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Radosnych świąt Wielkiej Nocy,  
pełnych miłości i nadziei,  

a także wielu okazji do miłych spotkań  
w gronie najbliższych

życzą
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oraz 

Zbigniew Piątek 
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*Panie Wójcie jaki był cel orga-
nizowania bezpośrednich spotkań  
z mieszkańcami. 

- Mimo tego, że w Urzędzie Gminy 
w każdą środę spotykam się z miesz-
kańcami to uważam, że co jakiś czas 
konieczne jest zorganizowanie spo-
tkań wiejskich. W marcu spotkałem się  
z mieszkańcami w 16 miejscowościach 
naszej Gminy. Według mojej oceny, 
były to bardzo ważne spotkania. Pod-
czas spotkań mam bezpośredni kontakt  
z mieszkańcami, możemy prowadzić 
bezpośrednią wymianę zdań. Mieszkań-
cy mogą wtedy zapytać Wójta o intere-
sującą ich sprawę. 

*Wobec tego czego dowiedział się 
Pan podczas spotkań? Czy pojawiały 
się kwestie, które do tej pory do Pana 
nie trafiły?

- Z reguły problemy i potrzeby miesz-
kańców w skali Gminy Piekoszów są mi 
znane. Jednak każda z miejscowości ma 
swoją specyfikę i drobne lokalne proble-
my do rozwiązania. Zdarza się, że wśród 
mieszańców krążą nieprawdziwe infor-
macje, więc poprzez takie spotkania,  
w czasie dyskusji można wiele spraw 
wyjaśnić. Zdarzały się spotkania, którym 
na początku towarzyszyły duże emocje, 
ale w miarę upływającego czasu raczej 
mijały i panowała atmosfera sprzyjająca 
dyskusji. Jestem przekonany, że ta for-
ma kontaktu z mieszkańcami ma sens.

*Jest Pan Wójtem dopiero kilka 
miesięcy. Nie wszyscy mieszkańcy 
Pana znają. Jak był Pan odbierany 
przez mieszkańców podczas spotkań 
wiejskich?

- Najlepiej w tej sprawie byłoby zrobić 

sondaż wśród mieszkańców, ale sądząc 
po frekwencji z poszczególnych spo-
tkań, mieszkańcy mieli potrzebę spotkać 
się z Wójtem, choćby nawet po to, aby 
wypowiedzieć się na temat problematyki 
własnej miejscowości, bądź problematy-
ki dotyczącej całej gminy. Na niektórych 
spotkaniach były tak szerokie dyskusje, 
że część mieszkańców nie mogła dojść 
do głosu.

*Wobec tego Panie Wójcie czego 
mieszkańcy oczekują?

- Mieszkańcy najczęściej podnosili 
sprawy dotyczące swoich miejscowości. 
Generalnie chodzi o to, żeby w poszcze-
gólnych miejscowościach żyło się bar-
dziej komfortowo, i to jest naturalne. My-
ślę tutaj o dojazdach do posesji, czystej 
wodzie, kanalizacji, chodnikach, czy też 
sprawnie działającym oświetleniu ulicz-
nym. Bardzo ważną 
sprawą dla zachod-
niej części naszej 
gminy, o której rów-
nież rozmawialiśmy 
na spotkaniach jest 
nowe ujęcie wody. 
Były też dyskusje dotyczące komunikacji 
publicznej.

*Patrząc realnie poprzez pryzmat 
sytuacji w jakiej znalazła się nasza 
gmina, co jest możliwe do zrealizo-
wania z podnoszonych przez miesz-
kańców spraw?

- Mieszkańcy znają sytuację ekono-
miczną naszej gminy. Wiedzą, że znaj-
duje się w kryzysie finansowym, z któ-
rego nie da się jej wyprowadzić w ciągu 
jednego roku. Na początku każdego 
spotkania przedstawiałem stan finan-
sów naszej gminy i jaki czas potrzeb-
ny jest do wyjścia z kryzysu. Mówiłem 
również o tym, że obecnie gmina jest  
w fazie budowy programu postępowa-
nia naprawczego, którego wymaga od 
nas Regionalna Izba Obrachunkowa,  
a to wiąże się z dużymi oszczędnościa-
mi. Odpowiadając na pytanie, ten rok 
będzie bardzo trudny ze względu na ko-
nieczność dużych oszczędności finan-
sowych. Zaoszczędzone środki posłużą 
do spłaty zadłużenia. Co za tym idzie 
nie będzie nowych inwestycji, ale w ko-
lejnych latach małymi krokami jesteśmy 
w stanie oczekiwania mieszkańców re-
alizować, co do tego jestem optymistą.

*Kogo biorący udział w spotka-
niach obwiniają za obecny stan finan-
sów gminy?

- Mieszkańcy, jak wcześniej powie-
działem, orientują się w sytuacji w jakiej 
znalazła się nasza gmina. Oczywistym 
jest również, że trudno jest im się po-

godzić, że to oni muszą teraz ponosić 
konieczne obciążenia. Naturalną sprawą 
jest, że za taki stan rzeczy chcą uka-
rania poprzedniej władzy, czyli Wójta  
i Rady Gminy.

*Z tego co Pan mówi, mieszkań-
cy muszą uzbroić się w cierpliwość  
i spokojnie czekać, aż uda się wypro-
wadzić gminę na prostą.

- W sytuacji w jakiej jesteśmy działa-
nia pod wpływem emocji nie są wska-
zane. Wobec tego mogę tylko prosić 
mieszkańców o zachowanie cierpliwości 
i rozsądku, abyśmy mogli wspólnie pra-
cować nad poprawą aktualniej sytuacji.

*W spotkaniach uczestniczyli rów-
nież Radni poszczególnych okręgów. 
Jak Pan skomentuje ich postawę  
w trakcie tych spotkań?

- Mogę stwierdzić, że aktywnie 
u c z e s t n i c z y l i  
w spotkaniach, 
jak również uważ-
nie wsłuchiwali się  
w głos mieszkań-
ców miejscowości, 
które reprezentują 

w Radzie Gminy.
*Czego Pan życzy wszystkim 

mieszkańcom Gminy w okresie Świąt 
Wielkanocnych?

- Okres Świąt Wielkiej Nocy to czas 
świętowania śmierci a przede wszystkim 
zmartwychwstania Chrystusa, czas re-
fleksji, czas radosnych chwil spędzonych 
w gronie rodzinnym i czas odpoczynku. 
A z racji budzącej się do życia przyrody, 
to również czas optymizmu, siły i rado-
ści. Tego wszystkiego życzę Państwu na 
nachodzące Święta.

*Dziękuję za rozmowę
 Andrzej PAŹDZIERZ
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Wójt słucha mieszkańców
- Spotkania z mieszkańcami są dla mnie świetnym doświadczeniem i motywacją do dalszej cięż-
kiej pracy na rzecz gminy – mówi Wójt Zbigniew Piątek po odbyciu 16 spotkań wiejskich

Zbigniew Piątek, Wójt Piekoszowa.
Każda z miejscowości 

ma swoją specyfikę i drob-
ne lokalne problemy do 

rozwiązania
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Siła w spokoju
To my, jako radni mamy być siłą tej gminy i decydować o roz-
wiązywaniu problemów mieszkańców – mówi Pelagia Rusiecka

*Czy startując w wy-
borach myślała Pani, że 
już w pierwszej swojej 
kadencji obejmie Pani 
funkcję Przewodniczącej 
Rady Gminy?

- Startując w wyborach 
nie myślałam o funkcjach, 
czy zaszczytach. Nie byłam 
nawet pewna, czy otrzy-
mam taką ilość głosów, któ-
ra sprawi, że będę mogła 
zostać Radną. Wygrywając 
w swoim okręgu wybory 
najważniejszym celem dla 
mnie stało się to, by nie 
zawieść zaufania ludzi, którzy mnie nim 
obdarzyli.

*Kolejne tygodnie i miesiące pę-
dzą w tej krótkiej kadencji. Jakby 
Pani podsumowała te ponad sto dni 
z punktu widzenia Przewodniczącej 
Rady Gminy?

- Ponieważ po raz pierwszy zosta-
łam Radną, a ponadto również Prze-
wodniczącą Rady Gminy musiałam się 
bardzo dużo i szybko nauczyć. Przede 
wszystkim uczyłam się funkcjonowania 
samorządu, zapoznawałam się z funk-
cjonowaniem Rady Gminy oraz kierowa-
niem pracą Rady. Uważam, że funkcja 
Przewodniczącej Rady Gminy jest obcią-
żona bardzo dużą odpowiedzialnością. 
Ostatnie miesiące były czasem bardzo 
intensywnej pracy, odbyło się 10 sesji, 
w tym 4 nadzwyczajne. Podejmowali-
śmy wspólnie z Radnymi trudne decyzje. 
Trudno jest zadowolić wszystkich, ale 
najważniejsze jest, aby obrać prawidło-
wy azymut w dążeniu do najszybszego 
wyjścia naszej gminy z kłopotów finanso-
wych.

*A jak wygląda współpraca pomię-
dzy Radnymi? W składzie Rady Gmi-
ny jest jeden Radny z poprzedniej, 
skróconej kadencji oraz wiele osób, 
dla których jest to debiut w tej roli.

- Jesteśmy zróżnicowaną grupą Rad-
nych, ale jest kilka osób, na których 
wsparcie zawsze mogę liczyć. Poza tym 
ważne jest, aby w tak trudnym czasie od-
kładać na bok swoje ambicje i realizować 
cele, dla których zostaliśmy wybrani.

*A jak zareagowała Pani rodzina na 
wieść o tym, że została Pani Przewod-
niczącą Rady Gminy?

- Rodzina to moja siła, zawsze mogę 
na nią liczyć i zawsze mnie wspiera w 
trudnych decyzjach. Po wyborze na 
Przewodniczącą Rady Gminy członko-
wie mojej rodziny byli dumni, że to ja 
objęłam to bardzo odpowiedzialne sta-
nowisko.

*Jak Pani sądzi, dla-
czego tak mało kobiet 
z małych miejscowości 
angażuje się w działal-
ność społeczno-poli-
tyczną w swoich miej-
scowościach?

- Rzeczywiście rów-
nież w naszej gminie jest 
z tym problem. W Radzie 
mamy tylko trzy kobiety na 
piętnaście osób. Poprzed-
nią Przewodniczącą Rady 
była Mariola Kundera, ale 
było to już jakiś czas temu. 
Ja zawsze będę zachęcać 

kobiety do większego zaangażowania  
w działalność społeczno-polityczną  
w naszej gminie. Uważam, że większa 
ilość kobiet w samorządzie może przy-
nieść same korzyści.

*Obserwując prowadzone przez 
Panią Sesje Rady Gminy można za-
uważyć, że preferuje Pani raczej ła-
godny sposób rozwiązywania sytuacji 
nerwowych.

- Jestem osobą konsekwentną o ła-
godnym usposobieniu, uważam, że 
spokojem i delikatnością więcej można  
w życiu osiągnąć niż nerwami i postawą 
roszczeniową.

*Obecnym Radnym przyszło funk-
cjonować w bardzo trudnym dla gmi-
ny czasie. Jaką widzi Pani perspekty-
wę dla naszej gminy w związku z jej 
trudną sytuacją finansową?

- Istotnym elementem w wyjściu gmi-
ny z pata finansowego jest pozyskanie 
długoterminowej pożyczki z Ministerstwa 
Finansów w ramach realizowanego pro-
gramu naprawczego. Obecna sytuacja 
wymaga również od nas oszczędnego 
gospodarowania finansami gminy, co 
przekłada się na odłożenie wszelkich 
inwestycji na następne lata. W trakcie 
trwania tej kadencji najważniejszym ce-
lem władz gminy jest uzyskanie stabiliza-
cji finansowej. Musimy być konsekwentni 
w działaniach, wówczas damy radę.

*Czego chciałaby Pani życzyć 
wszystkim mieszkańcom gminy  
w okresie Świąt Wielkanocnych?

- Z okazji zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych życzę wszystkim mieszkań-
com gminy zdrowia, bo ono jest najważ-
niejsze; niegasnącej wiary na lepsze 
jutro; nadziei, bo bez niej ciężko żyć; 
miłości, bo z nią świat jest piękniejszy 
i pokoju od Zmartwychwstałego Pana. 
Wiosny w sercu i radosnego świętowania 
w gronie rodziny i przyjaciół.

*Dziękuję za rozmowę
 Andrzej PAŹDZIERZ

Bezpłatne porady  
prawne w urzędzie!

Osoby potrzebujące porady praw-
nej, których nie stać na zapłacenie 
za taką usługę, mogą skorzystać  
z bezpłatnych porad w Urzędzie Gmi-
ny w Piekoszowie. 8 maja i 12 czerw-
ca w godzinach 8-15 porad będzie 
udzielał adwokat Mateusz Karliński.

W związku z często pojawiającymi 
się, podczas comiesięcznych spotkań  
z mieszkańcami, pytaniami dotyczącymi 
wnoszenia odwołań od decyzji Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych pragnę w kil-
ku zdaniach przybliżyć istotę tej proble-
matyki.

Od decyzji w sprawie emerytury 
lub renty można wnieść odwołanie 
do sądu. Sądem właściwym jest sąd 
miejsca zamieszkania osoby zaintere-
sowanej. Odwołanie musi zostać wnie-
sione w terminie jednego miesiąca od 
dnia doręczenia decyzji przez ZUS, 
za pośrednictwem poczty lub złożone 
osobiście w placówce zakładu ubez-
pieczeń. Odwołanie powinno zawierać: 
zaskarżoną decyzję (data i numer), 
wskazanie, czy skarżymy decyzję  
w całości, czy w części, określenie  
i krótkie uzasadnienie zarzutów (wyja-
śnienie, dlaczego - zdaniem odwołu-
jącego - decyzja jest nieprawidłowa), 
wnioski, podpis odwołującego oraz  
w razie takiej konieczności - określo-
ne dowody. Po złożeniu odwołania 
ZUS ma obowiązek przekazać je wraz  
z dokumentami sprawy do sądu wła-
ściwego dla miejsca zamieszkania od-
wołującego. Po przekazaniu odwołania 
postępowanie prowadzone jest przez 
sąd, który wyznacza termin rozprawy 
oraz prowadzi postępowanie dowodo-
we. Co do zasady obecność odwołują-
cego w sądzie nie jest konieczna, nie-
mniej stawienie się na rozprawie jest 
o tyle zasadne, że w innym wypadku 
odwołujący nie będzie miał wiedzy na 
temat przebiegu postępowania. Postę-
powanie kończy się wydaniem wyroku. 
Sąd oddala odwołanie, gdy jest ono 
nieuzasadnione, natomiast w innym 
wypadku zmienia zaskarżoną decyzję. 
Od niekorzystnego wyroku przysługuje 
apelacja do sądu wyższej instancji.

adw. Matusz Karliński

Adwokat Mateusz Karliński, będzie 
udzielał bezpłatnych porad prawnych 
8.05 i 12.06 w UG w Piekoszowie.

Pelagia Rusiecka
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We wszystkich klasach trzecich gimnazjów z terenu gminy 
przeprowadziliśmy lekcje mające na celu podniesienie świado-
mości młodzieży na temat białaczki i przeszczepu szpiku – po-
wiedział nam Marcin Fornalski, organizator i koordynator akcji 
w naszej gminie.

Lekcje zostały przeprowadzone w ramach godzin wychowaw-
czych we wszystkich klasach trzecich z gimna zjów na terenie gminy. 
Miały one na celu podnieść świadomość młodzie ży na temat bia-
łaczki i przeszczepu szpiku.

Zajęcia nie były prowadzone w for mie wykładu, lecz aktywną for-
mą pogadanki wzbogaconą atrak cyjnymi prezentacjami multimedial-
nymi. Młodzież dowiedziała się, że potencjalny dawca musi być ogól-
nie zdrową osobą między 18 a 55 rokiem życia, mają cy minimum 
55 kg, ale nie posiadający większej nadwagi. Sami więc jeszcze nie 
mogą pomóc w ten sposób, ale mogą uświadamiać swoich najbliż-
szych. Prowadzący zdementował wszelkie nie prawdziwe informacje 
krążące o byciu dawcą, miedzy innymi wyobrażenie o ogromnej 
igle i pobieraniu szpiku z krę gosłupa. Uczniowie dowiedzieli się, 
że są dwie metody pobierania. Jedna z nich to pobranie komórek 
macierzystych z krwi obwodowej - ta metoda wyko nywana jest  
w 80 % pobrań, a w 20 % przypadków szpik pobierany jest z tale rza 
kości biodrowej. Nie jest to bolesne. Ważne, aby jak najwcześniej 
uświada miać młodych, gdyż to oni są potencjal nymi dawcami w ko-
lejnych edycjach. Co godzinę ktoś w Polsce dowiaduje się, że ma 
raka krwi. Dawcy mogą im pomóc wygrać z chorobą.

O metody pobierania szpiku i nie tylko, pytały także oso-
by, które w niedzielę 6 kwietnia przyszły do Ośrodka Zdrowia  
w Piekoszowie. W tym roku zarejestrowanych zostało 44 potencjal-
nych dawców szpiku – powiedział nam Marcin Formalski organizator 
akcji w naszej gminie. Przypomnijmy, że wydarzenie to organizowa-
ne jest już od 5 lat przez Fundację DKMS. Ogółem w Polsce do tej 
pory udało się zarejestrować ponad 400 tysięcy osób.     /KG/

Dzień Dawcy Szpiku
Nowe ceny za wodę i ścieki
4 marca na III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Radni 

Rady Gminy w większości wstrzymali się od głosu (12 
wstrzymujących przy 3 przeciwnych) w sprawie wpro-
wadzenia nowych taryf za wodę i ścieki zaproponowa-
nych przez Jerzego Rąbalskiego Prezesa ZUK Sp. z o.o.  
W związku z tym i zgodnie z przepisami ustawy o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków, w życie wchodzą stawki zaproponowane przez 
Prezesa ZUK Sp. z o.o. we wniosku taryfowym. Stawki 
te, jak mówił Prezes na Sesji są wynikiem starań Wój-
ta Gminy o obniżenie obciążeń dla mieszkańców naszej 
gminy. Nowe stawki: za wodę 3,67 zł brutto za m3 oraz 
za ścieki 6,78 zł brutto za m3. Od 1 kwietnia znika rów-
nież abonament.

Uwaga! Ważne
W związku z ostatnimi przypadkami pogryzień przez 

samowolnie poruszające się psy, Urząd Gminy Pieko-
szów informuje, że zgodnie uchwałą nr XXXV/244/2012 
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 13 grudnia 2012 roku 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Piekoszów, osoby utrzymujące zwie-
rzęta domowe, powinny zadbać, by nie stanowiły one 
uciążliwości dla innych ludzi. Z tego powodu nie wolno 
wypuszczać psów poza teren posesji. Zakaz ten dotyczy 
także tych czworonogów, które uznawane są za łagodne, 
ponieważ każdy pies biegający bez kontroli może być nie-
bezpieczny. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, zgodnie 
z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Piekoszów apeluje do wszystkich miesz-
kańców o uszanowanie zasad dobrosąsiedzkich.

Kto będzie naprawiał oświetlenie?
W marcu Wójt Gminy wypowiedział umowę firmie 

konserwującej oświetlenie uliczne. Trwają prace przy-
gotowujące postępowanie w sprawie wyboru nowego 
wykonawcy. W maju procedura zostanie rozstrzygnięta  
i podpisana zostanie umowa z firmą, która będzie dbać  
o oświetlenie uliczne w naszej gminie.

Jak płacić za śmieci?
Urząd Gminy w Piekoszowie infor muje, iż opłata 

za odbiór i zagospoda rowanie odpadów komunalnych  
w 2014 roku nie uległa zmianie. Wpłaty należy dokony-
wać przelewem na poczcie lub w banku na rachunek 
Urzędu Gmi ny Piekoszów do 10 dnia każdego miesiąca. 
Numer konta: 39 8499 0008 0400 0534 2000 0055

W sytuacjach problemowych wy pełniony druk wpłaty 
można otrzymać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 112.

Co dalej z problemem biogazowni?
Pod koniec marca br. Starostwo Powiatowe w Kielcach 

wystosowało pismo do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska informujące, że po wrześniowej kontroli  
w biogazowni została ona wezwana do natychmiastowego 
usunięcia naruszeń decyzji Starosty udzielającej spółce po-
zwolenia na wytwarzanie odpadów, z uwzględnieniem wy-
magań przewidzianych do odzysku. Starostwo od tamtego 
czasu prowadzi procedurę cofnięcia zezwolenia dla bioga-
zowni. Wyznaczyło biogazowni ostateczny termin usunięcia 
nieprawidłowości na koniec maja 2014 roku. Jeżeli właści-
ciel biogazowni nie zastosuje się do przesłanego wezwania 
i nie usunie nieprawidłowości wówczas Starosta Kielecki 
cofnie w drodze decyzji posiadane przez biogazownię ze-
zwolenie. Skutkiem tego będzie zakończenie przez bioga-
zownię działalności objętej tym zezwoleniem.

URZĄD GMINY INFORMUJE
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MiniCollege w Piekoszowie
Nowe przedszkole powstało w naszej gminie. Podczas Dnia Otwartego na dzieci i ich rodziców 
czekały ciekawe doświadczenia, zabawy oraz miła atmosfera

Realizacja podstawowego pro-
gramu nauczania to nie wszystko - 
przedszkole MiniCollege swoją dzia-
łalność opiera przede wszystkim na 
tym, czego tak naprawdę oczekują  
i potrzebują dzieci. A te chcą pozna-
wać świat na wiele sposobów.

Dzień Otwarty MiniCollege’u odbył 
się w sobotę 1 marca. Na dzieci i ich 
rodziców czekały ciekawe doświad-
czenia, zabawy oraz miła atmosfera.  
W tym dniu można było również od razu 
zapisać swoją pociechę do przedszkola. 
Dyrektor MiniCollege’u Adrian Lipa roz-
wiał obawy rodziców – przedszkole jest  
w pełni bezpłatne, posiada wykwalifi-
kowaną kadrę, która dołoży starań, by 
ułatwić dzieciakom poznawanie świa-
ta. Program nauczania w MiniCollege’u 
opiera się przede wszystkim na tym, 
by dzieci były w pełni zaangażowane 
w naukę, doświadczenia, zadania; by 
otrzymywały odpowiedzi na nurtujące je 
pytania (a zapewne tych będzie co nie-
miara); by były „małymi naukowcami”, 
którzy szukają wyjaśnień, znajdują je  
i analizują. Bardzo ważna jest integracja 
i współpraca z innymi dziećmi.

W wydarzeniu uczestniczyli także: 
Poseł na Sejm RP Renata Janik, Za-
stępca Dyrektora Departamentu Promo-
cji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego Ryszard Bia-
łacki, Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, Dyrektor MiniCollege’u Adrian 

Lipa oraz Radny Rady Gminy Michał 
Gaweł. Goście wyrazili swoją aproba-
tę oraz nadzieję na rozwój i efektywną 
działalność placówki.

Więcej informacji, formularze i druki 
do pobrania można znaleźć na stronie 
www.minicollege.pl /KG, KCH/

Podczas Dnia Otwartego MiniCollege’u w Piekoszowie.
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Wszyscy w kolorowych strojach, 
lekko zestresowani, ale uśmiech-
nięci. Jedni mali, drudzy trochę 
więksi – każdy z nich wziął czynny 
udział w promowaniu kultury i trady-
cji, w szczególności legend i baśni 
związanych z Polską. A wszystko to  
w związku z XIV Festiwalem Teatral-
nym zorganizowanym przez Zespół 
Placówek Oświatowo-Integracyjnych 
w Micigoździe, który odbył się 26 
marca w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Piekoszowie.

Do rywalizacji przystąpiły grupy  
z Gnieździsk, Oblęgorka, Micigoz-
du, Górek Szczukowskich i Jaworzni. 
Uczestnicy rywalizowali w kategoriach 
przedszkole, szkoła podstawowa kla-
sy I-III oraz IV-VI, a także gimnazjum. 
Młodzi aktorzy, wspierani przez swoich 
opiekunów oraz publiczność, prezento-
wali m.in. legendy i baśnie o Krakowie, 
piernikach toruńskich, Górach Świę-
tokrzyskich, Czerwonych Kapturkach  
(a było ich wielu) oraz o Emeryku  
i Świętym Jeleniu. Jak stwierdził ję-
zykoznawca z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach profesor 
Stanisław Cygan, to naprawdę pocie-
szające, że od najmłodszych lat pro-
pagowana i pielęgnowana jest tradycja, 
kultura polska i sztuka teatralna. Dzięki 

rozpowszechnianiu takich wartości le-
gendy, baśnie i historia naszych trady-
cji nie zaginie.

Występy uczestników oceniała ko-
misja, która podczas oceniania brała 
pod uwagę w szczególności to, w jaki 
sposób przedstawiana jest historia  
i ile wartości ze sobą niesie. Po obra-
dach wyłoniono zwycięzców. W grupie 
przedszkolaków zwyciężyły dzieciaki 

z Gnieździsk, w kategorii szkół pod-
stawowych kl. I-III ex aequo pierwsze 
miejsca zajęli uczniowie z Łopuszna  
i Oblęgorka, natomiast w kl. IV-VI 
pierwsze miejsce przypadło uczniom 
z Górek Szczukowskich, a drugie 
uczniom  ze szkoły w Micigoździe. W 
najstarszej grupie, gimnazjum, zwy-
cięzcami zostali uczniowie z Jaworzni.

/ZOPI w Micigoździe, KG/
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Spotkanie z baśniami
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Teatru, w środę 26 marca Katarzyna Komorowska i Aure-
lia Wójcik z Zespołu Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe zorganizowały w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Piekoszowie XIV Festiwal Teatralny

Festiwal projektów
w szkole w Łosieniu
W czwartek 6 marca w Zespole Placówek Oświatowych 

w Łosieniu odbył się III Festiwal Projektów Gimnazjal-
nych. 

Wzięli w nim udział drugoklasiści. Uczniowie podzieleni 
byli na kilka grup. Pod okiem swoich opiekunów: Magdaleny 
Chamerskiej, Małgorzaty Dudzik, Sebastiana Kozy, Agniesz-
ki Dubik i Anny Parszewskiej pracowali przez kilka miesięcy 
nad wybranym przedsięwzięciem. Tematyka i zakres podję-
tych działań były następujące: „Obraz holokaustu”, „Rower 
jako ekologiczny środek transportu”, „Nauka języka angiel-
skiego przez piosenki”, „Muzyka łączy pokolenia”, „Niemiec-
kie wynalazki”. Uczniowie zadbali o urozmaicenie form i wy-
kazali się przy tym dużą kreatywnością. Festiwal był okazją 
do wymiany doświadczeń i wspólnego pogłębiania wiedzy. W 
uroczystej prezentacji udział wzięli: Dyrektor ZPO w Łosieniu 
Elżbieta Białek, Wicedyrektor Anna Oleś, rodzice, nauczycie-
le, uczniowie kl. I gimnazjum i zaproszeni goście: Sekretarz 
Gminy  Andrzej Łopaciński, Przewodnicząca Rady Gminy Pe-
lagia Rusiecka, Radna Rady Gminy Dorota Kurczyńska oraz 
ks. Proboszcz Stanisław Król. Wystąpienia uczniów wzbudziły 
ogromny podziw i aplauz zgromadzonej publiczności.

/ZPO w Łosieniu/

„Wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzy-
skiego” to hasło przewodnie XXII Tygodnia Kultury Języ-
ka w naszym województwie. 

Głównym celem działań organizowanych w Szkole Podsta-
wowej w Łosieniu było przybliżenie uczniom naszej małej Oj-
czyzny, dokonań jej przodków oraz doskonalenie umiejętności 
językowych. Wszystkie zajęcia, konkursy i wydarzenia były bar-
dzo atrakcyjne. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. 
W rozmaite formy ekspresji kulturalnej włączyli się uczniowie  
z klas 0 – VI oraz nauczyciele. Odbyły się konkursy: ortograficz-
ne, recytatorskie, multimedialny „Portrety naszych imion”, zajęcia 
literacko – filmowo – plastyczne „Makuszyński dzieciom”, gry, za-
bawy i turnieje językowe. Uczniowie z klas 0 – III uczestniczyli w 
wycieczce do kina „Moskwa” w Kielcach, gdzie obejrzeli „Bajki 
naszych rodziców” i zdobyli pierwsze miejsce w konkursie recyta-
torskim „Wiersze polskich poetów”. Ich starsze koleżanki i koledzy 
z klas IV – VI odwiedzili Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatel-
skiej w Kielcach. Zwiedzili multimedialną wystawę prezentującą 
dokonania naszych przodków oraz historię Kielc i regionu. Wzięli 
również udział w warsztatach edukacyjnych pt. „Świętokrzyskie – 
moja mała Ojczyzna”. Tegoroczną kampanię zakończył apel pod-
sumowujący działania realizowane w Tygodniu Kultury Języka  
w ZPO w Łosieniu. Uczniowie obejrzeli spektakl pt. „Baśniowy 
ambaras” a zwycięzcy otrzymali zasłużone nagrody i wyróżnie-
nia.                  /ZPO w Łosieniu/

Uczestnicy XIV Festiwalu Teatralnego w Gminnym Ośrodku Kultury.

Tydzień kultury języka
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Prawie jak Studniówka
Po raz pierwszy w Gimnazjum w Piekoszowie zorganizowany został bal gimnazjalistów. Rozpo-
czął się polonezem, do którego tegoroczni absolwenci pieczołowicie się przygotowywali

W pięknie udekorowanej sali gimna-
stycznej wszystkich zebranych powitała 
Dyrektor szkoły dr Ewa Słomka i Wice-
dyrektor Beata Ziental. Bal rozpoczął się 
polonezem, do którego tegoroczni ab-
solwenci przygotowywali się pod kierun-
kiem Doroty Pawłowskiej. 

Bal został zorganizowany po raz pierwszy 
i przy współpracy szkoły z Radą Rodziców, 
a szczególnie z Moniką Szustak, Joanną Ja-
worską i Urszulą Miśtą. Do działań organi-
zacyjnych włączyli się przedstawiciele trójek 
klasowych ze wszystkich klas III. Głównym 
koordynatorem przygotowań do balu była 
Monika Haczkiewicz - opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, a wspierali ją: Ewa Zaród, 
Zenon Kobiec oraz Jarosław Haczkiewicz.

Wszyscy uczestnicy balu bawili się do-
skonale, można więc wyrazić przekonanie, 
że organizowanie balu gimnazjalistów stanie 
się tradycją Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie.

/ZPO w Piekoszowie/ Bal rozpoczęto staropolskim polonezem.

Walczyli o Puchar  
Przewodniczącej 
Już po raz dziesiąty w Szkole Podstawowej w Rykoszy-

nie odbył się Turniej Piłki Nożnej. Tym razem uczniowie 
walczyli o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy.

W piątek 14 marca do szkoły w Rykoszynie przyjechało 8 
drużyn ze szkół z terenu naszej gminy. W zeszłym roku zwy-
ciężyła drużyna z Rykoszyna w związku z czym puchar trafił 
w ich ręce. Tegoroczna edycja również  przyniosła mnóstwo 
emocji zarówno wśród zawodników, jak i opiekunów. Taka for-
ma aktywności i ogromne zaangażowanie uczniów i nauczy-
cieli to doskonały dowód na to, że warto organizować tego ro-
dzaju wydarzenia sportowe. Jednak zwycięska drużyna mogła 
być tylko jedna – Puchar Przewodniczącej Rady Gminy tym ra-
zem trafił do uczniów z Piekoszowa. Na drugim miejscu znala-
zła się drużyna z Zajączkowa, a na trzecim z Brynicy. Puchary 
i nagrody rzeczowe na zakończenie turnieju wspólnie wręczyli 
uczniom Wójt Gminy Zbigniew Piątek, Przewodnicząca Rady 
Gminy Pelagia Rusiecka oraz Radny Rady Gminy Zdzisław 
Grosicki (na zdjęciu).

Kultura zwyciężyła

Uczestnicy turnieju amatorskich drużyn siatkarskich na pa-
miątkowym zdjęciu. Zwycięzcą zawodów została drużyna 
złożona z pracowników gminnych instytucji kultury. 

W ostatnią sobotę marca na sali gimnastycznej przy 
szkole w Brynicy odbył się turniej amatorskich zespołów 
siatkarskich. Udział w nim wzięły cztery drużyny: nauczy-
cieli, pracowników kultury, strażaków z Brynicy i straża-
ków z Rykoszyna. 

Po ciekawej ponad trzygodzinnej rozgrywce najlepsi okazali 
się pracownicy instytucji kultury z naszej gminy, drugie miejsce 
zajęli nauczyciele, trzecie strażacy z Rykoszyna, a czwarte 
strażacy z Brynicy. Kolejny turniej planowany jest w listopa-
dzie. Już teraz zapraszamy do udziału.

Organizator, dyrektor szkoły w Brynicy, Halina Sukiennik 
serdecznie dziękuje sponsorom wydarzenia: 

- Państwu Kosińskim – właścicielom piekarni z Piekoszowa;
- Stanisławowi Stępniowi – właścicielowi ubojni drobiu  

z Piekoszowa.
/AP/ Fo

t. 
KG

, K
C

H
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Szkoła bez barier 
Kształcenie integracyjne w Zespole Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe ocza-
mi rodziców niepełnosprawnych uczniów

Od stycznia 2012 r. w Micigoździe 
funkcjonuje Zespół Oświatowych Pla-
cówek Integracyjnych, w skład któ-
rego wchodzą: Integracyjna Szkoła 
Podstawowa w Micigoździe, Integra-
cyjny Oddział Przedszkolny i Punkt 
Przedszkolny w Micigoździe oraz In-
tegracyjne Samorządowe Przedszko-
le w Piekoszowie. 

W chwili obecnej do szkoły uczęsz-
cza ponad 20 uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego. Wśród nich znajdują się dzieci 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
autyzmem, Zespołem Downa, Zespo-
łem Aspergera, niepełnosprawnością 
ruchową oraz intelektualną w stop-
niu lekkim, umiarkowanym i znacz-
nym. 

Rodzice dzieci niepełnospraw-
nych wyrażają pozytywną opinię 
na temat kształcenia integracyj-
nego.  Dostrzegają różnice między 
szkołą ogólnodostępną, do której 
uczęszczały ich dzieci wcześniej, a na-
uką w Micigoździe. 

Państwo Klimkiewiczowie na pyta-
nie: Czy są zadowoleni z integracyjne-
go nauczania ich syna Wiktora w ZOPI 
odpowiadają: - Popieramy kształcenie 
integracyjne, ponieważ dziecko niepeł-
nosprawne integruje się i nie czuje się 
gorsze od innych, jest dowartościowane, 
ma dużo kolegów i koleżanek. Uczeń w 
klasie integracyjnej, oprócz nauczycie-
la wiodącego może liczyć na pomoc i 
wsparcie nauczyciela wspomagającego, 
z czym w szkole masowej się nie spotka-

my. Jesteśmy zadowoleni z nauki syna 
w szkole w Micigoździe, bo pracowni-
cy szkoły są życzliwi, komunikatywni i 
otwarci na sugestie dotyczące kształce-
nia dzieci niepełnosprawnych i pokony-
wania przez nie rożnych barier. Państwo 
Klimkiewiczowie podkreślają również, 
że w ZOPI w Micigoździe panuje rodzin-
na atmosfera, jest mała liczebność klas i 
nauczyciele mają więcej czasu na indy-
widualne podejście do każdego ucznia. 
To od- różn ia 

szkołę w M i c i g o ź -
dzie od innych placówek. 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych 
podkreślają również rewelacyjne roz-
wiązanie, jakim jest bezpłatny dowóz i 
odwóz ich pociech do szkoły. Zaznacza-
ją, że przez to ich dzieci są bardziej sa-
modzielne. Jednak nie tylko dzieci mogą 
liczyć na pomoc i wsparcie szkoły. Waż-
ne jest także to, że każdy rodzic w ZOPI 
spotka się z indywidualnym podejściem 

ze strony wszystkich nauczycieli i nie 
zostanie sam ze swoim problemem. 
Na pytanie: Dlaczego zdecydował/a się 
Pan/ Pani na edukację dziecka w szkole 
w Micigoździe rodzice Konrada odpo-
wiadają: - Na początku była to rekomen-
dacja. Po podjęciu nauki przez dziecko, 
jest pełne przekonanie, że decyzja o 
zmianie szkoły była słuszna. Postępy 
w nauce i zachowaniu dziecka są tak 
duże, że dają szansę na maksymalne 
wykorzystanie potencjału dziecka, a tym 
samym na nabycie umiejętności umoż-
liwiających normalne funkcjonowanie 
w społeczeństwie i codziennym życiu. 

Uważam, że każdy dzień nauki moje-
go dziecka jest tym „najlepszym”, co 
spotkało mojego syna. Mogę tylko 
żałować, ze dopiero od II klasy.

Mama Nikodemka zaznacza in-
dywidualne podejście nauczycieli 

do swojego syna. Pozytywnie oce-
nia pracę nie tylko nauczycieli wio-

dących, wspomagających, oligofreno-
pedagogów, ale także asystentów osób 
niepełnosprawnych, którzy pomagają 
uczniom w codziennym ich funkcjono-
waniu w szkole. Dla rodziców Michała 
natomiast cenne jest to, że dziecko w 
ZOPI realizuje program dostosowany do 
jego indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści psychofizycznych. 

Jerzy Witkowski, dyrektor ZOPI w Mi-
cigoździe, nie traci nadziei, że placów-
ka będzie się rozwijała i w przyszłości 
w każdej klasie i grupie przedszkolnej 
znajdą miejsce dzieci niepełnosprawne.

/ZOPI w Micigoździe/

W zorganizowanym po raz pierwszy przez ZPO w Pie-
koszowie Powiatowym Konkursie Prozy i Poezji Obcoję-
zycznej wzięło udział 21 uczniów szkół m.in. z: Piekoszo-
wa, Kielc i Nowin.

Uczestnicy konkurowali ze sobą w kategoriach: język ro-
syjski, język angielski i język niemiecki oraz poezja śpiewana. 
Jury oceniało m.in. opanowanie tekstu, prawidłową wymowę, 
środki artystyczne, interpretację utworu, strój itp. I miejsce  
w kategorii język rosyjski zdobyła Oliwia Król z Gimnazjum  
Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Piekoszowie, w kategorii ję-
zyk niemiecki zwyciężyła Aleksandra Święcka z Publicznego 
Gimnazjum im. Świętej Jadwigi Królowej w Nowinach, w ka-
tegorii język angielski na najwyższym stopniu podium stanął 
Jakub Jaros z Gimnazjum Świętego Stanisława Kostki w Kiel-
cach, natomiast nagrodę specjalną za zaśpiewanie piosenki 
zdobyła Justyna Wypych z Zespołu Szkół Ponadpodstawo-
wych w Nowinach. Takiego rodzaju konkursy promują i zachę-
cają uczniów do nauki języków obcych, których znajomość jest 
kluczem do poznania świata oraz znalezienia dobrej pracy.

/KCH/

Recytowali w obcych językach

W konkursie wzięło udział 21 osób z Piekoszowa, Kielc, 
a także  Nowin.
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„Śpiewać każdy może…” o czym 
doskonale wiedzą przedszkolaki  
z gminy Piekoszów. W rozśpiewa-
nym Gminnym Konkursie Piosenki 
dla Przedszkolaka, zorganizowanym 
w Szkole Podstawowej w Górkach 
Szczukowskich wzięło udział 7 od-
działów przedszkolnych z terenu 
naszej gminy. Tematem przewodnim 
była ekologia.

„Zdrowo jemy i żyjemy – ekologia 
dla dzieci” to hasło tegorocznej, szó-
stej edycji konkursu. Do rywalizacji 4 
kwietnia przystąpiły dzieciaki z Brynicy, 
Jaworzni, Łosienia, Micigozdu, Ryko-
szyna, Zajączkowa i Górek Szczukow-
skich. Przed oficjalną częścią konkursu, 
wystąpili uczniowie klas IV-VI, którzy 
zaprezentowali uczestnikom konkursu 
przedstawienie teatralne.

Następnie przyszła kolej na wystą-
pienia wokalne. Mali amatorzy śpiewu, 
mimo licznej widowni, komisji ocenia-
jącej oraz stresu, poradzili sobie do-
skonale. W „ekologicznym repertuarze” 
znalazły się piosenki o Ziemi, czystym 
kotku oraz o sprzątaniu świata. Podczas 
obrad komisji, na scenie wystąpił zespół 
Wincentowianie, który zaprezentował 
popularne folkowe utwory.

Wszystkie piosenki w wykonaniu 
dzieci, urzekły nie tylko jurorów, ale  
i zaproszonych gości, w związku z czym 
każdy z przedszkolaków zajął pierwsze 
miejsce w kategorii wokalnej. Nieco 
trudniejszą decyzję do podjęcia, miało 

jury w kategorii zabawek ekologicznych, 
bowiem każda z nich, wykonana m.in.; 
z zakrętek, folii, butelek, papieru i szkła 
była bardzo oryginalna. Podziwiać mo-
gliśmy roboty, lalki, samoloty, zwierzęta 
oraz pojazdy. Każda z tych rzeczy wy-
konana była z niezwykłą pomysłowo-
ścią i starannością, co już zasługuje 
na największą pochwałę. Jednak ko-
misja musiała zdecydować, skutkiem 
tego było przyznanie trzeciego miejsca 
przedszkolakom z Zajączkowa, drugie-
go dzieciakom z Górek Szczukowskich. 

W konkursie na zabawkę ekologicz-
ną zwyciężyły dzieciaki z przedszkola  
w Micigoździe.

Jak podkreślił, obecny na Konkursie,  
Mirosław Kowalski Kierownik Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy, możliwość wy-
słuchania wspaniałych wykonów ma-
łych wokalistów jest świetnym doświad-
czeniem - Za te chwile dziękuję Wam 
ogromnie, bo były to naprawdę chwile 
wspaniałe. Życzę Wam, żeby ten talent 
rozkwitł - powiedział na zakończenie.

/KG/
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W ekologicznym konkursie wzięło udział 7 oddziałów przedszkolnych.

Piosenki dla przedszkolaka
„Zdrowo jemy i żyjemy – ekologia dla dzieci” to hasło tegorocznej, szóstej edycji Gminnego Konkursu 
Piosenki dla Przedszkolaka, który odbył się 4 kwietnia w szkole w Górkach Szczukowskich

Przedszkolaki powitały wiosnę
Dzieciaki z Przedszkola Samorządo-

wego w Piekoszowie 20 marca hucznie 
powitali pierwszy dzień wiosny. 

Na początku wydarzenia Dyrektor 
ZPO w Piekoszowie Ewa Słomka ser-
decznie przywitała Gości oraz maluchy. 
Kolejnym punktem były wystąpienia 
artystyczne, gdzie przy pięknych pio-
senkach wiosennych wszyscy razem 
śpiewali, tańczyli i grali na małych instru-
mentach. Gośćmi specjalnymi tego dnia 
byli członkowie Zespołu Pieśni i Tańca 
Wincentowianie, którzy umilili swoim 
występem niezwykłą zabawę. Dzieci 
wraz z gośćmi śpiewały i tańczyły przy 
piosenkach ludowych. Na zakończenie 
Wincentowianie grając i śpiewając od-
prowadzili dzieciaczki przed budynek 
szkoły, skąd przedszkolaki wyruszyły w 
stronę Urzędu Gminy, po to, by wręczyć 
Wójtowi bukiet wiosennych kwiatów.  
Oprócz tego mali uczniowie wraz z opie-
kunami stworzyli niesamowitą Marzan-

nę, która weźmie udział w konkursie pt.: 
„Najpiękniejsza Marzanna 2014 roku”, 
który organizowany jest przez Muzeum 

Zabawy i Zabawek w Kielcach oraz Ra-
dio Kielce. Życzymy powodzenia.

/KCH/

Przedszkolaki z wielką radością przywitały wiosnę.
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Instytucje 
połączone
Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piekoszowie 
już działają wspólnie

Kiermasz Wielkanocny
Dwa razy w roku organizujemy w naszej gminie kiermasze 

świąteczne, przed Świętami Bożego Narodzenia oraz Świętami 
Wielkanocnymi. W środę 9 kwietnia w Urzędzie Gminy można 
było zakupić wyroby z gliny, kartki wielkanocne oraz kolorowe 
palmy, które cieszyły się największym wzięciem. Wielobarwne 
króliki, pisanki, kurczaki i baranki, także znalazły swoich na-
bywców. Prace prezentowane i sprzedawane na kiermaszu wy-
konywane były przez pracowników centrum kultury.

Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Od 9 do 11 kwietnia przed budynkiem Urzędu Gminy można było 

oglądać niezwykłą wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym. 
Wystawę udostępnił naszej instytucji Ośrodek Myśli Patriotycznej 
i Obywatelskiej w Kielcach. W najbliższych tygodniach planujemy 
wystawą zainteresować szkoły z terenu gminy oraz zorganizować 
bardzo ciekawą lekcje historii z wykorzystaniem wystawy.

Wielkanocne przygotowania w Zajączkowie
Najbardziej z Wielkanocą kojarzą nam się baranki, króliczki, 

palmy oraz pisanki. Te ostatnie można było wykonać samemu 
w bibliotece w Zajączkowie i z tej okazji skorzystali ucznio-
wie klasy drugiej miejscowej szkoły podstawowej, którzy wraz  
z opiekunem Urszulą Giemzą, wykonywały kolorowe pisanki 
i palmy. Pomysłów na ozdobienie świątecznego jajka (dodat-
kowo było ono wycięte z kartonu) nie brakowało. Narysowane 
na nim różne kształty wypełnione zostały plasteliną, modeliną 
oraz pokolorowane kredkami. Pisanki wyglądały jak z bajki! 
Równie bajkowe były palemki wielkanocne. Do zielonych gałą-
zek, dziewczynki doczepiały kolorowe wstążki i kwiaty z bibuły, 
dzięki czemu kontrast kolorów był niesamowity.

Poskromienie przedszkolaka
Na kwietniowym spotkaniu z cyklu „Poskromienie przed-

szkolaka” zorganizowanym przez filię biblioteki w Brynicy dzie-
ciaki poznały technikę orgiami. Zrobiły przepiękne, kolorowe 
kwiaty, które można podziwiać na wystawie. Młodzi czytel-
nicy wysłuchali też opowieści o Kasi, która zapragnęła mieć 
zwierzaka w domu. Następnie dzieciaki wcieliły się w myszki. 
Przebieranie się za kotka sprawiło im wiele przyjemności. Na 
koniec zrelaksowali się przy opowieści o odważnej myszce.

Spotkanie z Tygodniem
„Tydzień dzieci miał siedmioro: Niech się tutaj wszystkie 

zbiorą!”, popularny wiersz był tematem przewodnim spotkania 
dzieciaków z zerówki w filii biblioteki w Rykoszynie.

Choć są jeszcze mali już wiedzą, że tydzień ma siedem dni. 
Nie jest dla nich zaskoczeniem, że po środzie nadchodzi czwar-
tek. W ostatnim dniu marca, uczniowie klasy „0” wraz z wycho-
wawczynią p. Jolą zapoznały się z poetyckim przedstawieniem 
dni tygodnia. A wszystko to za sprawą wiersza „Tydzień” Jana 
Brzechwy, który podczas spotkania został odczytany. Dzieci  
z ogromną uwagą przysłuchiwały się rymowance, która opo-
wiadała o poczynaniach poszczególnych siedmiu dni tygodnia. 
Po wysłuchaniu utworu, zerówczaki musiały odpowiedzieć na 
pytania. Nie były one trudne, więc każde z nich poradziło sobie 
znakomicie. Podobnie było z ułożeniem kolorowych obrazków 
według odpowiedniej kolejności. Praca w zespole zawsze przy-
nosi oczekiwane efekty.

Tydzień z Internetem
Czy pisarz-widmo to autor książek o duchach? Kiper to czło-

wiek uczący innych jak uniknąć kipienia mleka? Jak wygląda 
praca na planie filmowym? 25 marca filia biblioteki w Brynicy 
gościła dzieci z pobliskiej szkoły na spotkaniu „Co ze mnie wyro-
śnie?”, organizowane w ramach kampanii „Tydzień z Internetem”.

Jego uczestnicy podczas zabawy będą odkrywać tajem-
nicze, zaskakujące zawody. A wszystko po to, by jak naj-
wcześniej pokazać dzieciom, że to, czym będą zajmować się  
w życiu, może być zgodne z ich zainteresowaniami i pasjami. 
Uczniowie brali udział w zabawach aktywizujących, poprzez 
które musieli wykazać się wiedzą na temat różnych zawodów. 
Nie zabrakło też drobnych konkursów.

Na marcowej Sesji Rady Gminy Radni jednogłośnie 
podjęli uchwałę o połączeniu instytucji kultury z naszej 
gminy. Dzięki temu od 1 kwietnia działa już jedna in-
stytucja kultury pod nazwą Biblioteka Centrum Kultury  
w Piekoszowie. 

Instytucja będzie realizować szereg działań promujących 
kulturę i czytelnictwo na terenie naszej gminy. Wszelkie infor-
macje o działaniach instytucji możecie Państwo znaleźć na 
stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl

Na tej stronie można też obejrzeć filmy z ciekawych wy-
darzeń organizowanych na terenie naszej gminy, przygoto-
wywane przez Internetową Telewizję Piekoszów. W kolejnym 
numerze gazety przedstawimy ciekawe inicjatywy instytucji 
skierowane do mieszkańców.

NOWE PROJEKTY INSTYTUCJI
„O finansach…”, aby nie dać się oszukać. W najbliższych 

tygodniach rozpoczniemy rekrutację do projektu „O finan-
sach…”. Jest to ciekawa inicjatywa, która polegała będzie na 
zorganizowaniu bezpłatnych szkoleń na temat finansów, go-
spodarowania budżetem domowym oraz ubezpieczeń. Dzię-
ki zdobytej podczas szkoleń wiedzy osoby powyżej 50 roku 
życia, do których kierowany jest projekt nie dadzą się łatwo 
oszukać, podejść nieuczciwym sprzedawcom, czy przebie-
głym handlarzom. Szkolenia odbędą się w każdej miejsco-
wości, w której nasza instytucja ma swoje placówki. Więcej 
informacji można uzyskać pod numerem telefonu 41-306-11-
83 oraz na stronie internetowej www.bckpiekoszow.pl

KOLEJNY PROJEKT NA PLUS
W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Narodowe 

Centrum Kultury zaakceptowało wniosek o dofinansowanie 
projektu naszej instytucji. Projekt ten złożony jest z dwóch 
etapów. Pierwszym jest badanie potrzeb, które zostanie prze-
prowadzone na terenie naszej gminy. Specjaliści pomogą 
nam określić potrzeby i dostosować do nich inicjatywy na-
szej instytucji. Raport z tego badania będzie częścią Planu 
Strategicznego instytucji na lata 2014 – 2020. Drugim etapem 
będzie realizacja kilku inicjatyw przygotowanych i opisanych 
w pierwszym etapie projektu. Więcej informacji w kolejnym 
numerze gazety.

CIEKAWE SPOTKANIA W ZAJĄCZKOWIE
Już na początku maja w filii biblioteki w Zajączkowie roz-

pocznie się szereg spotkań z ciekawymi ludźmi. Będą to 
przede wszystkim szef kuchni dużej restauracji, mistrz cu-
kiernictwa, florystka, czy ogrodnik. Spotkania skierowane są 
przede wszystkim do osób dorosłych, ale zapraszamy na nie 
wszystkich chętnych. Środki na zorganizowanie spotkań po-
zyskaliśmy z Fundacji Orange. Bliższe informacje znajdą się 
pod koniec kwietnia na stronie internetowej www.bckpieko-
szow.pl
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W najbliższym czasie w naszej gminie
Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Piekoszów 
w Piłce Siatkowej
Zapraszamy kibiców 2 maja na halę 

sportową w Piekoszowie. Od godziny 
8 rozgrywany będzie turniej siatkarski 
z udziałem kilku drużyn z terenu woje-
wództwa. Będzie też ekipa reprezentują-
ca naszą gminę.

Dzień Dziecka
W sobotę 31 maja zapraszamy dzie-

ciaki z całej gminy na imprezę plene-
rową, która odbędzie się na Placu Nie-
podległości (między Centrum Kultury  

a Remizą OSP). Zabawę rozpoczniemy 
o godzinie 12. W programie wiele cieka-
wych atrakcji: konkursy, zabawy, wystę-
py artystyczne.

Teatralna wiosna
Na sali widowiskowej Centrum Kul-

tury 15 maja odbędzie się konkurs dla 
grup aktorskich. Występy sceniczne roz-
poczniemy o godzinie 9. Konkurs będzie 
prowadzony w podziale na trzy katego-
rie: uczniów klas I-III, klas IV-VI oraz 
gimnazjalistów.

Kalendarium
Zapraszamy na stronę interneto-

wą Biblioteki Centrum Kultury (www.
bckpiekoszow.pl), gdzie prowadzo-
ne jest m.in.: kalendarium wydarzeń, 
które odbywają się na terenie naszej 
gminy. Prosimy o zgłaszanie inicjatyw,  
o których Państwo wiecie, a nie zo-
stały jeszcze dodane do kalendarium. 
Na tej stronie staramy się umieszczać 
relacje z wydarzeń, które odbywają 
się na terenie naszej gminy. Ponadto 
na  stronie można śledzić aktualności 
Biblioteki Centrum Kultury, obejrzeć 
filmy nagrywane przez Internetową 
Telewizję Piekoszów oraz poczytać 
aktualne i archiwalne numery Głosu 
Piekoszowa.

Pisanka z pomysłem
W Świetlicach Wiejskich w Wincentowie oraz w Gór-

kach Szczukowskich 10 kwietnia zorganizowany został 
„Dzień Pisanki”. 

W zajęciach udział wzięły dzieci i młodzież przychodząca 
do świetlic. Każdy uczestnik spotkania własnoręcznie, według 
swojego pomysłu wykonał wielkanocną pisankę, którą mógł 
zabrać do domu. Podczas spotkania w obu świetlicach po-
wstało kilkadziesiąt oryginalnych prac.

Organizacja tego typu wydarzeń sprzyja nie tylko rozwojowi 
kreatywności dzieci i młodzieży, ale także ma na celu propa-
gowanie wśród mieszkańców Wincentowa oraz Górek Szczu-
kowskich obyczajów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

/ŚW w Wincentowie/
/ŚW w Górkach Szczukowskich/ Uczestnicy zajęć wykonywali pisanki.
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Nasz Bank
                Przyjazny Bank

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

Zapraszamy do nowej siedziby  
przy ul. Częstochowskiej 60 w Piekoszowie

Oferta dla osób indywidualnych
•  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

Oferta dla firm
•  Kompleksowa obsługa  

rachunków bieżących
• Bankowość elektroniczna
•  Kredyty na działalność  

gospodarczą
• Gwarancje bankowe 

Oferta dla rolników
• Kredyt nawozowy
•  Kredyty Inwestycyjne  

z dopłatami ARiMR
• Kredyty Pomostowe
•  Rachunek rolniczy  

bez opłat za prowadzenie

ATRAKCYJNE  

OPROCENTOWANIE  

KREDYTÓW  I  LOKAT


