
Wakacje w Bibliotece Cen-
trum Kultury w Piekoszowie

Wyjazdy do kina i na basen, wy-
cieczki turystyczne, rajdy piesze 
oraz zajęcia animacyjne na miej-
scu czekają na dzieci i młodzież 
podczas wakacji.

Więcej o harmonogramie wakacji 
oraz atrakcjach w artykule wewnątrz 
gazety.

Czytaj na stronie 6

Międzyszkolny Turniej 
Ekologiczny

12 czerwca odbyła się XI edycja 
Międzyszkolnego Turnieju Ekolo-
gicznego.

W konkursie, który odbywa się w 
ramach Programu Edukacji Ekolo-
gicznej w naszej gminie biorą udział 
wszystkie szkoły.

Czytaj na stronie 9

Przegląd Tańca 
Przedszkolaków za nami

XII Powiatowy Przegląd Tań-
ców Przedszkolaków odbył się w 
czerwcu w ZPO Piekoszów.

Kilkuminutowe pokazy taneczne 
przygotowały grupy przedszkolne nie 
tylko z naszej gminy, ale również z 
Morawicy, Korczyna, czy Cedzyny.

Czytaj na stronie 11

Wywiad z Grażyną Tatar 
Sekretarz Gminy Piekoszów Punkt Urzędu Pracy  

w Piekoszowie już otwartyKim jest Grażyna Tatar nowy Se-
kretarz Gminy Piekoszów? Czym 
się zajmuje w urzędzie gminy?

Na te i inne pytania odpowiada w 
wywiadzie do przeczytania w tym nu-
merze gazety.

W Piekoszowie otwarto Lokalny 
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny 
Powiatowego Urzędu Pracy w Kiel-
cach. To już trzynasta taka placów-
ka na terenie powiatu kieleckiego.

Punkt powstał w budynku Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie, przy ulicy Czarnowskiej 
59. W dwóch pomieszczeniach znaj-
dują się 4 stanowiska obsługi klienta.

Na wydarzeniu obecni byli Małgo-
rzata Stanioch Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy, Zenon Janus Wicesta-
rosta kielecki, Zbigniew Piątek Wójt 

Gminy Piekoszów oraz Mateusz Kar-
liński radny powiatowy.

- Pomogliśmy w otwarciu tego 
punktu po to, by mieszkańcy mieli ła-
twiejszy dostęp do usług urzędu pracy 
– podkreślił Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów. Osoby zainteresowane 
mogą liczyć na wsparcie w zakresie 
rejestracji czy poszukiwania pracy lub 
staży.

Przyjęcia klientów odbywać się 
będą od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.15 - 14.30.

/kg/

Czytaj na stronie 2
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Gratuluję wszystkim nauczycielom sukcesów odnoszonych w pracy  
w przeciągu całego roku szkolnego.

Wam drodzy uczniowie życzę miłego wypoczynku w wakacje  
i szybkiej regeneracji sił przed nowymi wyzwaniami czekającymi  

na Was w nowym roku szkolnym.
‚Zbigniew Piatek 

Wójt Gminy Piekoszów

Trzynasty Lokalny Punkt Powiatowego Urzędu Pracy otworzono w czerwcu w Piekoszowie.
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*Sprawuje Pani urząd Sekretarza 
Gminy od niedawna. Proszę po krótce 
przedstawić się mieszkańcom.

- Życie zawodowe od 1990 roku zwią-
załam z samorządem gminnym, gdzie 
przez ponad 8 lat pracowałam na stano-
wisku naczelnika wydziału budownictwa. 
Z chwilą utworzenia samorządu powiato-
wego rozpoczęłam pracę w starostwie po-
wiatowym na stanowisku kierownika wy-
działu organizacyjno – prawnego. Kolejna 
moja praca to także praca na stanowisku 
kierowniczym, tym razem w sądzie. Od 
grudnia 2006 roku zatrudniona byłam na 
stanowisku sekretarza gminy.

*Czy zdobyte przez lata doświadcze-
nie w pracy w mieście zamierza Pani 
wykorzystać w pracy w piekoszow-
skim urzędzie?

- Każda gmina bez względu na jej 
charakter rządzi się tymi samymi prawa-
mi, ma te same zdania, różnić się może 
jedynie ich skalą. Dobre praktyki, czy 
pomysły, jak najbardziej zamierzam wy-
korzystać na rzecz mieszkańców Gminy 
Piekoszów. 

*Od czego rozpoczyna Pani swo-
je urzędowanie. Czy są sprawy, które 
mają dla Pani priorytet?

- Urzędowanie rozpoczynam od spraw-
dzenia potencjału pracowników urzędu, 
analizy dotychczasowych rozwiązań or-
ganizacyjno - prawnych, a także wyzna-
czenia w tym zakresie nowych kierunków 
działania tak, aby mieszkańcy dostrzegli 
pozytywne zmiany, że urząd jest dla nich, 
a podejmowane działania są z myślą o 
nich. Tym samym pragnę podkreślić, że 

traktuję pracę w urzędzie jako służbę na 
rzecz mieszkańców, Pana Wójta, Rady 
Gminy.

*Czy problemy, z którymi boryka się 
gmina mają bezpośrednie przełożenie 
na pracę urzędu?

- Problemy są zawsze, występują w 
każdej gminie z różnym natężeniem. Na-
tomiast my – urzędnicy jesteśmy od tego, 
aby je rozwiązywać. Nie można powie-
dzieć, że problemy gminy nieoddziaływu-
ją na urząd, ponieważ urząd jest częścią 
gminy, należy jednak zaznaczyć, że do-
łożymy wszelkich starań, by te problemy 
przezwyciężyć.  

*Sekretarz Gminy w szczególności 
odpowiada za pracę urzędu. Czy pla-
nowane są zmiany w jego funkcjono-
waniu?

- Na pytanie odpowiem pytaniem. Czy 
dotychczasowe funkcjonowanie urzędu 
było optymalne dla gminy i jej miesz-
kańców? Jeśli nie to należy wprowadzić 
zmiany, których zakres zależy od wielu 
czynników. Jeśli tak to można nie wpro-
wadzać żadnych zmian. Sadzę jednak, że 
wkrótce odpowiemy sobie na to pytanie.

Dziękuję za rozmowę
Andrzej Paździerz

Urząd ma być przyjazny mieszkańcom
Od niedawna Gmina Piekoszów ma nowego Sekretarza. Została nim Grażyna Tatar.

Grażyna Tatar pełni funkcję Sekretarza Gminy od kilku tygodni.

Dbajmy o wspólne dobro
Wrzucanie do muszli klozetowych trudno rozkładalnych śmieci powoduje awarie syste-
mu kanalizacji, które są nie tylko uciążliwe, ale przede wszystkim drogie.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pie-
koszów, Zakład Usług Komunalnych 
w Piekoszowie Sp. z o.o. apeluje o za-
przestanie wrzucania wszelkich trudno 
rozkładalnych śmieci do muszli klozeto-
wych. Pieluchy jednorazowe, podpaski, 
ręczniki papierowe, odpady z kuchni, 
chusteczki nawilżane i inne tego typu 
przedmioty wprowadzone do sieci kana-
lizacyjnej powodują zapychanie pomp w 
przepompowniach ścieków, zwiększoną 
awaryjność tych pomp oraz niedrożność 
przewodów kanalizacyjnych. Każde takie 
zdarzenie związane jest z możliwością 
wydostawania się ścieków ze studzie-
nek kanalizacyjnych oraz koniecznością 
interwencji pracowników Zakładu Usług 
Komunalnych w Piekoszowie.                                                         

Problem jest na tyle poważny, że 
pompy w wielu przepompowniach 
ścieków muszą być czyszczone z za-
pychających je odpadów kilka razy 

dziennie! Jest to uciążliwe dla oko-
licznych mieszkańców, ale także cza-
sochłonne i drogie.                                                                           

Koszty związane z nagminnymi inter-
wencjami konserwatorów ZUK, a także 
pracy sprzętu, paliwa, remontu oraz za-
kupu nowych pomp i urządzeń, utyliza-
cja wrzucanych zanieczyszczeń znajdują 
odzwierciedlenie w cenach za 1 m3 ście-
ków odprowadzanych do kanalizacji w 
roku następnym, a co za tym idzie wzrost 
wysokości rachunków za odprowadzane 
ścieki.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie 
z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbio-
rowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (art. 28 pkt. 2 
ust 4a oraz art. 9 ust. 1 i 2) zabrania się 
wrzucania do urządzeń kanalizacyjnych 
w/w, a osoba która nie stosuje się do 
tych zapisów podlega karze ograniczenia 
wolności albo grzywny do 10 000 zł 

***
Od 1 czerwca 2015 roku Zakład Usług 

Komunalnych w Piekoszowie Sp. z o. o. 
wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców Gminy Piekoszów, poszerzył 
swoją ofertę o usługi w zakresie kom-
pleksowego wykonywania sieci i przy-
łączy wodno- kanalizacyjnych. Zakres 
usług rozszerzono też o projektowanie 
oraz uzgadnianie dokumentacji projekto-
wej. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych do współpracy.

/ZUK Sp. z o.o./
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Z życia 
Rady Gminy
Uchwały Rady Gminy Piekoszów pod-

jęte na sesji 28 kwietnia 2015 r.:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego za 2014 rok Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Piekoszowie;
- uchwały zatwierdzające sprawozdania fi-
nansowego za 2014 rok Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Piekoszowie, Gminnej Biblio-
teki Publicznej i Biblioteki Centrum Kultury;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieko-
szów na 2015 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 
2015-2025;
- w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla 
Wójta Gminy Piekoszów;
- w sprawie wyrażenia zgody na ustano-
wienie odpłatnej służebności przesyłu na 
nieruchomości gruntowej położonej w Pie-
koszowie, do której Gmina Piekoszów po-
siada prawo własności.
Uchwały podjęte na sesji 29 maja 2015 r.:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Pie-
koszów na 2015 rok i Wieloletniej Progno-
zy Finansowej Gminy Piekoszów na lata 
2015-2025;
- w sprawie zmiany Uchwały Nr V/17/2014 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii na rok 2015;
- w sprawie wyrażenia zgody na przystą-
pienie do inicjatywy pn. „Geopark Chęciń-
sko-Kielecki;
- w sprawie określenia wymagań, jakie po-
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na świadcze-
nie usług w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych;
- w sprawie wyboru przedstawiciela do-
datkowego Gminy Piekoszów do Związku 
Gmin Powiatu Kieleckiego w Zlewni Gór-
nej Nidy z siedzibą w Morawicy;
- w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie do załatwiania indywidual-
nych spraw z zakresu administracji publicz-
nej w postaci prowadzenia postępowań i 
wydawania decyzji administracyjnych do-
tyczących przyznawania dodatku energe-
tycznego;
- w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie do prowadzenia postępowań 
w sprawach przyznania świadczeń pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Piekoszów;
- w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 
w sprawie powołania składów osobowych 
komisji stałych Rady Gminy Piekoszów.

Źródło: BIP Piekoszów

Jak i gdzie płacić  
za śmieci?

Urząd Gminy w Piekoszowie przy-
pomina o zmianie częstotliwości 
uiszczania opłat za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domo-
wych. 

Zgodnie z uchwałą nr LXIII/431/2014 
Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerw-
ca 2014 r. opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiszczać 
kwartalnie (nie jak dotychczas miesięcz-
nie) bez wezwania, w niżej podanych ter-
minach:
• za I kwartał do dnia 31 stycznia da-

nego roku;
• za II kwartał do dnia 30 kwietnia da-

nego roku;
• za III kwartał do dnia 31 lipca danego 

roku;
• za IV kwartał do dnia 31 października 

danego roku.
Wpłat należy dokonywać przelewem, 

na poczcie lub w banku na rachunek 
Urzędu Gminy w Piekoszowie.

Numer rachunku: 39 8499 0008 
0400 0534 2000 0055.

Stawki opłat za odpady nie ulega-
ją zmianie i wynoszą 4 zł od osoby za 
odpady segregowane i 6 zł od osoby za 
odpady niesegregowane. Opłata stanowi 
iloczyn zamieszkałych osób i zadeklaro-
wanej stawki.

Zaśmiecanie 
jest karalne

Zgodnie z uchwałą rady Gminy 
Piekoszów nr LXIII/432/2014 z dn. 17 
czerwca 2014 w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Piekoszów, stanowiącej 
akt prawa miejscowego, zakazuje się 
właścicielom nieruchomości wypala-
nia traw, spalania liści i śmieci na po-
sesjach, wywozu śmieci do lasu oraz 
zasypywania rowów melioracyjnych. 

Niedopuszczalne jest również wysy-
pywanie popiołu z palenisk domowych 
(pieców centralnego ogrzewania) na dro-
gi, pola, do przydrożnych rowów lub tym 
bardziej do rzek. Zanieczyszczanie lub 
zaśmiecanie miejsc dostępnych dla pu-
bliczności, a w szczególności dróg, pla-
ców, ogrodów, trawników lub zieleńców, 
zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń, 
grozi karą grzywny do 500zł nałożoną w 
drodze mandatu przez służby porządko-
we albo karą nagany. Na terenie gminy 
Piekoszów od 4 maja 2015 funkcjonuje 
stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Wszyscy mieszkańcy mogą nieodpłat-
nie oddawać do niego dostarczone we 

Przydatne informacje 
z Urzędu Gminy

własnym zakresie odpady problemowe, 
a więc odpady, których nie można skła-
dować.

Selektywna zbiórka 
odpadów

Od maja w Szczukowskich Gór-
kach funkcjonuje stacjonarny Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych należący do BIO – MED. Sp. 
z o.o. 

Wszyscy mieszkańcy mogą nieod-
płatnie oddać do niego odpady proble-
mowe, takie jak: przeterminowane leki, 
chemikalia, meble i inne odpady wiel-
kogabarytowe, odpady budowlane i 
rozbiórkowe, zużyte opony, popiół, 
tekstylia i odzież. zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory.

Odpady dostarczane przez mieszkań-
ców są przyjmowane do punktu po oka-
zaniu dokumentu potwierdzającego za-
mieszkanie na terenie gminy Piekoszów 
(np. dowodu osobistego, potwierdzenia 
dokonywania opłat za odbiór odpadów 
komunalnych, umowy najmu itp.). Odpa-
dy pochodzące z prowadzonych działal-
ności gospodarczych nie są przyjmowa-
ne.

Punkt otwarty jest we wtorki, 
czwartki i soboty w godzinach 800 - 
1600.

Zaszczep psa przeciwko 
wściekliźnie

Posiadacze psów są zobowiąza-
ni zaszczepić zwierzęta przeciwko 
wściekliźnie w terminie 30 dni od 
ukończenia przez psa 3 miesiąca ży-
cia, a następnie nie rzadziej niż co 12 
miesięcy od ostatniego szczepienia.

Z informacji Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kielcach wynika, że w po-
przednich latach odnotowano na terenie 
województwa świętokrzyskiego (powiaty 
kielecki, staszowski, buski) 5 przypad-
ków wścieklizny. Ryzyko wystąpienia tej 
śmiertelnej choroby wzrasta zwłaszcza 
przy niskim odsetku psów niezaszczepio-
nych. W związku z powyższym Powiato-
wy Lekarz Weterynarii jest zobligowany 
do stosowania grzywien nakładanych w 
drodze mandatu karnego w stosunku do 
właścicieli niezaszczepionych psów.

Zgodnie z art. 85  ustawy o ochronie 
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu cho-
rób zakaźnych zwierząt, tj. Dz. U z 2014 
r. poz. 1539) niezaszczepienie psa prze-
ciwko wściekliźnie jest objęte postępo-
waniem karnym  i stanowi wykroczenie, 
które jest zagrożone karą grzywny do 
500 zł.      /UG/
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R E K L A M A

W gminie Piekoszów w roku szkolnym 2014/2015 w szko-
łach podstawowych i gimnazjach wiedzę zdobywało 1659 
uczniów (527 w czterech publicznych i jednym niepublicz-
nym gimnazjum i 1132 w ośmiu publicznych szkołach pod-
stawowych). 

W oddziałach przedszkolnych, przedszkolach i żłobku z opie-
ki skorzystało niemal 690 najmłodszych mieszkańców gminy. 
Opieką i wychowaniem gmina objęła więc ponad 2300 dzieci i 
młodzieży.

Udział w licznych projektach i konkursach
Uczniowie z piekoszowskich szkół z powodzeniem brali udział 

w licznych projektach edukacyjnych, zawodach sportowych, 
konkursach, turniejach, olimpiadach tematycznych i przedmioto-
wych. Szkoła to jednak przede wszystkim nauka. Szóstoklasiści 
przystąpili w tym roku do sprawdzianu w nowej formule. Test 
sprawdza kompetencję ucznia w zakresie czytania, pisania, li-
czenia, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywa-
nia wiedzy w praktyce. 

Najlepsi szóstoklasiści w gminie Piekoszów
W tym roku najlepiej wypadli szóstoklasiści ze szkół podsta-

wowych w Rykoszynie i Micigoździe. Wstępne wyniki egzaminu 
gimnazjalnego w województwie świętokrzyskim pokazują, że 
uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie między innymi z zada-
niem z języka polskiego, które sprawdzało umiejętności analizy i 
interpretacji tekstu kultury, nie przysporzyło również problemów 
zadanie z historii sprawdzające umiejętność wyszukiwania i po-
równywania informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Z ma-
tematyki najtrudniejsze okazało się zadanie wymagające oceny 
prawdziwości przybliżeń dwóch pierwiastków, a z chemii – za-
stosowania nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów.

Wakacyjne remonty szkół
W gminnych placówkach oświatowych prowadzone są, lub 

wkrótce się rozpoczną, wakacyjne remonty. Końca dobiega naj-
większe przedsięwzięcie polegające na termomodernizacji bu-
dynków ZPO w Piekoszowie. Rozpoczęło się również odświeża-
nie stanowisk w salach informatycznych szkół w nowszy sprzęt 
komputerowy.

Przed nami wakacje. To zasłużony okres wypoczynku, pa-
miętajmy jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. 

Musimy zrobić wszystko, aby zdrowe i szczęśliwe wróciły 1 
września do szkół.   

/UG/

Nareszcie zasłużone 
wakacje
Za nami kolejny pracowity rok szkolny. 
Przed uczniami szkół podstawowych i 
gimnazjów upragnione wakacje.

Od poniedziałku do środy (22-24 czerwca 2015 roku) w szko-
łach podstawowych z terenu naszej gminy odbyły się zajęcia do-
tyczące profilaktyki pogryzień dzieci przez psy pod nazwą „Bez-
pieczny pies = Bezpieczne dziecko”. 

W spotkaniach uczestniczyły dzieci klas I-III. Zajęcie te były 
elementem realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gmi-
ny Piekoszów w 2015 roku. Założeniem zajęć była profilaktyka 
zapobieganiem sytuacjom ryzykownym z udziałem psów i dzieci 
poprzez wskazywanie prawidłowych zachowań i działań. 

Najmłodsze pokolenie uczyło się także odpowiedzialnego sto-
sunku do zwierząt, w tym także zapobiegania bezdomności. Za-
jęcia przebiegały w formie treningu umiejętności oraz pozytyw-
nych wzmocnień także dotyczących lęków i fobii przed psami. 

/UG/

Bezpieczny pies =
bezpieczne dziecko

Zmiany w kursowaniu linii 28
W ostatnich dniach na przystankach wzdłuż kursowania linii 

28 pojawiły się informacje o zmianie trasy tej linii. Ze względu 
na niską frekwencję w autobusach jadących przez Skałkę, Ry-
koszyn i Bławatków Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 
zdecydował o skróceniu trasy. Od 29 czerwca 2015 r. autobusy 
linii 28 nie będą kursować przez zachodnią część gminy czy-
li trasę Łosienek – Rykoszyn – Skałka - Bławatków. Kursy do 
miejscowości Łosień wykonywane będą w dwóch kierunkach 
przez Wincentów. Nastąpi również zmiana w godzinach kurso-
wania autobusu. Informacje umieszczone zostaną na przystan-
kach i stronie głównej ZTM Kielce.              /kg/

Przez trzy dni w szkołach podstawowych 
odbywały się zajęcia profilaktyczne dla 
dzieci dotyczące pogryzień przez psy.

Zajęcia miały charakter praktyczny. Prowadzone były z udziałem psów.

Z a p r a s z a m y

Biblioteka Centrum Kultury
w Piekoszowie posiada

pomieszczenia do wynajęcia
na prowadzenie działalności

gospodarczej.
Od 10 do 30 m2.

Informacje pod numerem
41 306 11 83

www.bckpiekoszow.pl

Atrakcyjne 
ceny!
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”O złoty laur” to hasło przewodnie II Powiatowego Kon-
kursu Mitologicznego, zorganizowanego przez Publiczne 
Gimnazjum w Łosieniu i BCK w Piekoszowie.

Test wiedzy i prezentacja kostiumów
16 maja Zespół Placówek Oświatowych w Łosieniu przeobra-

ził się w gaj oliwny, w którym kilkunastu zawodników z sześciu 
gimnazjów (Łosienia, Piekoszowa, Zajączkowa, Strawczyna, 
Brynicy i Oblęgorka) rywalizowało o tytuł mistrza mitologii. Kon-
kurs składał się z trzech etapów. Pierwszym był test wiedzy 
przygotowany przez przewodniczącego jury – pana Andrzeja 
Paździerza – dyrektora BCK w Piekoszowie. Następnie, uczest-
nicy odpowiadali na bardzo szczegółowe pytania przed komisją i 
zgromadzoną publicznością. Ostatnia potyczka polegała na pre-
zentacji kostiumów i postaci, w które wcielili się gimnazjaliści. Po 
zaciętej rywalizacji „bogowie” mogli spocząć w cieniu oliwnych 
krzewów i zrelaksować się przy dźwiękach greckiej muzyki.

Klimat sprzed wieków
Piękne opowieści, scenografia i oprawa artystyczna sprawiły, 

że duch starożytnego świata i promienie śródziemnomorskiego 
słońca zagościły w tym dniu w Łosieniu. Komisja podsumowała i 
ogłosiła wyniki zaciętej rywalizacji.

Trzecie miejsce zajęła uczennica gimnazjum w Oblęgorku – 
Natalia Kaleta. Drugie miejsce wywalczyła uczennica Publiczne-
go Gimnazjum w Łosieniu – Paulina Chruściak. Na najwyższym 
stopniu podium stanęła Kinga Zbroszczyk – również reprezen-
tantka gimnazjum w Łosieniu.

Ponadto komisja doceniła wyjątkowy kostium ucznia gimna-
zjum ze Strawczyna – Wiktora Wawrzeńczyka oraz poruszającą 
opowieść pięknej Artemidy w wykonaniu wspomnianej już Kingi 
Zbroszczyk.

„Boscy” gimnazjaliści reprezentowali bardzo wysoki poziom, 
który zyskał uznanie w oczach jury i zgromadzonej publiczności. 
Organizatorzy zadbali o cenne nagrody dla wszystkich miłośni-
ków mitologii.

/Gimnazjum w Łosieniu/

Zorganizowany został przez Gminę Piekoszów w ramach 
Programu Edukacji Ekologicznej dotyczącego selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów. 

W Turnieju wzięło udział 8 reprezentacji ze Szkół Podstawo-
wych z terenu gminy.

Występy wokalne oraz test wiedzy
Na wstępie, wszystkich uczestników konkursu powitał Zbi-

gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. - Dziękuję uczestnikom za 
udział w konkursie. To ważne, aby dzieci uczyły się tego, jak 
dbać o środowisko - podsumował. Każda ze szkół miała za za-
danie przygotować i zaprezentować piosenkę dotyczącą zasad 
segregacji odpadów w naszej gminie, a najlepsi przedstawicie-
le klas I-VI napisali test wiedzy dotyczący odpadów. Wszystkie 
szkoły wykazały się ogromną wiedzą, pomysłowością i pełnym 
zaangażowaniem.

Najlepsza okazała się Szkoła Podstawowa z Jaworzni, która 
otrzymała w nagrodę tablicę interaktywną. Drugie miejsce przy-
padło uczniom z Zajączkowa – oni wygrali notebooka, natomiast 
zestaw kina domowego przyznano laureatom trzeciego miejsca, 
czyli uczniom Szkoły Podstawowej w Łosieniu. Pozostałe szko-
ły otrzymały wyróżnienia w postaci urządzeń wielofunkcyjnych 
oraz książek.

"Zbieranie surowców wtórnych" - konkurs
Rozstrzygnięty został także konkurs „Zbieranie surowców 

wtórnych”, w którym pierwsze miejsce zajął Zespół Placówek 
Oświatowych w Jaworzni, miejsce drugie – ZPO w Łosieniu, a 
na miejscu trzecim znaleźli się uczniowie z ZPO w Piekoszo-
wie. Wyróżnienia otrzymali: SP w Szczukowskich Górkach, SP 
w Rykoszynie, SP w Brynicy, ZOPI w Micigoździe oraz ZPO w 
Zajączkowie. Nagrodami w konkursie były: telewizor, projektor, 
urządzenie wielofunkcyjne, mikrowieże oraz książki o tematyce 
ekologicznej i przyrodniczej. Każdy uczestnik konkursu z rąk Se-
kretarz Grażyny Tatar otrzymał globus i artykuły szkolne.    /UG/

Międzyszkolny Turniej 
Ekologiczny
W piątek 12 czerwca w sali BCK Pieko-
szów odbył się XI Turniej Ekologiczny.

Mitologiczne potyczki  
w Łosieniu
O złoty laur walczyli uczniowie w ZPO  
w Łosieniu.

Dziewięć zespołów, łącznie ponad 200 wykonawców, 
wzięło udział w Przeglądzie Chórów Regionu Świętokrzy-
skiego Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska.

Przegląd miał charakter konkursu. Odbył się w środę w Cen-
trum Kultury w Starachowicach. Wzięło w nim udział kilka zespo-
łów m.in. ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Rzepiny. 
W Przeglądzie zaprezentował się także Chór Bonus z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Piekoszowie.

Jury, w skład którego weszły doktor Ewa Robak i Monika Ko-
zak-Wojciechowska przyznało Złote, Srebrne i Brązowe Pasma.

Szkolny chór „Bonus” na powyższym przeglądzie otrzy-
mał zaszczytne Srebrne Pasmo.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania chóru:
- Państwu Małgorzacie i Markowi  Snoch za ufundowanie 

przepięknych 31 profesjonalnych zaprojektowanych specjalnie 
da nas „teczek chóralnych” z logo zespołu;

- Paniom Joannie Majka i Dorocie Szymoniak za osobiste 
wspieranie chórzystów podczas wyjazdu.

/Maria Wiech/

Srebrne pasmo to 
ogromne wyróżnienie
Piekoszowski Chór Bonus odniósł kolejny, 
ważny sukces.

W Turnieju do wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Realizacja tego zadania była możliwa dzięki wsparciu fi-
nansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, na podstawie zawar-
tej umowy z dnia 9 czerwca 2015 roku, w której WFOŚiGW 
udzielił gminie dotacji w kwocie 18 450 zł. Kwota ta stano-
wiła 90% kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na 
dofinansowanie przedmiotowego programu, którego koszt 
całkowity wyniósł ponad 20 500zł. Pozostałe środki po-
chodziły z budżetu gminy.



6 Głos Piekoszowa • nr 3 (97) • CZERWIEC 2015R E L A C J E6

Sezon kulturalno-edukacyjny zakończony
Zakończenie sezonu wiąże się z podsumowaniami, podziękowaniami i wyróżnieniami 
osób, które w tym roku wykazały się kreatywnością i talentem.

Wakacje z BCK Piekoszów
Biblioteka Centrum Kultury przy-

gotowała dla dzieci i młodzieży ofertę 
wakacyjną.

W każdy poniedziałek w Centrum Kul-
tury w Piekoszowie, w świetlicach wiej-
skich w Wincentowie i Szczukowicach 
oraz w bibliotekach w Brynicy, Rykosznie 
i Zajączkowie, odbywać się będą zajęcia 
animacyjne. Podczas nich będzie można 
pośpiewać, ulepić coś z gliny, porywalizo-
wać czy też potańczyć. Każda placówka 
ma coś do zaoferowania.

W naszej ofercie będziemy mieli rów-
nież wyjazdy do kina Helios w Kielcach 
i na basen Olimpic w Strawczynku. Po-
nadto odwiedzimy takie miejsca jak Park 
Rozrywki w Krajnie, Stolicę Bajki czy-

W uroczystym zakończeniu sezonu 
kulturalno - edukacyjnego 2014/2015, 
które odbyło się 24 czerwca w teatral-
nej Centrum Kultury, wzięli udział 
uczestnicy poszczególnych zajęć te-
matycznych, ich rodzice oraz zapro-
szeni goście. 

Występy młodych talentów
Czym byłoby podsumowanie bez wy-

stępów artystycznych? Dla nich również 
nie zabrakło czasu. Zdolności wokalne 
zaprezentowali Igor Sidło, Julia Kamiń-
ska, Zuzanna Ziętal oraz Oliwia Pałysie-
wicz. Trenerem wokalnych talentów była 
Magdalena Nowaczek. Umiejętności gry 
na instrumentach przedstawił duet gita-
rowy Julia Kornecka i Zuzanna Zając, a 
także Monika Rzepa, Michał Kornecki, 
Arkadiusz Bębacz, Gabriela Habera, Ka-
rolina Otfinowska i Piotr Jaworski. Młodzi 
muzycy pracowali pod czujnym okiem Bo-
gusława Dziedzica. Podczas wydarzenia 
swoje taneczne możliwości zaprezento-
wała Grupa Taneczna z Zajączkowa (tre-
ner Anna Wilk) oraz zespół doskonalący 
swoje umiejętności z Martą Rolską. 

Rozstrzygnięcie konkursu literackiego
Między kolejnymi występami artystycz-

nymi podaliśmy także wyniki konkursu 
literackiego „Magiczne pióro”, na które 
83 uczestników przesłało 101 utworów – 
wierszy i opowiadań. 

Przyznano 4 nagrody główne: w kate-
gorii klas IV-VI dla Natalii Wijas z Pieko-
szowa, Michała Wiącka z Łosienia oraz 
dla Karoliny Poddębniak z Piekoszowa. 
Wśród gimnazjalistów laureatem konkur-
su został Patryk Warchoł z gimnazjum w 
Piekoszowie. 

Kilka słów o działaniach
Kolejnymi ważnymi punktami podsu-

mowania sezonu były informacje dotyczą-
ce działań podejmowanych przez Bibliote-
kę Centrum Kultury. O kole artystycznym 
działającym przy BCK opowiedziała 

Barbara Głowala. Ponadto wspomniany 
został nowopowstały Klub Seniora, wy-
cieczki krajoznawcze oraz nowy projekt 
„Biblioteka miejscem spotkań”.

Talent i odkrycie roku
Wręczenie tytułów Talent Roku i Od-

krycie Roku to najważniejszy punkt wy-
darzenia. Ale zanim poznaliśmy nazwiska 
wybranych, ogłoszony został tytuł Mece-
nasa Roku, który otrzymał Mariusz Ho-
chel, szef zakładu ZPM Hochel, za wkład 
w organizację 23 Finału WOŚP. Jest to 
nagroda przyznawana po raz pierwszy 
mająca na celu uhonorowanie najlepsze-
go sponsora działań kulturalnych. 

Następnie wyświetlony został film 
przedstawiający nominacje do tytułów Ta-
lent i Odkrycie Roku. W sumie do obu ka-
tegorii nominowanych zostało 14 uczest-
ników zajęć. Talentem Roku została 
Zuzanna Ziętal, natomiast tytuł Odkrycie 
Roku otrzymał duet gitarowy Julia Kor-

necka i Zuzanna Zając. Nagrody wręczali 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów 
oraz Zdzisław Grosicki Przewodniczący 
Rady Gminy. 

Za całokształt pracy twórczej i szcze-
gólne osiągnięcia dyplom uznania otrzy-
mała Karolina Poddębniak, którą wszech-
stronne zdolności stawiają na czołowej 
pozycji wśród wszystkich uczestników 
zajęć.

Podziękowania dla wszystkich
Serdecznie dziękujemy dzieciom i mło-

dzieży za udział w zajęciach tematycz-
nych organizowanych w tym sezonie – to 
świetne, że chcą się uczyć właśnie u nas. 
Podziękowania należą się instruktorom 
i pracownikom BCK za pracę z młody-
mi talentami, a także Przedstawicielom 
Władz Gminy za przychylność dla naszej 
instytucji.            

                                                  /kg/

li Pacanów czy też Zamek Krzyżtopór i 
Krzemionki Opatowskie. 

Oprócz zajęć stałych i wycieczek, dla 
dzieci z terenu gminy przygotowaliśmy 
wyjazd na kolonie do Szczawnicy, który 
odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia. Wy-
jazd będzie płatny – koszt kolonii to 700 
zł. Zapisy już trwają – zapraszamy. Licz-
ba miejsc ograniczona.Szczegóły pod 
numerem 41 306 11 83. 

Plan wakacji na czerwiec i lipiec znaj-
dziecie na naszej stronie internetowej 
www.bckpiekoszow.pl oraz na profilu na 
Facebook’u. 

/kg/
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Numer zamknięto 24 czerwca 2015 r.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady wręczyli nagrody najbardziej utalentowanym.
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W SKRÓCIE  Z BCK

Z głową w chmurach
12 czerwca bibliotekę w Rykoszy-

nie odwiedziła klasa I „a” wraz z wy-
chowawczynią p. Małgorzatą Ochman. 
Dzieci wysłuchały wiersza pt. „Dyzio 
Marzyciel”. Utwór bardzo im się spodo-
bał, co więcej, kierowane swoją po-
mysłowością napisały własny wiersz. 
Ponadto stworzyły łąkę pełną kwiatów, 
a nad nimi obłoczki, w których zapisa-
ły swoje marzenia. W ten sposób po-
wstało niebo pełne marzeń.

Naczynia z gliny
W świetlicy w Wincentowie wszyst-

kie chętne dzieci nadal mogą syste-
matycznie korzystać z zajęć ceramicz-
nych. W ostatnim czasie podczas zajęć 
nasi mali artyści z wielkim zapałem, 
mnóstwem własnych pomysłów oraz 
niebywałą precyzją malowali wykona-
ne z gliny kwiatki, pojemniki na kredki, 
dzbanuszki oraz niewielkie paterki. 

Wykonane prace są ozdobą świe-
tlicy. Część z nich dzieci zabrały do 
swoich domów.

Brynica też czyta dzieciom
W ramach akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” w czwartek 29 maja w bi-
bliotece w Brynicy gościliśmy młodszą 
grupę przedszkolaków wraz z opieku-
nami. Dzieci z uwagą wysłuchały bajki 
o Kubusiu Puchatku „ Nie ma jak miód”. 
Po jej wysłuchaniu dzieci mogły poba-
wić się w kuleczkach, pooglądać ksią-
żeczki czy też malować kolorowanki i 
układać puzzle, co sprawiło im dużo 
frajdy. Na koniec czekał na nich słod-
ki upominek. 30 maja przybyła kolejna 
grupa przedszkolaków - tym razem 
starszaki wraz z opiekunami. Dzieci 
z uwagą wysłuchały bajki pt. ,,Lekarz 
Miś’’ oraz „Czarodziej Leonard i polna 
myszka’’. 

Po wysłuchaniu bajki przedszkola-
ki miały czas na dobrą zabawę oraz 
słodki poczęstunek.

Kontynuujemy ciekawe akcje
W bibliotece w Zajączkowie w ostat-

nim czasie odbyły się trzy ciekawe ak-
cje, a raczej ich kontynuacje.

Mianowicie podczas kolejnych za-
jęć ceramicznych dzieci malowały 
wcześniej przygotowane przez sie-
bie gliniane ozdoby. Wykorzystały do 
tego wszystkie dostępne kolory. Wi-
dok ukończonych prac cieszył oczy. 
Na ostatnim spotkaniu w ramach akcji 
„Czytanie - mądra rzecz” naszym ma-
łym czytelnikom z Zajączkowa czytał 
ksiądz. Dzieciaki z zainteresowaniem 
wsłuchiwały się w prezentowaną ba-
jeczkę.

Trzecią akcją były spotkania z 
przedszkolakami, które tym razem 
obejrzały bajkę pt. „Miś Fantazy”.

Źródło: www.bckpiekoszow.pl

Klub Seniora już działa
Od maja w naszej gminie działa Klub Seniora. Liczy oko-
ło 20 osób.

Trzy spotkania Klubu Seniora w na-
szej gminie już za nami. Poznaliśmy 
oczekiwania Seniorów oraz… przepro-
wadziliśmy zabawy animacyjne.

Co to jest Klub Seniora?
Kluby Seniora zrzeszają osoby, które 

zazwyczaj nie są już aktywne zawodowo, 
a co za tym idzie mają więcej wolnego 
czasu. Zatem wychodzimy naprzeciw na-
szym seniorom z gminy Piekoszów. Pod-
czas spotkania organizacyjnego poznali-
śmy i osoby, i ich oczekiwania.– Bardzo 
się cieszę, że taki Klub powstał również w 
naszej gminie. Obserwując was seniorów 
i mając na uwadze wasze doświadczenia i 
zasługi, uważam, że powinniśmy to doce-
niać – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy.

Analiza potrzeb Seniorów
i ukierunkowanie działań Klubu

Z analizy ankiet przeprowadzonych na 
pierwszym spotkaniu, wynika, że więk-
szość osób oczekuje przede wszystkim 
nawiązania nowych kontaktów i wymiany 
poglądów. Po za tym podano wiele po-
mysłów na zagospodarowanie wolnego 
czasu tj. wycieczki piesze i rowerowe, 
wyjazdy krajoznawcze oraz kulturalne. 

Poznaliśmy słabe i mocne strony uczest-
ników. Wiele osób za swoją słabą stronę 
uważa np. brak znajomości języków ob-
cych oraz nieumiejętność pływania czy 
obsługi komputera.

Animacja na wesoło
Na trzecim spotkaniu, 15 czerwca zor-

ganizowaliśmy zabawy animacyjne dla se-
niorów. Pierwszym zadaniem było stwo-
rzenie łańcucha talentów. Kolejna zabawa 
polegała na odgadnięciu o jakiej postaci 
z bajki czy filmu jest mowa. Jedna z osób 
miała nalepioną kartkę z nazwą postaci 
(oczywiście nie wiedziała kto to) i poprzez 
zadawanie pytań reszcie publiczności mu-
siała odgadnąć o jaką osobowość chodzi. 
W trzeciej zabawie chodziło o odgadnię-
cie jaki przedmiot mamy w ręku i do cze-
go on służy. Oczywiście seniorzy mogli 
polegać tylko na zmyśle dotyku, ponieważ 
oczy mieli zasłonięte chustką. 

Przypominamy, że spotkania Klubu 
Seniora odbywają się w pierwszy i trze-
ci poniedziałek miesiąca od godz. 1400 w 
sali spotkań Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie. 

/kg/

Na Placu Niepodległości w Pieko-
szowie zorganizowany został festyn, 
na który zaprosiliśmy uczniów i na-
uczycieli ze szkół z terenu gminy oraz 
innych mieszkańców, którzy w tym 
dniu mieli chwilę wolnego.

W kolejce po dobrą zabawę
Długie kolejki ustawiały się do trampo-

liny - niektórzy zachowywali się jak praw-
dziwi akrobaci, wykonując liczne salta w 
powietrzu. 

Pracownicy Centrum Kultury zorgani-
zowali konkursy z drobnymi upominkami. 
Był taniec z balonem, magiczna chusta, 
balonowe zagadki i wiele innych. Na Placu 
mieliśmy również kilka ciekawych punk-

tów. Można było pograć w duże warcaby, 
ułożyć zamek z miękkich klocków, pograć 
w bule lub w minipiłkę czy też zażyć ką-
pieli w suchym basenie z piłeczkami.

Malowanie i...myślenie
Mieliśmy także stoisko, przy którym 

spora gromadka dzieciaków mogła ozdo-
bić sobie twarz przeróżnymi motywami 
Natomiast dorośli musieli dokończyć zda-
nie dotyczące przysłowia lub wybrać pra-
widłową odpowiedź.

Cieszymy się, że tak licznie zgromadzi-
li się uczniowie wraz z opiekunami z po-
szczególnych miejscowości i przy wspa-
niałej pogodzie doskonale się bawili.

/kg/

Święto wszystkich dzieci

Strzelanie goli do „dziurawej” bramki, wcale nie było takie proste.
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Wędrówka po Ponidziu
50 osób zobaczyło atrakcje Ponidzia.

W sobotę 23 maja wraz z grupą mieszkańców wyruszyli-
śmy na wycieczkę po Ponidziu. 

Pierwszym punktem była stadnina koni w Michałowie, gdzie 
zobaczyliśmy przepiękne konie czystej krwi arabskiej, które biorą 
udział w zawodach i zdobywają liczne nagrody. Następnie zwie-
dziliśmy Ogród na rozstajach w Młodzawach małych. Przeróżne 
gatunki roślin, miniwodospady - innymi słowy było się czym za-
chwycać. Po zwiedzeniu ogrodu, rozpalone zostało ognisko, przy 
którym grając i śpiewając posilaliśmy się pieczoną kiełbaską.

Kolejnymi punktami naszego zwiedzania był Kościół Matki Bo-
skiej Bolesnej, Pałac Wielopolskich w Chrobrzu oraz Kościół św. 
Bartłomieja w Chotlu Czerwonym. Wycieczka na Ponidzie wzbo-
gadziła naszą wiedzę na temat województwa świętokrzyskiego.

Dziękujemy za miłe towarzystwo oraz wspaniałą atmosferę.Za-
praszamy na kolejne wycieczki, które już niebawem.

/kg/

Zespół Taneczny Piekoszów, pod czujnym okiem tan-
cerki i trenerki Marty Rolskiej, uczestniczył w XXI Ogól-
nopolskich Konfrontacjach Tanecznych, które w tym 
roku odbyły się 25 kwietnia w Małogoszczu.

Podczas tego przeglądu swój talent i umiejętności przed-
stawili również reprezentanci z Brynicy - zespół Efekt i Efekt 
Junior.

W konfrontacjach wzięło udział 70 grup tanecznych z róż-
nych zakątków Polski. Naszą gminę reprezentowała „druży-
na” uczęszczająca na zajęcia taneczne do Centrum Kultury 
w Piekoszowie oraz zespół Efekt z Brynicy - juniorzy i starsi. 
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w kategoriach wiekowych i 
tanecznych. Nasi przedstawiciele z Centrum Kultury zostali 
wyróżnieni w kategorii show dance do lat 11. Natomiast ze-
spół Efekt Junior wytańczył trzecie miejsce w kategorii insce-
nizacja taneczna, etiuda do lat 11, a nieco starsi członkowie 
grupy Efekt również zdobyli brązowy medal za inscenizacje 
taneczne w kategorii wiekowej 12-15 lat.

Uczestnictwo w tak ważnym wydarzeniu o zasięgu ogól-
nopolskim, to nie tylko ogromna radość, ale i sytuacja wyma-
gająca maksymalnego skupienia, co – mimo tremy – udało 
się naszym tancerzom. Mamy nadzieję, że dalsza wytrwała 
praca pozwoli im na osiąganie innych sukcesów.

/kg/

Sukcesy grup tanecznych 
z naszej gminy
Grupy taneczne z naszej gminy wyróż-
niły się w małogoskich konfrontacjach.

Nowi czytelnicy i piknik 
z okazji Dnia Dziecka

Choć może się wydawać, że uroczyste mianowanie 
kogoś czytelnikiem nie jest już tak popularne jak kiedyś, 
to jednak wciąż jest praktykowane chociażby przez bi-
bliotekę w Zajączkowie, do której oficjalnie dołączyło 38 
dzieci z klas pierwszych.

Wydarzenie miało wydźwięk bardzo artystyczny, po-
nieważ wzbogaciło go przedstawienie uczennic klasy IV. 
Oprócz tego dzieci zwiedziły bibliotekę i zapoznały się z naj-
ważniejszymi informacjami dotyczącymi czytelników i wypo-
życzania. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku.

Piknik w Dniu Dziecka
Skoro mowa o miłej atmosferze to takową mieli uczestni-

cy pikniku zorganizowanego przez bibliotekę w Zajączkowie. 
Gromadka 26 dzieci rozweseliła biblioteczny klimat. Dziecia-
ki wraz z opiekunkami brały udział m.in. w grze w piłkę czy 
w magiczną chustę.                                                    /kg/

W Dniu Matki szczególnie powinniśmy okazywać wdzięcz-
ność i szacunek naszym Mamom, choćby dlatego, że to świę-
to wypada raz w roku.

Ale nie oznacza to, że tylko w tym jednym dniu należy im poka-
zywać jak bardzo je kochamy. Takie uczucia powinny mieć miejsce 
w codziennym życiu, nie tylko od święta.  

Kolorowe drobiazgi dla Mam
W Brynicy dzieci uczęszczające do biblioteki zrobiły własno-

ręcznie prace m.in.: laurki, ramki na zdjęcia czy też kwiaty, by w 
ten sposób podziękować swoim Mamom. Takie prezenty na pewno 
zostaną na długo zapamiętane.

Natomiast w Szczukowicach dzieciaki przygotowały serduszka 
na przystrojonej kwiatami ścianie. Wspólnie namalowaliśmy po-
stać Mamy i opisaliśmy do czego „służy” jej głowa, ręce, oczy itd. 
Na jednym ze zdjęć widać serduszka dzieci, po drugiej stronie zo-
stawiliśmy ścianę pustą, na której pojawią się obrazki tym razem 
od Mam dla dzieci. 

Malowanie paznokci i pierwsza pomoc
29 maja w świetlicy w Wincentowie odbyło się spotkanie zorga-

nizowane dla mieszkanek wsi z okazji Dnia Matki. Podczas spo-
tkania, oprócz słodkiego poczęstunku, przybyłe Panie korzystały 
z porad zaproszonej specjalnie na ich życzenie kosmetyczki oraz 
poddawały się wykonaniu wybranego przez siebie zabiegu upięk-
szającego. Pani Patrycja Kwiatkowska wykonywała makijaże twa-
rzy, hennę oraz ozdabiała paznokcie.

Kolejną niespodzianką przygotowaną na ten dzień dla wszyst-
kich Pań był pokaz pierwszej pomocy w wykonaniu strażaków z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie. 

/kch/, /tk/ /ape/

Z wdzięczności i miłości
Z wizytą w Pałacu Wielopolskich w Chrobrzu.

R E K L A M A
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Po raz kolejny uczniowie klas IV-VI 
ze szkół podstawowych z terenu gminy 
wzięli udział w Konkursie czytelniczym 
zorganizowanym przez Bibliotekę Cen-
trum Kultury oraz Szkołę Podstawową 
w Piekoszowie.

W tej edycji konkursu podjęliśmy wątki 
z książki „Mała księżniczka” oraz książki i 
filmu „Tajemniczy ogród”.

Dziewięć zadań na początek
Zadaniem uczniów było np. uzupeł-

nienie zdań, udzielenie odpowiedzi na 
pytania czy wskazanie kto wypowiadał 
podane słowa. Dla wielu część pisemna 
była najprostsza, ponieważ tuż po niej 
przyszła kolej na część ustną. Uczniowie 
mieli do wyboru pytania o różnym stopniu 
trudności. Większość nie ryzykowała i wy-
bierała łatwiejszą opcję, jednakże słowa 
uznania i podziwu należą się tym, którzy 
bez wahania odpowiedzieli na trudne za-
gadnienia udowadniając tym samym, że 
świetne przygotowanie i dobra pamięć 
(nawet najdrobniejszych szczegółów) 
przynoszą efekty.

Liczyła się pamięć i spostrzegawczość
Po przejściu przez pierwsze dwie kon-

kurencje, przyszedł czas na część filmo-
wą. W odpowiednim momencie film był 
zatrzymywany, następnie padało pytanie, 
na które uczniowie musieli odpowiedzieć 
w ciągu kilku chwil. Po sprawdzeniu odpo-
wiedzi przez nauczycieli, film wznawiano 
do momentu „ukazania się” w nim ukryte-

go rozwiązania zagadnienia. 
Po podliczeniu punktów, nauczyciele 

zasiadający w komisji, wyłonili zwycięz-
ców. Wyróżnienia otrzymali: Karolina 
Poddębniak, Łukasz Wojtasiński, Wiktoria 
Walas i Wiktor Smolarczyk. Na trzecim 
stopniu podium stanęła Martyna Jaku-
bowska ze szkoły w Łosieniu. Na miejscu 
drugim znalazła się Justyna Piotrowska 
z Zajączkowa, a zwyciężyły aż 3 dziew-
czynki: Julia Prus, Amelia Snoch oraz Zu-
zanna Kumor. W części filmowej najwięk-
szą wiedzą wykazała się Daria Kozioł.

Na rozdaniu nagród obecni byli Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów oraz 
Barbara Igniasiak z-ca-dyrektora ZPO 

w Piekoszowie. – Ważne jest, by uczest-
niczyć w takich konkursach, bo zawsze 
dzięki temu zdobywa się wiedzę – powie-
dział na zakończenie do uczestników wło-
darz gminy.

Zwycięstwo owocem myślenia
I rzeczywiście, konkursy czytelnicze 

motywują młodych ludzi do poszerzenia 
wiedzy na konkretny temat, uczą ich sa-
modyscypliny (na przygotowanie trzeba 
poświęcić sporo czasu) i pobudzają do 
„wydajniejszego” myślenia. A przecież 
najważniejszym owocem logicznego my-
ślenia jest zwycięstwo, przynajmniej w 
przypadku uczestników naszego konkur-
su.        /kg/

Uczniowie z klas I-III szkół podstawowych czytają naj-
piękniej jak potrafią, dlatego też każde z nich zasługuje na 
złoty medal w dziedzinie czytelnictwa.

Jednakże Konkurs Pięknego Czytania rządzi się swoimi pra-
wami, a polegał na tym, że dzieci biorące w nim udział najpierw 
przeczytały przygotowany przez siebie tekst, a następnie frag-
ment konkursowy, na podstawie którego musieli odpowiedzieć 
na pytania zadawane przez komisję.

Debiutanci i profesjonaliści
Pierwszoklasiści rozpoczęli konkurs jako pierwsi. Dla nich był 

to debiut w głośnym czytaniu w Bibliotece. Ale mimo tego, pora-
dzili sobie jak profesjonaliści. W następnych grupach – klasy II i 
III – pojawiły się takie osoby, które w Konkursie Pięknego Czy-
tania wzięły udział po raz kolejny. Wielu z nich odniosło sukces 
ponownie.

 Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, komisja udała się na 
naradę. Oceniane było nie tylko przygotowanie i przeczytanie 
własnego tekstu, ale przede wszystkim sposób prezentacji tekstu 
konkursowego i prawidłowość odpowiedzi na pytania. Niektóre 
dzieci zaskoczyły nas świetnym „wczuciem się” w tekst: dobrze 
akcentowały wyrazy, dostosowywały się do sytuacji przedsta-
wionej we fragmencie poprzez odpowiednią intonację itp.

Najlepsi czytający
I tak, po naradzie poznaliśmy laureatów. W grupie klas I na 

miejscu trzecim znaleźli się Dominik Lis i Karolina Zaród, na dru-
gim Gabrysia Jarosińska i Oskar Szymkiewicz, a zwycięzcą zo-
stał Kamil Zimnicki. Wśród drugoklasistów miejsce trzecie zajął 
Dawid Sidło; stopień wyżej ex aequo uplasowały się Gabrysia 

Pietrzykowska i  Agata Skurska. Najlepszymi „czytaczami” zo-
stały Tosia Syska i Patrycja Chruściak. W grupie klas III zdu-
blowane mieliśmy wszystkie miejsca na podium. Trzecie miejsce 
wywalczyli Patrycja Rutkowska i Wojtek Myszura, drugie miejsce 
„wyczytały” Patrycja Stępień i Maja Borek, a najlepsze okazały 
się Julia Ciołak i Kinga Mędrecka.

Serdecznie dziękujemy i gratulujemy zarówno laureatom jak i 
tym, którzy w tej edycji konkursu nie zdobyli żadnej nagrody. Tak 
naprawdę wszyscy są zwycięzcami, bo kto czyta, żyje podwój-
nie i żyje ciekawie. A to już wielki sukces samemu „zaciekawiać” 
sobie świat.

/kg/

Wspólnie odkryli sekrety Tajemniczego Ogrodu
Biblioteka ze Szkołą Podstawową w Piekoszowie zorganizowały kolejną edycję konkursu.

Konkurs Pięknego Czytania rozstrzygnięty
Dzieciaki pokazały wielkie umiejętności czytelnicze.

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z treści książek i filmu.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz ciekawe nagrody książkowe.
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Laureaci konkursu literackiego
XI Gminny Konkurs Literacki im. Ste-

fana Żeromskiego zorganizowany przez 
Szkołę Podstawową i Niepubliczne 
Gimnazjum w Brynicy został rozstrzy-
gnięty. W konkursie wzięło udział 14 
uczniów ze szkół podstawowych oraz 
gimnazjów. Laureaci konkursu - Szkoła 
Podstawowa kl. IV - VI:  I miejsce: Mi-
chał Wiącek - Łosień;  II miejsce: Mile-
na Ciosek - Piekoszów;  III miejsce ex 
aequo: Anita Ślusarczyk i Sylwia Nowak 
- Rykoszyn. Laureaci konkursu - Gimna-
zjum: I miejsce: Zuzanna Snoch - Pie-
koszów; II miejsce: Patrycja Kowalczyk 
-  Łosień; III miejsce: Konrad Szafulski 
-  Piekoszów.

Z wizytą w NBP
11 czerwca uczniowie kl. IV i V ze 

Szkoły Podstawowej w Jaworzni od-
wiedzili Okręgowy Oddział Narodowego 
Banku Polskiego w Kielcach. W czasie 
wizyty uczniowie zwiedzili siedzibę ban-
ku, poznali historię pieniądza, przeszli 
kurs rozpoznawania autentyczności 
banknotów PLN oraz mieli możliwość 
trzymać w dłoniach sztabę złota o 
wadze 12,5 kg czyli przez chwilę byli 
MILIONERAMI. Można zostać właści-
cielem 500g sztabki złota kupując ją 
w Oddziałach Banku PKO -  wszystko 
przed nimi.

Projekt zdrowotny w Rykoszynie
Szkoła powinna sprzyjać osiąganiu 

zdrowia i dobrego samopoczucia, jak 
również dostarczać zadowolenia i suk-
cesów na miarę możliwości każdego 
ucznia. Doświadczenia dydaktyczne 
z lat ubiegłych pokazują, że ucznio-
wie interesują się problemami zdrowia 
i chętnie uczestniczą w zajęciach o 
charakterze prozdrowotnym. Czynniki 
te zainspirowały kadrę pedagogiczną 
z SP w Rykoszynie do opracowania 
edukacyjnego projektu prozdrowotnego 
„Zdrowy i bezpieczny styl życia”z podty-
tułem: „Jemy zdrowo.”
Prezentacja projektów edukacyjnych

19 czerwca w Szkole Podstawowej 
w Zajączkowie odbyła się prezentacja 
efektów projektów edukacyjnych re-
alizowanych przez uczniów klasy VI 
na lekcjach przyrody. Odbiorcami byli 
uczniowie kl. IV i V. Tematy przedsta-
wionych projektów były m.in. wizytówka 
naszego regionu czy filtr węglowy.

Na zakończenie klasy VI uczniowie 
przygotowują w grupach wybrane pro-
jekty edukacyjne. Każdy z zespołów 
pracował samodzielnie. 

Podczas realizacji projektu dzieci 
miały okazję wykorzystać swe uzdol-
nienia i zainteresowania, które z pozo-
ru mogą się wydawać mało związane z 
przyrodą.

Źródło: strony www szkół

Jan Kochanowski to polski poeta 
epoki renesansu, którego dzieła z XVI 
wieku pamiętane i przypominane są po 
dziś dzień.

Poeta jest również patronem Szko-
ły Podstawowej w Piekoszowie i właśnie 
z tej okazji zorganizowany został po raz 
kolejny, cieszący się dużą popularno-
ścią, Gminny Konkurs Poezji i Recytacji. 
Wzięli w nim udział 19 uczniów ze szkół 
z Jaworzni, Łosienia, Zajączkowa i Pie-
koszowa. Zadaniem uczestników było 
zaprezentowanie wybranego utworu z 
twórczości Jana Kochanowskiego oraz 
wiersza wybranego przez siebie.

Najważniejsze jest słowo
- Pamiętajcie, że jest to konkurs recy-

tatorski, tak więc oceniane będzie przede 
wszystkim słowo, bez ruchu scenicznego 
i aktorstwa. Najważniejsze są emocje – 
powiedziała na wstępie Agnieszka Ginter-
-Wijas współorganizatorka konkursu.

Tego samego zdania byli członkowie 
komisji, którzy dyskutowali nad przyzna-
niem nagradzanych miejsc poszczegól-
nym osobom. Nie była to łatwa decyzja. 

Jury wzięło pod uwagę sposób recytacji 
(odpowiednie tempo, intonacja, emocje), 
trudność i długość tekstu, a także pamię-
ciowe opanowanie wiersza.

Laureaci z wrażliwymi duszami
Po obradach przystąpiono do wręcza-

nia nagród laureatom. Wyróżniono wy-
stępy Aleksandry Walas oraz Damiana 
Malagi. Na trzecim stopniu podium stanęli 
Natalia Majcher oraz Wiktor Kaniewski. 
Miejsce drugie zajęli również ex aequo 
Marta Boczkowska oraz Klaudia Wy-
dmańska.

Gminny Konkurs Poezji i Recytacji im. 
Jana Kochanowskiego w Piekoszowie 
wygrała Karolina Poddębniak, która za-
prezentowała wiersze J. Kochanowskiego 
„Źle dopijać się przyjaciela” oraz A. Asny-
ka „Bezimiennemu”. 

Gratulacje należą się wszystkim 
uczestnikom, ponieważ to dzięki nim, ich 
zainteresowaniu poezją, takie konkursy 
mają sens, a z drugiej strony świadczą o 
wrażliwości tych uczniów i powodują, że 
„poezja staje się drugą twarzą duszy”.

/kg/

Poezja - druga twarz duszy
19 uczniów recytowało wiersze Jana Kochanowskiego - pa-
trona piekoszowskiej szkoły.

„Więcej nas łączy niż dzieli” to ha-
sło doskonale podsumowuje Dzień 
Godności Osób Niepełnosprawnych, 
który obchodziliśmy 10 kwietnia.

Przedstawienie z przesłaniem
Uczniowie Zespołu Oświatowych Placó-
wek Integracyjnych z Micigozda na ten 
wyjątkowy dzień przygotowali krótki, lecz 
bardzo pouczający spektakl teatralny. 

Bardzo ważna jest integracja
Symboliczną chwilą, tuż po spektaklu, 

było przyozdobienie „uschłego drzewa” 
zielonymi listkami w kształcie dłoni. – 
Właśnie tak wygląda nasza szkoła. Dzięki 
pomocy innych osób staje się ona żywym, 
kolorowym drzewem – podsumowali or-
ganizatorzy. Swoje „zielone dłonie” przy-
czepili także przedstawiciele władz gminy 
– Wójt Zbigniew Piątek, Przewodniczący 

Rady Zdzisław Grosicki oraz Radni Stani-
sław Świercz i Barbara Drogosz.

Kolejnym istotnym punktem wydarze-
nia był przemarsz wokół placu szkolnego. 
Hasło „U nas w szkole każdy chwat trak-
towany jest jak brat” widniejące na tablicz-
ce pokazuje jak pozytywnie nastawione 
są dzieci pełnosprawne do tych wymaga-
jących większej opieki.

Integracyjna zabawa na zakończenie
Taka też została zorganizowana przez 

pedagogów. Uczniów, nauczycieli, rodzi-
ców i zaproszonych gości podzielono na 
grupy. Każda z nich miała za zadanie 
stworzyć promień słoneczny, a na końcu 
słońce. Ponadto wszyscy chętni wzięli 
udział w przygotowanych torach prze-
szkód, zabawach i eksperymentach.

/kg/

O godności osób niepełnosprawnych
Uczestnicy konkursu recytatorskiego doskonale wiedzą, że aby wygrać, trzeba odsłonić emocje.
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Tańczyli, bo lubią
XII Powiatowy Przegląd Tańców Przedszkolaków odbył się 
w czerwcu w ZPO Piekoszów.

W tym roku już po raz dwunasty zor-
ganizowany został Powiatowy Przegląd 
Tańca Przedszkolaków. Odbywał się on 
pod hasłem „Tańczymy, bo lubimy”.

W wydarzeniu, które miało miejsce 
w Zespole Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie, wzięło udział kilka grup 
przedszkolnych z różnych miejsc nasze-
go powiatu. Gościliśmy przedszkolaków 
z Morawicy, Korczyna, Cedzyny, Pieko-
szowa, Brynicy, Szczukowskich Górek i 
Micigozda. Każda z grup przygotowała 
kilkuminutowy pokaz taneczny.

Po powitaniu Dyrekcji Szkoły, Wójta 
Gminy, rodziców i dzieci, głos zabrała Dy-
rektor ZPO dr Ewa Słomka. – Z roku na 

rok poziom przeglądu jest coraz wyższy, 
coraz więcej przedszkoli bierze w nim 
udział – podsumowała. Z jej słowami zgo-
dził się także Wójt Gminy Zbigniew Pią-
tek. – Chcę podziękować organizatorom, 
bo dzięki takim przeglądom dzieci mogą 
się rozwijać – dodał.

Dzieci prezentowały się znakomicie 
w specjalnie uszytych na tę okazję stro-
jach. Podziwialiśmy ich talent taneczny w 
różnego rodzaju tańcach, w które włożyli 
mnóstwo pracy. Każdy występ nagra-
-dzany był gromkimi brawami.

Przegląd odbył się pod patronatem 
Wójta Gminy Piekoszów oraz Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.                         /kg/

Nasza młoda artystka Karolina 
Poddębniak zdobyła główną nagrodę 
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym.

Konkurs pn. „Malowane poezją” zorga-
nizowany został przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Aleksandrowie we współpra-
cy ze Szkołą Podstawową, Gimnazjum 
oraz Urzędem Gminy w Aleksandrowie.

Jest to ogromny sukces Karoliny, po-
nieważ do konkursu zgłoszono aż 749 
prac z 87 różnych instytucji. Nasza re-
prezentantka przedstawiła obraz namalo-
wany na podstawie wiersza „Dwa wiatry” 
Juliana Tuwima.

Uroczyste podsumowanie konkur-
su oraz wręczenie nagród odbyło się 13 
maja w Aleksandrowie.

/kg/

Nagroda główna 
dla Karoliny

Niektóre choreografie taneczne wymagały dużego skupienia.

Karolina odbiera główną nagrodę.
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WAKACJE 2015

Wyjazdy do kina 
Wyjazdy na basen

Wycieczki 

krajoznawcze

Zajęcia 
animacyjne

Kolonie

w Szczawnicy

czekamy 
na was

Wakacyjny plan 
na czerwiec 

i lipiec dostępny 
na www.bckpiekoszow.pl

w naszych 
placówkach 
znajdziecie 

swoje miejsce

Wycieczka do Sandomierza
25  lipca 2015r. (sobota)

wyjazd godz. 800

(sprzed budynku Biblioteki w Piekoszowie)

Zamek Krzyżtopór Kolegiata Św. Józefa 
w Klimontowie

Brama 
Opatowska

Kościół 
Św. Ducha

Zbrojownia 
Rycerska

Bazylika Katedralna
pw. NMP

Co zwiedzimy w Sandomierzu i okolicach?

Koszt wycieczki - 75 zł
 

Informacje pod numerem 41 306 11 83

Dom Długosza Zamek 
Sandomierski

Podziemia 
w Sandomierzu

Ucho Igielne

Wąwóz Królowej 
Jadwigi

Klasztor 
Dominikanów

Kolonie 2015
SZCZAWNICA

3-8 SIERPNIA
Podczas pobytu w Szczawnicy odwiedzimy 

najciekawsze miejsca w okolicy m.in.:

Palenica Przełom Dunajca Trzy Korony

Zamek Dunajec Rezerwat Przyrody
Homole

Park Zdrojowy
w Rabce

Rekrutacja 

trwa!

Koszt kolonii - 700zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Informacje pod numerem 

41 306 11 83.


