury w Piekoszowie.
/SP Piekoszów/, /ap/
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Inni, ale nie gorsi
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych odbył się w czerwcu w Micigoździe

Podczas Dnia Godności wszyscy wspaniale się bawili.

Szkoła bez barier to hasło Dnia
Godności Osób Niepełnosprawnych,
który odbył się w czwartkowe popołudnie 12 czerwca w Zespole Oświatowych
Placówek
Integracyjnych
w Micigoździe. Przedsięwzięcie zorganizowali nauczyciele ZOPI w Micigoździe.
Do współpracy zostało zaproszone Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Razem”
w Piekoszowie, które brało czynny udział
w imprezie. Patronat nad wydarzeniem
sprawowała TVP Kielce. Inicjatorzy
spotkania chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na problem niepełnosprawności. Zorganizowany Dzień Godności był
szczególną okazją, by zastanowić się, jak
postrzegamy niepełnosprawnych, którzy
żyją i uczą się wśród nas. Pomysłodawcy Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych chcieliby, aby podejmowane przez
nich działania spowodowały, że uczące
się w ZOPI w Micigoździe dzieci z niepełnosprawnościami czuły się w pełni
zintegrowane ze zdrowymi rówieśnikami.
W czasie wydarzenia można było
zobaczyć m.in.: spektakl pt. „(z)Godnie
o Niepełnosprawnych” w wykonaniu Koła
Teatralnego ZOPI w Micigoździe, przyłączyć się do Łańcucha Przyjaźni, wspólnie zaśpiewać piosenkę pt. Walczyk
szczęśliwych dzieci oraz wziąć udział
w Marszu Godności Osób Niepełnosprawnych, na który wszystkie klasy
i oddziały przedszkolne z Micigozdu
przygotowały transparenty z hasłami dotyczącymi niepełnosprawnych. Oko podczas Marszu cieszyły kolorowe baloniki,
a ucho przeróżne instrumenty muzyczne.
W programie spotkania znalazła się
też część sportowo - familijna dla dzieci i ich rodziców pn. „Przystanki Zabaw”,

czyli 15 konkurencji dostosowanych do
możliwości dzieci niepełnosprawnych
m.in. przechodzenie przez tunel, rzut woreczkiem do celu, spacer po kamieniach
sensorycznych, malowanie twarzy mamy
na balonie, krykiet itp. Każdy z uczestników zabawy na wstępie otrzymał karnet,
który po zaliczeniu konkurencji, zapełniał
kolorowymi pieczątkami.
Podczas Dnia Godności można było
także obejrzeć prezentację multimedialną dotyczącą ZOPI w Micigoździe
i Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” w Piekoszowie, przeczytać artykuły dotyczące
kształcenia integracyjnego w wydaniu
specjalnym szkolnej gazetki Do dzwonka
i podziwiać ekspozycję prac plastycznych
wykonanych przez niepełnosprawnych
uczniów ZOPI w Micigoździe pt. Arteterapia - czyli terapia przez sztukę.
Wielkim zaskoczeniem dla uczestników Dnia Godności, który spowodował
uśmiech na twarzy, był pokaz specjalny:
Muzykoterapia - czyli występ nauczycielskiej orkiestry szkolnej. Wszystkie dzieci
okazały się mistrzami Przystanków Zabaw i przy akompaniamencie piosenki
We are the champions, z rąk dyrektora
ZOPI w Micigoździe, Jerzego Witkowskiego i Radnego Rady Gminy Piekoszów - Stanisława Świercza - otrzymały
złote medale.
Uczestników Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych pożegnało zachodzące za horyzont słońce. Pamiętajmy,
że INNY nie znaczy gorszy! Akceptujmy
odmienność!
Wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych w naszej szkole serdecznie
dziękujemy!
/ZOPI Micigózd/
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Tablica interaktywna dla
szkoły z Jaworzni
Gimnazjum Nr 2 w Jaworzni znalazło się wśród 10 laureatów konkursu
Żyj smacznie i zdrowo. Szkoła z naszej gminy jest jedyną z województwa świętokrzyskiego, która wygrała
w konkursie. Nagrodą była tablica
multimedialna. Uczniów do konkursu
przygotowywała Renata Mazur. 23
maja 2014 r. w szkole w Jaworzni odbyło się uroczyste wręczenie nagrody.
Na uroczystości pojawili się przedstawiciele lokalnych władz, m.in. Wójt
Gminy Zbigniew Piątek, Sekretarz
Gminy Andrzej Łopaciński, Przewodnicząca Rady Gminy Pelagia Rusiecka i Radny Rady Gminy z okręgu
Jaworznia Zdzisław Budziwojski.
Były 3 kategorie prac konkursowych: Plakat Społeczny, Film Społeczny oraz Wydarzenie Społeczne.
Uczniowie Gimnazjum w Jaworzni wykonali wiele zadań w ciągu
całego roku szkolnego w ramach
powyższego programu. Największe
uznanie zdobył plakat wykonany
przez klasę IIIa, w szczególności
przez Natalię Martin.

Gimnazjalistki z Łosienia
najlepsze w Oblęgorku

Paulina Chruściak i Milena Walas
gimnazjalistki z klas drugich z ZPO
w Łosieniu po raz drugi zdeklasowały
konkurentów w XX Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza, który odbył
się w ZPO w Oblęgorku. Dziewczęta
przebrane za Jagienkę z „Krzyżaków”
i żonę Nerona z „Ouo vadis” pokonały
rywali z ośmiu gimnazjów.
Uczniowie,
którzy
przystąpili do zawodów, musieli
wykazać
się szczegółową wiedzą na temat
biografii i dokonań pisarza, a także
znajomością powieści „Rodzina Połanieckich” i jej filmowej adaptacji.
Materiału do opanowania było naprawdę dużo, tym bardziej możemy
być dumni z ich osiągnięcia.

Podziękowania

Opiekunowie Grupy Teatralnej
ze Szkoły Podstawowej w Górkach
Szczukowskich, Agnieszka Lubczyńska i Agnieszka Niebylicka, składają
podziękowania swoim wychowankom
za trud włożony w całoroczną pracę. Dziękujemy za zaangażowanie
w przygotowanie przedstawień „Legenda o Podzamczu Piekoszowskim”
oraz „O kwiecie dobroci i ogrodniku”,
które przyniosły naszej szkole pierwszą nagrodę na Międzygminnym
Przeglądzie Teatralnym oraz na Festiwalu „Teatralna Wiosna”. Dziękujemy
Rodzicom za współpracę, a szczególnie Sponsorom, bez których te ważne
przedsięwzięcia nie byłyby możliwe.
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Aleksandra Jas
wśród najlepszych
Dobiegł końca konkurs „Moja Polska w 2050 r.”, organizowany przez
Parlamentarny Zespół ds. Dzieci,
a w regionie świętokrzyskim przez
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Artura Gieradę.
16 maja 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników ogólnopolskiego etapu konkursu, w której
wzięli udział wyróżnieni uczestnicy z naszego województwa wraz
z opiekunami.
W konkursie wzięło udział około
cztery tysiące osób – od przedszkolaków po licealistów. Wśród laureatów na krajowym etapie konkursu
plastycznego, znalazła się Aleksandra Jas uczennica kl. III Gimnazjum
- Zespołu Placówek Oświatowych
w Piekoszowie. Jest to ogromny
sukces, ponieważ poziom konkursu
był bardzo wysoki. Opiekun Zenon
Kobiec jest dumny ze swojej uczennicy i życzy jej dalszych sukcesów.
Zapraszamy do obejrzenia indywidualnej galerii prac Aleksandry Jas na
stronie internetowej piekoszowskiego
gimnazjum.

Nasi uczniowie
najlepsi w powiecie
„Życie pszczół w obiektywie”
i „Segreguj razem z nami - butelki typu PET oraz papier” - te dwa
konkursy rozstrzygnięto we wtorek
27 maja w Starostwie Powiatowym
w Kielcach.
Były one skierowane do gimnazjalistów oraz uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych z powiatu kieleckiego.
Zorganizowano je w ramach programu edukacji ekologicznej „Dla Ziemi, dla siebie”. W pierwszym z nich
wybierano najlepsze zdjęcia przedstawiające pszczoły podczas swojej
pracy. Ze 120 nadesłanych fotografii
wyłoniono najlepsze. Drugie miejsce
zajęło zdjęcie Izabeli Ryś z Zespołu
Placówek Oświatowych w Jaworzni.
Drugi konkurs dotyczył zbiórki
odpadów. Wygrał w nim Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni. Jej
uczniowie zebrali prawie 20 kilogramów odpadów. W konkursie tym przyznano także 10 wyróżnień uczniom,
którzy przynieśli do swoich szkół największą ilość makulatury. Rekordzistą okazał się tutaj Oskar Malarecki
z Zespołu Placówek Oświatowych
w Jaworzni – zebrał 3,5 kilograma odpadów.
Opiekunką konkursu zbiórki surowców wtórnych w szkole w Jaworzni
jest Renata Mazur.
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Mistrzowie
ortografii
Cieszący się dużą tradycją Gminny Konkurs Ortograficzny
odbył się w kwietniu po raz czternasty w ZPO w Piekoszowie
Do udziału w konkursie
zaproszeni zostali uczniowie szkół podstawowych
z terenu naszej gminy.
Wcześniej przeprowadzono w szkołach eliminacje,
które wyłoniły po trzech reprezentantów etapu gminnego, który zorganizowany
został przez nauczycielki
piekoszowskiej szkoły: Annę
Prusaczyk, Halinę Karbownik oraz Agnieszkę Ginter-Wijas. Uczestnicy konkursu Uczestnicy konkursu ortograficznego.
startowali w dwóch kategoII miejsce – Aleksandra Chuk – uczenriach: uczniowie klas II - III
nica Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
oraz uczniowie klas IV-VI. Laureatami tej
III miejsce – Oliwia Sidło – uczennica
edycji konkursu zostali:
Szkoły Podstawowej w Piekoszowie.
Na poziomie klas młodszych: I miejZ pewnością przygotowanie do konsce – Jan Pietrzykowski – uczeń Szkoły
kursu wymagało ogromnej dyscypliny
Podstawowej w Piekoszowie – zdobywca
i uporu – wiadomo bowiem, że opanotytułu MISTRZ ORTOGRAFII.
wanie polskiej ortografii nie jest sztuką
II miejsce – Paulina Kmiecik – uczenłatwą. Tym bardziej z ogromną radością
nica Szkoły Podstawowej w Zajączkowie
pragniemy wszystkim uczestnikom konIII miejsce – Igor Zaława – uczeń
kursu - uczniom oraz nauczycielom - poSzkoły Podstawowej w Piekoszowie
dziękować za trud i zaangażowanie. Cel,
Na poziomie klas starszych: I miejsce –
do którego bowiem dążymy, jest piękny –
Kamila Wawrzeńczyk – uczennica Szkoły
„Nie krzywdzić swoją mową tych, którzy
Podstawowej w Piekoszowie – zdobywją budowali”.
/SP Piekoszów/
czyni tytułu MISTRZ ORTOGRAFII

Poetycka majówka
W ramach obchodów Święta szkoły co roku w maju odbywa się w piekoszowskiej podstawówce Gminny
Konkurs Poezji i Recytacji im. Jana
Kochanowskiego.
Od wielu lat przygotowaniem tej uroczystości zajmuje się Agnieszka Ginter
– Wijas oraz Monika Kowal, polonistki ze
Szkoły Podstawowej w Piekoszowie.
Uczestnicy w czasie konkursu prezentują dwa utwory – jeden pochodzący
z twórczości Jana z Czarnolasu, drugi
– przez siebie wybrany. Recytujących
ocenia niezależna komisja konkursowa: przedstawiciele Biblioteki Centrum
w Piekoszowie, emerytowane nauczycielki – polonistki oraz ksiądz.
W tegorocznym spotkaniu z poezją
wzięli udział uczniowie ze szkół w Micigoździe, Zajączkowie, Brynicy, Jaworzni, Łosieniu oraz Piekoszowie.
Największe wrażenie na Jury zrobił
występ Kamili Wawrzeńczyk, uczennicy szóstej klasy Szkoły Podstawowej

w Piekoszowie, która zdobyła pierwsze
miejsce.
W gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu znaleźli się również:
- Karolina Poddębniak – uczennica
Szkoły Podstawowej w Piekoszowie;
- Natalia Tomasik i Małgorzata Zaława – uczennice Szkoły Podstawowej
w Brynicy;
- Aleksandra Walas – uczennica
Szkoły Podstawowej w Zajączkowie;
- Damian Malaga – uczeń Szkoły
Podstawowej w Łosieniu;
- Wiktoria Szymańska – uczennica
Szkoły Podstawowej w Jaworzni.
Konkurs recytatorski jest mobilizacją
dla młodzieży do pokonywania barier
związanych z poznawaniem poezji. Uczy
wrażliwości na słowo, sztuki interpretacji
wierszy, dostrzegania piękna w literaturze.
I choć nie wszyscy lubią poezję, to jednak twórczość Kochanowskiego i innych
poetów fascynuje coraz liczniejsze grono
/SP Piekoszów/
naszej młodzieży.
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Teatralna wiosna
Kolejna edycja przeglądu teatralnego odbyła się 15 maja
w Centrum Kultury w Piekoszowie
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10-lecie Piekoszowian
Zespół „Piekoszowianie” powstał
w marcu 2004 roku. Od tamtej pory
zachwyca publiczność śpiewem – na
swoim koncie ma już ponad 100 wystąpień nie tylko na imprezach gminnych.
Promują w ten sposób kulturę regionalną, folklor oraz tradycje i zwyczaje ludowe. Aktualnie grupa liczy 23
osoby, wśród których znajdują się autorzy wierszy, scenariuszy skeczów,
a także kompozytorzy piosenek.

Wyróżnienie
dla Wiernej Rzeki
Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” wziął udział w organizowanym
przez Radio Kielce konkursie zatytułowanym „Jawor – u źródeł kultury”. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło
się w Tokarni 8 czerwca. Zespół pod
przewodnictwem Mariana Walas został wyróżniony w kategorii Zespoły
Pieśni i Tańca. To duży sukces Zespołu, który od 9 lat propaguje naszą
lokalną tradycję na różnorakich festiwalach, podczas których zajmuje wysokie miejsca w rywalizacjach.

Młodzi aktorzy na scenie Centrum Kultury.

W tym roku obejrzeliśmy w sumie
6 wystąpień: spektakle uczniów ze
szkół podstawowych oraz monologi
uczniów z gimnazjum.
Barwne stroje, praktycznie nie wyczuwalny stres oraz doskonałe opanowanie
tekstu w poszczególnych wystąpieniach
sprawiły, że tegoroczna Teatralna Wiosna
również obfitowała w świetne widowiska.
Grupa teatralna ze szkoły podstawowej
w Piekoszowie przedstawiła „Żebraczkę”
– w oparciu o podanie ludowe. Przedstawiciele szkoły w Górkach Szczukowskich zaprezentowali „O kwiecie dobroci
i ogrodniku”, czyli o wiośnie w sercu na
podstawie opowiadania ks. Mieczysława
Malińskiego „Jest taki kwiat”. Koło teatralne z Zespołu Oświatowych Placówek
Integracyjnych w Micigoździe przedstawiło spektakl „Emeryk i Święty Jeleń”.
Przedstawiciele gimnazjum w Jaworzni
prezentowali monologi: Filip Paździerz „Jestem”. Paweł Radlica - „Trudna sprawa”
Martyna Jarosińska - „Ja sobie poradzę”.
Na najwyższym stopniu podium w ka-

Wincentowianie
w Busku Zdroju
W dniach 17-18 maja w Parku Zdrojowym w Busku Zdroju, jak co roku
odbyły się Buskie Spotkania z Folklorem. To już 38. edycja tego przeglądu. Uczestnicy zmagali się ze sobą
w następujących kategoriach: Zespoły
Śpiewacze, Zespoły Pieśni i Tańca,
Soliści Instrumentaliści oraz Soliści
Śpiewacy. W tym roku w buskim przeglądzie wziął udział również Zespół
Pieśni i Tańca „Wincentowianie”.
tegorii klas I-III stanęła Grupa Teatralna
ze Szkoły Podstawowej w Piekoszowie.
I miejsce w kategorii klas IV-VI zajęła
Grupa Teatralna ze Szkoły Podstawowej
w Górkach Szczukowskich, II miejsce
zajęli uczniowie z Micigozdu. Gimnazjalistom z Jaworzni wręczono podziękowania za udział. Kolejna edycja już w przyszłym roku.		
/kg/

Nasze Magiczne Pióra
Rozstrzygnięty został konkurs „Magiczne pióro” organizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Wyróżnionych zostało dwunastu uczniów
z Piekoszowa, Górek Szczukowskich
i Jaworzni.
Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 70 uczestników. W kategorii klas I-III szkół podstawowych laureatką została
Kinga Kaczmarek z kl. II SP w Piekoszowie. W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: Natalia Wijas z kl. V, Aleksan-

dra Jurek z kl. IV SP, Olga Podloch z kl.
V, Karolina Poddębniak z kl. V. Wszystkie
z SP w Piekoszowie, Anna Bała kl. VI SP
w Górkach Szczukowskich, Magdalena
Sokołowska z kl. VI SP w Piekoszowie.
W kategorii Gimnazjum: Anna Pięta z kl.
III i Zuzanna Snoch z kl. II gim. w Piekoszowie, Magdalena Zawadzka z kl. II gimn.
w Jaworzni, Patryk Warchoł z kl. II i Paulina Stępień z kl. I gim. w Piekoszowie. Prace laureatów zostaną przesłane do ogólnopolskiego etapu konkursu.
/kg/

Orkiestra Dęta
w Daleszycach
W połowie czerwca w Daleszycach
już po raz ósmy odbył się Przegląd
Orkiestr Dętych Powiatu Kieleckiego, podczas którego, Orkiestra Dęta
z Piekoszowa, wspólnie z orkiestrami z Chmielnika, Nowin, Łopuszna,
Strawczyna, Daleszyc i Bodzentyna,
wykonała trzy utwory: „Sokoły”, „Orkiestry dęte” i wiązankę pieśni legionowych. Ponad dwustuosobową orkiestrą dyrygował Jan Tokarz.

Dożynki gminne
W niedzielę 24 sierpnia odbędą
się w Piekoszowie Dożynki gminne.
Oprócz kultywowania tradycji ludowej
i dziedzictwa historycznego będziemy
wspólnie świętować i bawić się na
placu za Centrum Kultury. Już dziś
wszystkich serdecznie zapraszamy.
Więcej już wkrótce na www.bckpiekoszow.pl
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Dyskoteka ludowa
w Centrum Kultury
Wracamy do tradycji. W sobotę
10 maja w Centrum Kultury w Piekoszowie odbyła się dyskoteka ludowa
współorganizowana przez zespoły
ludowe z Piekoszowa, Wincentowa
i Wiernej Rzeki oraz Koło Gospodyń
Wiejskich z Rykoszyna.
Przy dźwiękach tradycyjnej folklorystycznej muzyki wszyscy zaproszeni goście znakomicie się bawili. W planie są kolejne tego typu
imprezy, na które będziemy zapraszać mieszkańców naszej gminy.

Dzień Matki w świetlicach
W świetlicach wiejskich w Wincentowie i Górkach Szczukowskich, na
cześć Mam zorganizowano ciekawe
spotkania. Mamy mogły porozmawiać
i skorzystać z usług stylistki makijażu
oraz stylistki fryzur, które odpowiadały na pytania w zakresie m.in. dbania
o swój wygląd, doboru kosmetyków,
czy pielęgnacji włosów.

Ministrefa kibica
w Górkach Szczukowskich
W piątek, 13 czerwca, w świetlicy
w Górkach Szczukowskich stworzona została MiniStrefa Kibica, w której
mieszkańcy Górek Szczukowskich
mogli oglądać i dopingować swoich
faworytów na tegorocznych Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Oglądaliśmy dwa mecze: Kamerun-Meksyk
oraz Holandia-Hiszpania. Planujemy
kolejne tego typu inicjatywy.
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Centrum Kultury
z inicjatywą
Centrum Kultury w Piekoszowie realizuje nowatorski projekt
w ramach programu „Dom Kultury+”
Nasza instytucja realizuje ciekawy
i nowatorski projekt polegający na
diagnozie środowiska lokalnego oraz
realizacji oddolnych inicjatyw mieszkańców naszej gminy.
W czwartkowy poranek 12 czerwca
rozpoczęliśmy kluczowy element diagnozy środowiska lokalnego. Do umówionych spotkań z różnymi grupami społecznymi przygotowaliśmy się bardzo
dokładnie. Chcieliśmy się dowiedzieć, jak
pracuje nasza instytucja, na jakie potrzeby odpowiada a na jakie nie, jakie inicjatywy możemy wspólnie z mieszkańcami
realizować. W spotkaniach uczestniczyli
gimnazjaliści, członkowie zespołów ludowych, koła gospodyń wiejskich, orkiestry dętej, harcerze i sołtysi. Badaniem
obejmiemy również nowych mieszkańców naszej gminy, z którymi komunikację chcemy poprawić oraz z osobami
pracującymi, które rzadko biorą udział
w organizowanych przez naszą instytucję
inicjatywach. Diagnozę środowiska lo-

kalnego dotyczącą działalności naszego
centrum kultury oraz możliwości organizacji inicjatyw kulturalnych zakończymy
27 czerwca. Zostanie ona opublikowana
i rozpowszechniona w Internecie w lipcu.
Kolejnym elementem projektu jest
konkurs na inicjatywy lokalne. Został on
ogłoszony 16 czerwca, a przyjmowanie
wniosków konkursowych potrwa do 27
czerwca. Inicjatywy zostaną opublikowane w Internecie ponieważ jedną z nich
wybiorą Internauci w głosowaniu na
stronie internetowej www.bckpiekoszow.
pl. Resztę inicjatyw do realizacji wybierze spośród zgłoszeń komisja złożona
z przedstawicieli naszej instytucji, animatora z Narodowego Centrum Kultury oraz
zaproszonych do oceniania gości - użytkowników naszej instytucji. Publikacja
inicjatyw, które zostaną wybrane przez
komisję odbędzie się 3 lipca. Wyniki zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej (www.bckpiekoszow.pl).
/ap/

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne.

Zawody wędkarskie
W piękne sobotnie przedpołudnie
24 maja, nad stawem Gajzlerka w Jaworzni odbyły się zawody wędkarskie. Sędziami podczas imprezy byli
członkowie Stowarzyszenia Świętokrzyski Przewodnik Wędkarski – Kazimierz Stępień i Mateusz Karbownik.
Pod czujnym okiem organizatorów
oraz sędziów i opiekunów udało się
wyłonić najlepszych młodych wędkarzy. I miejsce w kategorii klas I-III
– zdobył Bartek Radek, natomiast
w kategorii klas IV-VI wygrał Jakub
Bakalarski.
Ponadto warto zaznaczyć, że największą rybę podczas zawodów złowił wcześniej wspomniany Kuba Bakalarski, który zdobył nagrodę główną
– wędkę Shimano, ufundowaną przez
Sołtys Jaworzni Irenę Szymańską.
Dla uczestników wydarzenia przygotowany został także poczęstunek
ufundowany przez Przewodniczącą
Rady Gminy Pelagię Rusiecką oraz
Radnego okręgu Jaworznia Zdzisława Budziwojskiego. Podczas zawodów obecny był również Wójt Gminy
Piekoszów Zbigniew Piątek, który
wręczył zwycięzcom nagrody.

O finansach wiedzą wszystko
Od 21 maja do 3 czerwca
w filii biblioteki w Rykoszynie trwał kurs
„O Finansach w bibliotece…”, który
skierowany był do osób powyżej 50
roku życia.
Do kursu przystąpiło 8 osób, które
w ciągu 5 spotkań zakończyły pozytywnie
wszystkie moduły kursu. Kurs odbywał się
przy użyciu komputerów (e-learning), na
których były wykonywane testy i zadania.
Kursanci dowiedzieli się m.in. jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym,
poznali jak funkcjonuje Bank Centralny
i inne banki, jak nie dać się oszukać, wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę
banku, lokaty lub ubezpieczenia. Uczestnicy kursu mogli przeglądać strony internetowe sprawdzając oferty banków, oprocento-

wania kredytów, lokat, porównywarek cen
towarów itp. Oprócz zajęć teoretycznych
dotyczących finansów uczestnicy szkolenia brali udział w zabawach animacyjnych.
Wcześniej kurs odbył się w Brynicy.
Kolejne planowane są w Zajączkowie
i Piekoszowie (pod koniec i po wakacjach).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 41 306 11
83 lub osobisty w bibliotece w Piekoszowie. Jeśli zainteresowani będą mieszkańcy Wincentowa, Górek Szczukowskich lub
Gałęzic, gdzie BCK posiada swoje placówki, tam również będzie możliwe przeprowadzenie kursu. Do uczestnictwa w kursie
niepotrzebne są specjalne umiejętności
obsługi komputera. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
/kch/

Projekt realizowany
z Narodowym Bankiem Polskim
w ramach programu edukacji ekonomicznej

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia
są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek
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Pierwsze spotkania
są już za nami!
Trwa kolejny już cykl spotkań autorskich w piekoszowskiej
bibliotece. Znów można się spotkać ze znanymi osobami
Kultura Arabii i Azji
Poniedziałkowy wieczór 9 czerwca
obfitował w naszej bibliotece w spore
emocje związane ze spotkaniem z Tanyą
Valko autorką książek: Arabska żona,
Arabska córka, Arabska krew, Arabska
księżniczka, oraz publikacji o Libii i zdrowym trybie życia. Podczas spotkania
nasz gość opowiadał o różnicach kulturowych Libii, Arabii i krajów europejskich;
o tradycjach, obyczajach i okrutnym
prawie panującym w krajach arabskich.
Ponadto autorka mówiła o swoim życiu
na tamtych terenach, o konieczności zasłaniania całego ciała - nawet podczas
50-cio stopniowego upału. Jak przyznaje
było jej bardzo trudno przyzwyczaić się
do tamtych zwyczajów. Aktualnie Tanya
Valko mieszka w Indonezji. W spotkaniu
uczestniczyła liczna grupa osób, która
na zakończenie miała szansę wylosować
jedną z publikacji autorki - szczęśliwy
Podczas spotkania z Tanyą Valko.
numer wylosowała Pani Irena Zygała,
mieszkanka Piekoszowa. Pozostałe osoAutorka przybliżyła uczestnikom spotkaZAPRASZA
by mogły zakupić SERDECZNIE
książki i uzyskać
autonia sylwetki aktorów oraz ich historię zaNA WYJĄTKOWE SPOTKANIA AUTORSKIE
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BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY
W PIEKOSZOWIE

/kg/

Aktywny zajączków z Orange
W ramach projektu „Aktywny Zajączków”, w Pracowni Orange działającej przy
bibliotece w Zajączkowie, odbyły się spotkania z ogrodnikiem, florystką,
cukiernikiem oraz mistrzem
kuchni. Panie, które uczestniczyły w wydarzeniach nauczyły się m.in. w jaki sposób idealnie ułożyć
bukiet kwiatów, jak należy dbać o rośliny,
by cieszyły zdrowym i pięknym wyglądem
oraz jak przygotować apetyczną potrawę

lub deser. W ramach projektu zagospodarowana zostanie część frontowa placu
przed biblioteką, na której posadzimy rośliny, na podstawie tego czego
nauczyliśmy się na spotkaniach
z ogrodnikiem, czy florystką.
Planujemy też konkurs kulinarny, aby zobaczyć, czego nauczyliśmy się
na spotkaniach z mistrzem kuchni, czy cukiernikiem. Projekt współfinansowany jest
ze środków fundacji Orange.
/ap/

Kolejne spotkanie DKK
Czerwcowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z Brynicy poświęcone
było rozmowie na temat książki Davida
Cristofano „Dziewczyna, którą była
kiedyś”. Jest to opowieść o młodej kobiecie, której życie tak naprawdę skończyło się w wieku sześciu lat. Koszmar
rozpoczął się, gdy rodzina stała się
światkiem mafijnych porachunków. Od
tej pory musieli się ukrywać i zmieniać
tożsamość. Po śmierci rodziców Melody została z tym problemem sama. Niekończące się przeprowadzki, samotność i strach dawały jej się we znaki.
Kiedy w końcu się zakochała, ukochany okazał się jej najgorszym wrogiem.
Książka ciekawa, wciągająca od
pierwszej strony. Minusem może być
pierwszoosobowa narracja, która na
początku była, według nas, trochę męcząca. Poza tym wrażenia pozytywne.
Polecamy do przeczytania!

Konkurs Pięknego Czytania
W tym roku w Tygodniu Bibliotek
odbyła się już VIII edycja Konkursu Pięknego Czytania. Konkurs, jak
sama nazwa wskazuje, polega przede wszystkim na tym, by uczeń wyraźnie, z odpowiednim akcentem oraz
intonacją, przeczytał dwa fragmenty
tekstu – swój wybrany i drugi wylosowany. Do tego ostatniego dołączone
są pytania, na które każdy musi odpowiedzieć. Uczniów oceniała komisja, która po podliczeniu punktów
wybrała najlepszych, którymi okazali
się: w klasie I Gabriela Pietrzykowska, w klasie II Julia Ciołak, natomiast
w klasie III ex aequo Martyna Zimnicka i Marek Grzegorczyk.

Konkurs wiedzy
o Kornelu Makuszyńskim
We wtorek 13 maja w bibliotece
odbył się konkurs wiedzy o twórczości Kornela Makuszyńskiego. Pierwsza część zmagań obejmowała twórczość literacką autora, zwłaszcza
utwór „Panna z Mokrą Głową”. Natomiast druga część konkursu miała na
celu sprawdzenie wiedzy uczestników
na temat adaptacji filmowej tej książki. W pierwszej części najlepszą okazała się Aleksandra Chuk, w drugiej
Wiktoria Pacak.

Krajobraz Wiernej Rzeki
W bibliotece w Zajączkowie odbyło
się wręczenie nagród w konkursie plastycznym zatytułowanym „Krajobraz
Wiernej Rzeki”, organizowanym przez
filię biblioteki publicznej i bibliotekę
szkolną ZPO w Zajączkowie. Na konkurs złożonych zostało 20 prac. Najładniejsze prace wykonali w kategorii klas
I-III Amelia Kwiatkowska i Jakub Tkacz,
w kategorii klas IV-VI Natalia Wijas,
zaś w gimnazjum Martyna Stefańczyk.
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Konkurs ekologiczny

Czysta Gmina Piekoszów to hasło tegorocznej edycji konkursu ekologicznego, który odbył się 6 czerwca w Centrum Kultury
w Piekoszowie, a zorganizowany był przez Gminę Piekoszów
w ramach programu edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów.
8 szkół biorących udział w turnieju miało za zadanie przygotować pożyteczny projekt (produkt) z odpadów oraz ulotkę,
której hasło brzmiało „Czysta Gmina Piekoszów”. Miała ona na
celu promocję selektywnej zbiórki odpadów na terenie naszej
gminy. Uczestnicy wykazali się nie tylko kreatywnością w tworzeniu projektów, ale przede wszystkim dużym zaangażowaniem. Te dwie cechy brane były pod uwagę podczas wyboru
najlepszych. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
z Jaworzni, II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Łosieniu,
natomiast na najniższym stopniu podium znalazła się szkoła
z Brynicy. Nagrodami w konkursie były m.in. sprzęt komputerowy, telewizor, mikroskopy oraz pomoce dydaktyczne.
Konkurs zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach.

Nasi karatecy w czołówce

Wcześnie rano w niedzielę 15 czerwca 2014 r. zawodnicy Klubu
Karate Morawica wyjechali do Końskich na „IV Konecki Turniej Karate Dzieci”. Seweryn Krajewski z Jaworzni zajął pierwsze miejsce
w kategorii 10-11 lat kumite. Patryk Szajowski z Jaworzni zajął drugie miejsce w kategorii 14-15 lat kumite. Ewa Jarząb, Nikola Nowacka i Piotr Węgliński z Jaworzni zajęli trzecie miejsca w kategorii
10-11 lat kumite. Również trzecie miejsce zajął Krzysztof Kawecki
z Jaworzni w kategorii 8-9 lat kumite. Turniej cechował się wyjątkową atmosfera oraz zdrową rywalizacją sportową.

Turniej na Dzień Dziecka

Ostatniego dnia maja w hali sportowej przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie odbył się Świętokrzyski Turniej Karate z okazji Dnia Dziecka. W zawodach uczestniczyło
ponad 50 młodych adeptów sztuki walki karate kyokushin.
Turniej rozgrywany był w formule pokazu technik i kata. Zawodnicy prezentowali swoje najlepsze techniki walki, za które
otrzymywali oceny punktowe od trzech sędziów. Zwycięzcom
turnieju zostały wręczone nagrody: puchary, medale i dyplomy,
w czterech kategoriach wiekowych. Największą niespodzianką
Turnieju był występ 3 latki z Przedszkola Naukowego Mini College, która zaprezentowała podstawowe techniki karate i otrzymała wspaniały puchar za swój występ. W imprezie uczestniczyła Poseł RP Renata Janik, która podarowała zawodnikom
kosz słodkości i złożyła życzenia z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami Turnieju była Fundacja na rzecz promocji zdrowia
Puls i Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie.
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Walka na głosy
Szkoła w Piekoszowie kolejny raz stała się
miejscem zmagań młodych wokalistów
Tegoroczny Festiwal Piosenki Obcojęzycznej cieszył
się ogromnym zainteresowaniem. Kilkanaście szkół z terenu powiatu kieleckiego zgłosiło swoich kandydatów do
rywalizacji o tytuł Najlepszych Solistów i Zespołów.
Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie już po raz
szósty stał się miejscem zmagań młodych wokalistów. W sumie z 14 szkól z powiatu kieleckiego na Festiwal przyjechało
40 solistów oraz 8 zespołów. Poziom konkursu był wysoki. Na
scenie uczniowie z poszczególnych placówek prezentowali
znane i mniej znane utwory w językach angielskim, niemieckim, rosyjskim, a nawet czeskim i francuskim.
Wśród zespołów na miejscu trzecim znalazło się Trio
z gimnazjum w Nowinach, na miejscu drugim duet Kran
z Daleszyc, natomiast zwycięzcą został zespół The Winners
z gimnazjum w Wolicy. Specjalne wyróżnienie w tej kategorii
otrzymał zespól Kwadrat z Piekoszowa.
Spośród solistów w kategoriach językowych najlepsi okazali się: język angielski – Roksana Miechowicz z Łagowa;
język niemiecki – Kinga Pawińska z Chęcin; język rosyjski
– Joanna Borkowska z gimnazjum nr 6 z Kielc. Wyróżnienie
otrzymała uczennica piekoszowskiego gimnazjum Katarzyna Jarosińska, za śpiew w języku czeskim oraz uczeń gimnazjum nr 9 w Kielcach Damian Krężelewski za wykonanie
utworu w języku francuskim.
Występy można obejrzeć na stronie www.bckpiekoszow.pl
w zakładce Internetowej Telewizji Piekoszów.
/kg/

Spartakiada
przedszkolaków

Jak bogowie z Olimpu

I Powiatowy Konkurs Mitologiczny odbył się 15 maja
w Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu, który na ten
dzień przeobraził się w Olimp, gdzie na boskiej uczcie spotkali się uczestnicy konkursu.
Kilkunastu uczestników z pięciu gimnazjów (z Piekoszowa,
Zajączkowa, Nowin, Oblęgorka i Łosienia) rywalizowało o tytuł
Mistrza mitologii. Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszym był test wiedzy przygotowany przez przedstawiciela
BCK Piekoszów. Następnie, uczestnicy odpowiadali na bardzo
szczegółowe pytania przed komisją i zgromadzoną publicznością. Ostatnia potyczka polegała na prezentacji kostiumów
i postaci, w które wcielili się gimnazjaliści. Po zaciętej rywalizacji „bogowie” mogli zasiąść przy „olimpijskim stole” i odpocząć.
Trzecie miejsce w konkursie zajęła uczennica Gimnazjum w Piekoszowie Zuzanna Snoch, drugie wywalczył
uczeń Gimnazjum w Łosieniu Artur Wolski, zaś na najwyższym stopniu podium stanął Sebastian Bębacz z Gimnazjum w Łosieniu. Komisja konkursowa doceniła też wyjątkowy kostium uczennicy Gimnazjum z Oblęgorka Zofii
Szczypiór.

Podczas spartakiady dzieciaki świetnie się bawiły.

Jak rozpowszechnić sport wśród przedszkolaków?
Bardzo prosto – wystarczy zorganizować Spartakiadę.
W czwartek 22 maja, na boisku szkolnym Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie, w rozmaitych zmaganiach sportowych wzięły udział przedszkolaki.
Głównym celem organizacji tego typu wydarzeń jest poszerzenie zainteresowań uczestników o dziedzinę sportu oraz
zaszczepienie w nich potrzebny aktywnego spędzania czasu.
W ten sposób poprzez świetną zabawę, najmłodsze dzieci
mogły troszkę inaczej spędzić czas w przedszkolu – wprowadzanie w standardy nauczania takich form aktywności daje
zdecydowanie lepsze efekty niż „sztywne” trzymanie się ram
programowych.					
/kg/

W A R T O RWEI K
EL
DA
Z IM
EY
Ć

Głos Piekoszowa • nr 3 (91) • CZERWIEC 2014

nowe i u¿ywane

Siedziba G³ówna:
25-211 KIELCE
ul. Wrzosowa 25
tel./fax 41 361-61-71
tel.
41 348-18-20
kielce@autofenix.pl
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czynne: pn-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-15.00

Magazyn G³ówny:
26-052 Nowiny
SZEWCE, ul. Dewoñska 27
tel./fax 41 346-52-05
tel. kom. 785-015-884
szewce@autofenix.pl

ip

czynne: pn-pt 8.00-17.00
sobota 8.00-15.00

Filia:
26-617 RADOM
ul. Warszawska 115
tel./fax 48 333-27-00
tel. kom. 601-207-585
radom@autofenix.pl

czynne: pn-pt 8.00-17.00
sobota 8.00-13.00

Filia:
39-400 TARNOBRZEG
ul. H. Sienkiewicza 90
tel./fax 15 823-10-00
tel. kom. 668-314-044
tarnobrzeg@autofenix.pl

czynne: pn-pt 8.00-18.00
sobota 8.00-15.00
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Nasz Bank
Przyjazny Bank

Zapraszamy do nowej siedziby
przy ul. Częstochowskiej 60 w Piekoszowie
Oferta dla rolników

Oferta dla firm

Oferta dla osób indywidualnych

• Kredyt nawozowy
• Kredyty Inwestycyjne
z dopłatami ARiMR
• Kredyty Pomostowe
• Rachunek rolniczy
bez opłat za prowadzenie

• Kompleksowa obsługa
rachunków bieżących
• Bankowość elektroniczna
• Kredyty na działalność
gospodarczą
• Gwarancje bankowe

• Rachunki: ROR Konto, ROR Senior,
ROR Junior, ROR Premium
• Kredyt Remontowy „Cztery Kąty”
• Kredyt „Gotówka na wszystko co chcesz”
• Kredyty Hipoteczne „Mój Dom”
• Konta internetowe
• Atrakcyjne Lokaty

CENTRALA w Łopusznie: ul. Przedborska 10, tel. 41 39 14 012
Oddział w Strawczynie: ul. Żeromskiego 8, tel. 41 30 38 009
Oddział w Piekoszowie: ul. Częstochowska 60, tel. 41 30 61 015
Punkt Obsługi Klienta w Słupi: Słupia 30, tel. 41 39 11 109
www.bslopuszno.pl

JNE
ATRAKCY
TOWANIE
OPROCEN
T
W I LOKA
KREDYTÓ

