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Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
pragnę złożyć życzenia przeżywania ich w zdrowiu, 
radości i ciepłej atmosferze w gronie najbliższych. 

Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

                       życzy Zbigniew Piątek  Wójt Gminy Piekoszów 
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Zadłużenie maleje. Tak jak inne 
gminy już pozyskujemy środki z UE.

- Koniec realizacji programu naprawczego to nie koniec racjonalnego wydawania pie-
niędzy. Mimo poprawy stanu finansów gminy trzeba dalej mądrze zarządzać, aby sytu-
acja sprzed kilku lat nigdy się nie powtórzyła - powiedział Wójt Zbigniew Piątek.

*Panie Wójcie z końcem roku 
zakończy się okres realizacji 
programu naprawczego w gmi-
nie Piekoszów. Czy przyniósł on 
oczekiwany efekt?

- Zdecydowanie tak. Kiedy zosta-
łem wójtem w 2013 roku zastałem 
fatalny stan finansów gminy. Było 
wiele zaszłości, spraw do wyja-
śnienia i szczerze mówiąc miałem 
obawy, czy uda się szybko wypro-
wadzić sprawy na proste tory. Kiedy 
zmieniliśmy i dostosowaliśmy pro-
gram naprawczy do potrzeb tam-
tego czasu zobaczyłem, że przy 
dobrym zarządzaniu jest to realne. 
W 2013 roku zastałem zadłużenie 
w wysokości ponad 38,2 milionów 
złotych, co stanowiło ponad 83 % 
budżetu gminy. Teraz jest to nie-
wiele ponad 27,5 miliona złotych, 
co stanowi 48,5 % budżetu. Dalsze 
trzymanie w ryzach 
wydatków sprawia, że 
tak jak inne gminy już 
pozyskujemy środki z 
programów unijnych i 
rozwijamy infrastruk-
turę w naszej gminie.

*Znakiem tego 
wychodzimy na prostą. W takim 
razie jakie inwestycje zaplanował 
Pan wspólnie z Radnymi Rady 

Gminy na 2017 r.?
- Mogę jasno stwierdzić, że wy-

chodzimy na prostą. Jednak nie 
oznacza to, że znów będziemy wy-
dawać ponad miarę. Już w 2016 r. 
kiedy okazało się, że możemy wy-
dać nieduże środki na działania in-
westycyjne to wykonaliśmy wiele 
potrzebnych 
działań i 
p r z y g o t o -
waliśmy do-
kumentację 
do realizacji 
k o l e j n y c h 
zadań. Z wielu potrzeb wskazywa-
nych na zebraniach wiejskich wyko-
naliśmy np. budowę studni, nowego 
ujęcia wody w zachodniej części 
gminy, budowę drogi Łosienek-Łub-
no, drogę w Jaworzni na tzw. Laj-
sówce. Niestety problemy z wła-

ś c i c i e l e m 
jednej nie-
ruchomości 
s p r a w i ł y , 
że koniecz-
ne było 
aneksowa-
nie umowy 

dotyczącej budowy drogi Brynica-
-Ukraina, która mam nadzieję zo-
stanie wykonana do 31 maja 2017 

r. W ostatnich dniach zakończono 
realizację zadania w Szczukowi-
cach, gdzie przy świetlicy układana 
była kostka brukowa. W kolejnym 
roku dalej będziemy poprawiać in-
frastrukturę drogową, wodną i kana-
liacyjną. Wykonane zostaną m.in.: 
budowa wodociągu łączącego wy-

budowaną w tym 
roku studnię w Le-
sicy z wieżą ciśnień 
w Zajączkowie, bu-
dowa kanalizacji w 
Janowie Górnym, 
na której wykona-

nie już podpisałem umowę, drogi w 
Bławatkowie, ul. Leśna i Wiosenna 
oraz Rykoszyn-Podrobie, na które 
uzyskaliśmy dofinansowanie z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. W przyszłym roku rozpoczęta 
zostanie modernizacja oświetlenia 
ulicznego polegająca na wymianie 
opraw na lampy led w ramach fun-
duszy z Kieleckiego Obszaru Me-
tropolitalnego. Inwestycje infrastruk-
turalne to nie jedyne działania jakie 
podejmujemy. W 2016 roku w naszej 
gminie odbyło się wiele ciekawych 
wydarzeń kulturalnych, sportowych, 
czy wycieczek krajoznawczych. Bu-
dujemy dla mieszkańców ofertę do-
stosowaną do zgłaszanych przez 
nich potrzeb. Dla osób starszych 
udostępniamy darmowe szczepionki 
na grypę, w przyszłym roku będzie-
my prowadzić akcję szczepień prze-
ciwko meningokokom, a za kilka dni 
organizujemy spotkanie opłatkowe 
dla samotnych. Także mimo pro-
blemów finansowych dzięki pozy-
skiwanym i racjonalnie wydawanym 
środkom przez instytucje gminne i 
szkoły oraz współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi mogliśmy to 
wszystko zorganizować. 

*Wiele razy mówił Pan o popra-
wie jakości wody szczególnie w 

Jak zostałem wójtem to 
zastałem dług w wysokości 

ponad 38,2 milionów złotych. 
Teraz to niewiele ponad 

27,5 miliona złotych.

Dzięki dobremu zarządzeniu 
tak jak inne gminy szykujemy 
się do realizacji inwestycji ze 
środków Unii Europejskiej.

Jakość wykonania drogi Łosienek-Łubno oglądali Wójt gminy Zbigniew Piątek 
i Radna Dorota Kurczyńska
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zachodniej części gminy. Kiedy 
mieszkańcy będą mogli odczuć 
zmiany w tym zakresie?

- W 2016 roku zakończyliśmy bu-
dowę i zabezpieczenie studni - uję-
cia w Lesicy, z którego ma być zasi-
lana część zachodnia naszej gminy. 
Z badań wynika, że jest to wydajne 
źródło wody dobrej jakości. W 2017 
roku będziemy kontynuować pra-
ce, aby na koniec roku ogłosić, że 
jedna z najbardziej oczekiwanych 
inwestycji w gminie Piekoszów zo-
stała w całości zrealizowana.

*Rząd wprowadza zmiany w 
systemie oświaty. Wielu nauczy-
cieli niepokoi się tym, jakie skut-
ki przyniosą one w naszej gmi-
nie.

- Co roku słyszę, że będziemy li-
kwidować jakieś szkoły, czy oszczę-
dzać kosztem dzieci. Tymczasem w 
naszej gminie rokrocznie wydajemy 
środki finansowe 
na remonty bu-
dynków szkolnych. 
Czasem są to drob-
ne remonty, jak wy-
miana posadzek, 
czy uszczelnianie 
dachu a innym ra-
zem duże, tak jak w 
przypadku termomodernizacji ZPO 
w Piekoszowie, czy etapowego re-
montu generalnego ZPO w Jaworz-
ni. Podobnie jest z przedszkolami. 
W naszej gminie nie ma problemu 
z jakim borykają się inne gminy, 
gdzie nie ma odpowiedniej ilości 
miejsc dla dzieciaków. U nas kto 
chce, może korzystać z takiej opie-
ki. Co więcej w planie jest rozbudo-
wa żłobka. Wszystkie te elementy 
składają się na wizerunek naszej 
gminy jako przyjaznej rodzinie, edu-
kacji i rozwojowi dzieci i młodzieży. 
Co do reformy oświaty wprowadza-
nej przez rząd to mogę powiedzieć, 
że tak jak w każdym przypadku bę-
dziemy starać się wprowadzić nowe 
przepisy w sposób jak najbardziej 
korzystny dla uczniów, nauczycieli, 
jak i pracowników szkół.

*Na listopadowej Sesji Rady 
Gminy Piekoszów radni podjęli 
uchwałę o obniżeniu podatku od 
nieruchomości wykorzystywa-
nych do działalności gospodar-

czej. Jak Pan odniesie się do tej 
decyzji?

- Byłoby pięknie gdybyśmy mo-
gli pozwolić sobie na obniżanie 
podatków. Jednak ja jestem zwo-

lennikiem roz-
wiązania, które 
jest bardziej 
sprawiedl iwe 
społecznie. Je-
śli obniżać to 
tak, aby odczuć 
mogli to wszy-
scy miesz-

kańcy, nie tylko przedsiębiorcy i 
to przede wszystkim Ci najwięksi. 
Zmiany podatkowe, które zostały 
uchwalone przyniosą stratę dla bu-
dżetu rzędu 
ponad 171 
tysięcy zło-
tych. Kiedy 
n a t o m i a s t 
rozmawiam z 
właścicielami 
firm dostaje od nich informacje, że 
to nie podatki są dla nich najważ-
niesze, a to żeby były odpowiednio 
wykorzystywane, przede wszystkim 
na poprawę infrastruktury komunal-
nej. Musimy sprawić, żeby można 
było korzystać z dobrych dróg, mieć 
dostęp do wody, kanalizacji i innych 
mediów niezbędnych do prowadze-
nia swoich biznesów. Wtedy będzie 
można mówić o tym, że obciążenia 
mogą być mniejsze.

*Jedną z kluczowych inwesty-
cji drogowych, o których Pan 
Wójt często wspomina jest bu-

dowa drogi łączącej drogi woje-
wódzkie Nr 786 i 761.

- To prawda. Budowa tej drogi 
jest bardzo ważna ponieważ otwo-
rzy ona kolejne działki w Stara-
chowickiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej, dzięki czemu możliwe 
będą nowe, duże inwestycje a co za 
tym idzie miejsca pracy dla miesz-
kańców i podatki, które wpłyną do 
budżetu gminy.

*Wiele emocji wywołała w tym 
roku sprawa odbioru odpadów 
komunalnych. Ile będziemy pła-
cić w przyszłym roku i jaka bę-
dzie częstotliwość ich odbioru?

- W ostatnich tygodniach roz-
strzygnęliśmy przetarg, z którego 

zwycięsko wyszła 
firma A.S.A z Tarno-
brzega. Będzie ona 
odbierać odpady ko-
munalne przez kolej-
ne dwa lata. Kwota, 
którą zaproponowa-

ła zwycięska firma za opisane w 
przetargu usługi sprawiła, że w 
kolejnych dwóch latach nie bedzie 
żadnej podwyżki. Co więcej tzw. 
zmieszane odpady komunalne będą 
odbierane dwa razy w miesiącu w 
okresie od czerwca do września. 
Planujemy też zakup pojemników 
dla mieszkańców, aby w 2019 roku 
ogłaszać przetarg bez ich dzierża-
wy.

Dziękuję za rozmowę. 
Andrzej Paździerz

Przez następne dwa lata nie 
będzie podwyżki opłat za 

odbiór śmieci, a tzw. odpady 
zmieszane będą odbierane 

dwa razy w miesiącu od 
czerwca do września. 

Wójt Zbigniew Piątek z Radną Magdaleną Garbat wizytują budowę drogi w Jaworzni.

Tylko odpowiednia 
infrastruktura komunalna 

może przyciągnąć do gminy 
nowych inwestorów.
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ZUK odśnieża drogi gminne
Urząd Gminy w Piekoszowie in-

formuje, że w sprawach bieżącego 
zimowego utrzymania dróg będą-
cych w zarządzie gminy Piekoszów 
należy kontaktować się z Zakładem 
Usług Komunalnych w Piekoszo-
wie Sp. z o.o. W dni powszednie 
w godz. 7.30 - 15.30 pod numerem 
telefonu 41 375 14 62. Natomiast 
poza godzinami pracy i w dni wolne 
od pracy całodobowo pod nume-
rem telefonu 698 512 680 (dyżurny 
oczyszczalni).

***
Natomiast w sprawach bieżącego 

zimowego utrzymania na drogach 
publicznych niebędących w zarzą-

dzie gminy (drogi wojewódzkie i po-
wiatowe) należy kontaktować się z:

- Powiatowym Zarządem Dróg 
w Kielcach, obwód drogowy w Sta-
churze (gm. Mniów), pod tel. 41 303 
87 77. Dotyczy to dróg: 0275 T Chę-
ciny - Gościniec - Polichno - Mie-
dzinka - Zajączków; 0276 T Bolmin 
- Milechowy - Zajączków; 0281 T 
Bławatków - Miedzianka - Zacisze; 
0282 T Rykoszyn - Gałęzice - Chę-
ciny; 0283 T Jaworznia - Łaziska; 
0284 T Micigózd - Ukraina - Bryni-
ca; 0285 T Micigózd - Podzamcze 
- Szczukowice; 0286 T Bobrza - Po-
rzecze - Bugaj - Brynica - Szczuko-
wice - Janów; 0287 T Szczukowskie 

Górki; 0484T Wierna Rzeka - Za-
jączków - Skałka - Rykoszyn - Pieko-
szów; 0485 T Snochowice - Korczyn 
- Łosień - Wincentów - Piekoszów; 
0494 T Promnik - Małogoskie - Ło-
sień - Łosienek - Bławatków.

- Świętokrzyskim Zarządem 
Dróg Wojewódzkich, RDW w Zgór-
sku (gm. Sitkówka-Nowiny), dyżu-
ry pod tel.: 41 346 58 40 (50) oraz 
604 401 210. Dotyczy to dróg: 761 
Kielce (Białogon) - Piekoszów (z wy-
łączeniem węzła Jaworznia na S7); 
786 Kielce - Ruda Strawczyńska - 
Łopuszno (przez Szczukowskie Gór-
ki - Piekoszów - Micigózd).

/UG/

Nowa firma od nowego roku będzie 
odbierać śmieci w naszej gminie

***
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 

Piątek informuje, że od 1 stycznia 
2017 roku do 31 grudnia 2018 roku 
usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych na terenie 
gminy Piekoszów świadczyć będzie 
firma A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., 
ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg, 
wyłoniona w wyniku przeprowadzo-
nego postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego do realizacji 
zadania pn. „Odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych bez-
pośrednio od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych, położonych 
na terenie gminy Piekoszów.

Na stronie internetowej www.pie-
koszow.pl w zakładce: Gospodarka 
odpadami i ochrona środowiska, 
dostępny jest harmonogram odbioru 
odpadów komunalnych na rok 2017.

Nieruchomości zamieszkałe, zo-
staną jak dotychczas, wyposażone 
w pojemniki na odpady zmieszane 
(niesegregowane) za potwierdze-
niem odbioru - począwszy od 10 
grudnia 2016 r. Harmonogram od-
bioru odpadów wraz z pakietem 
worków na odpady segregowane, 

będą dostarczone bezpośrednio do 
każdej nieruchomości, zgłoszonej 
do systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Użyczenie pojemni-
ków oraz zaopatrzenie właścicie-
li nieruchomości zamieszkałych w 
worki na poszczególne frakcje odpa-
dów, jak również dostarczenie har-
monogramów nastąpi w terminie do 
31 grudnia 2016 roku.

Ponadto informujemy, że staw-
ki opłat z tytułu gospodarowania 
odpadami komunalnymi pozostają 
bez zmian, natomiast zwiększy się 
częstotliwość wywozu w okresie od 
czerwca do września (tzw. odpady 
zmieszane będą wtedy odbierane 
dwa razy w miesiącu).

***
W ostatnich dniach wywozu od-

padów komunalnych (zmieszanych) 
od mieszkańców gminy Piekoszów 
przez firmę EKOM Maciejczyk Sp. 
J., będą również zbierane pojemni-
ki, które są własnością w/w firmy (w 
tym pojemniki zakupione przez firmę 
EKOM Maciejczyk Sp. J. od Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie 
Sp. z o.o.).

***
Zbiórka odpadów niesegregowa-

nych w grudniu wraz z odbiorem 
pojemników, odbędzie się według 
terminów i miejscowości wskaza-
nych poniżej: 8 grudnia - Szczuko-
wice, Szczukowskie Górki; 9 grud-
nia - Wincentów, Zręby, Łubno; 10 
grudnia - Rykoszyn; 12 grudnia - Ja-
worznia; 13 grudnia - Janów, Skał-
ka, Bławatków, Gałęzice; 14 grud-
nia - Łosień, Łosienek, Jeżynów, 
Lasek, Lesica; 22 grudnia - Brynica, 
Julianów; 23 grudnia - Zajączków, 
Wesoła, Młynki, Wierna Rzeka; 24 
grudnia - Micigózd; 27 grudnia - 
Piekoszów: ul. Ogrodowa, ul. Wio-
senna, ul. Pogodna, ul. Lipowa, ul. 
Chęcińska, ul. Wolności, ul. Kryszta-
łowa, ul. Wspólna, Łaziska; 28 grud-
nia - Piekoszów: ul. Częstochowska, 
ul. Czarnowska, ul. Szkolna, ul. Le-
śna, ul. Słoneczna, ul. Kolejowa, 
ul. Zgody; 29 grudnia - Podzamcze 
Piekoszowskie: Os. Inwestprojekt, 
Os. Ogrodnik, Os. 40-lecia, ul. Stara 
Wola, ul. Brzoskwiniowa, ul. Jago-
dowa, ul. Poziomkowa, ul. Agresto-
wa, ul. Jarzębinowa.

/UG/

Firma A.S.A Tarnobrzeg Sp. z o.o. będzie odbierała odpady komunalne w naszej gmi-
nie. Ceny pozostaną bez zmian. Wzrośnie częstotliwość w miesiącach letnich.

Kogo informować gdy drogi są oblodzone? Urząd Gminy informuje.
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Dla poległych bohaterów
Obchody Dnia Niepodległości to święto ważne dla każdego Polaka. Przedstawiciele 
władz oraz wszyscy, którzy uroczyście świętują rocznicę odzyskania niepodległości 
podkreślają, że o wolność trzeba dbać.

- „[…] Ojczyzno moja, Ty jesteś jak zdrowie, ile 
Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił”, 
pisał w inwokacji Adam Mickiewicz. Dlatego teraz 
my musimy doceniać to, że żyjemy w wolnym kra-
ju – powiedział Zdzisław Grosicki Przewodniczący 
Rady Gminy Piekoszów podczas obchodów Dnia 
Niepodległości w Piekoszowie.

W piątek 11 listopada przedstawiciele władz woje-
wództwa, powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, pracow-
nicy instytucji gminnych, poczty sztandarowe, straża-
cy i mieszkańcy uroczyście oddawali hołd tym, którzy 
w walce o wolność zapłacili najwyższą cenę – stracili 
życie. – Dziś w 98. rocznicę odzyskania niepodległości 
przez Polskę, musimy cieszyć się, że dane nam jest żyć 
w kraju wyzwolonym. Mimo, że Polska przez ponad 120 
lat nie była wolna, to jednak ludzie nie stracili wiary, wal-
czyli, nie poddawali się. I my dziś musimy brać z nich 
przykład – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pieko-
szów.

W tym dniu pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego zło-
żone zostały wieńce. W swoich przemówieniach, zapro-
szeni goście niejednokrotnie podkreślali, by doceniać 
wolność, by jej bronić i nie nadużywać. – Serce rośnie 
gdy widzi się tak wiele osób jak dziś, którzy oddają 
cześć poległym w walce. Z roku na rok, zauważyłem, 
jest nas coraz więcej. To bardzo cieszy – mówił Mate-
usz Karliński Radny Powiatu Kieleckiego. O patriotyzmie 
i tradycjach narodowych mówili również Zenon Janus Wi-
cestarosta Kielecki oraz Tomasz Zbróg Radny Sejmiku 
Województwa Świętokrzyskiego.

Po części oficjalnej, odbyła się część artystyczna, w 
trakcie której zaprezentował się chór szkolny z Jaworz-
ni, który przedstawił pieśni patriotyczne oraz Orkiestra 
Dęta z Piekoszowa. Ciekawym elementem była wy-
stawa starych fotografii przedstawiających Piekoszów 
sprzed kilkudziesięciu lat. – Dzięki temu możemy za-
uważyć jak zmieniła się nasza okolica na przestrzeni lat 
oraz jakie ważne wydarzenia miały tutaj miejsce – mó-

wiła Barbara Głowala instruktor BCK, która przygotowy-
wała wystawę. 

Ponadto zaprezentowany został również wiersz Zofii 
Zygały pt. „11 listopada”.            /kg/

„Czym skorupka za 
młodu nasiąknie...”

O patriotyzmie, tradycjach i kulturze narodowej 
trzeba mówić już od najmłodszych lat.

 – Wyznajemy zasadę „Czym skorupka za młodu na-
siąknie…” – mówiła Agnieszka Kuźba z Samorządowego 
Przedszkola w Piekoszowie, która wraz z innymi opieku-
nami przygotowała krótki występ artystyczny grup przed-
szkolnych właśnie z okazji rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.

Przedszkolaki w swoich występach prezentowały popu-
larne i znane piosenki o Polsce, pieśni patriotyczne oraz 
tradycyjne tańce. Pięknej oprawie artystycznej Święta 
Niepodległości, przyglądali się goście – Wójt Zbigniew 
Piątek, były żołnierz oraz dyrekcja ZPO w Piekoszowie. 
Na korytarzu Przedszkola podziwiać mogliśmy również 
wystawę prac poświęconych Niepodległości.               /kg/

Przy pomniku Józefa Piłsudskiego złożone zostały wieńce.

Nowy Przewodniczący Rady Gminy
Na sesji nadzwyczajnej, która 

odbyła się 13 grudnia 2016 r. rad-
ni odwołali stosunkiem głosów 8 
do 7 dotychczasowego przewod-
niczącego Zdzisława Grosickie-
go. Do kandydowania na prze-
wodniczącego zgłoszono troje 
radnych: Zdzisława Budziwojskie-
go, Aleksandra Sieradzana i Bar-
barę Drogosz. Radny Zdzisław 
Budziwojski odmówił kandydowa-

nia. W głosowaniu tajnym 8 głosów otrzymał Aleksander 
Sieradzan, natomiast Barbara Drogosz 6. Jeden z odda-
nych głosów był nieważny. Tym samym funkcję przewod-
niczącego od chwili podjęcia uchwały pełni Aleksander 
Sieradzan. Nowy przewodniczący ma 56 lat, jest emery-
towanym oficerem, posiada wykształcenie wyższe o kie-
runku prawno-administracyjnym.

Sesję zwołano na wniosek 4 radnych: Zdzisława Bu-
dziwojskiego, Andrzeja Borowskiego, Dariusza Jańca i 
Dariusza Lisa.

/sup/

Aleksander Sieradzan został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy Piekoszów.
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Żadne lalki czy klocki nie stanowią dla misia konku-
rencji –  uczniowie kl. 0 z wychowawcą Bożeną Klimczyk 
obchodzili święto misia i każde dziecko przyszło ze swo-
im pluszakiem.

Dla dzieci specjalnie na tę okazję przygotowano wystawę 
książek. Oprócz tego bibliotekarka opowiedziała historię naj-
starszej maskotki, która skończyła 114 lat oraz przeczytała 
bajkę ,,Złotowłosa i trzy Misie’’. Każde dziecko zrobiło sobie 
zdjęcie z dużym misiem i ze swoim pluszakiem.

Na zakończenie wyświetlona została bajka, a ponadto dzie-
ci zaśpiewały piosenkę o misiu. W podziękowaniu za zorgani-
zowanie Dnia Pluszowego Misia dzieci wręczyły bibliotekarce 
laurkę z misiem i swoimi podpisami. Nie obyło się również bez 
poczęstunku i kolorowanek.                                           /dk/

Święto Pluszaków

Witaminy - na zdrowie
W te zimne dni ważne jest, aby się dobrze odżywiać. Wobec 

tego młodzi goście świetlicy w Szczukowicach najpierw poroz-
mawiali o owocach i warzywach i ich zdrowotnych właściwo-
ściach, a potem poznali kilka nieznanych dotąd owoców tj. po-
melo czy granat.

Następnie nadszedł czas na wspólne przygotowanie sałatki owo-
cowej, w skład której weszły truskawki, banan, kiwi, pomelo, poma-
rańcz, winogrono itp. Potem tuż po skonsumowaniu pysznej sałatki, 
odbyły się zabawy - dzieci wcielały się w role owocu i mówiły do ja-
kich potraw się ich używa, a reszta dzieci zgadywała co to za owoc. 
Najbardziej podobała się dzieciom zabawa w pomidora, w trakcie 
której było wiele śmiechu.                                                         /tk/,/kg/

Dzień seniora
Pod koniec listopada biblioteka w Rykoszynie wspólnie z Ko-

łem Gospodyń Wiejskich zorganizowała Dzień Seniora.
Zaproszeni goście, wśród których znaleźli się Wójt Gminy Zbi-

gniew Piątek, Przewodniczący Rady Gminy Zdzisław Grosicki i ksiądz 
proboszcz Tadeusz Lalewicz, wręczyli seniorkom upominki i prezenty. 
Następnie został wyświetlony film pt. „Papież miłosierdzia”.          /gg/

Seniorzy z rąk zaproszonych gości otrzymali upominki.

R E K L A M A

Ozdoby na święta
Święta tuż-tuż, a wraz z nimi wielkie przygotowania. 

Oprócz tradycyjnych bombek czy ozdób na choinkę, do-
brze jest też zakupić coś oryginalnego. Takie też cudeńka 
były do zakupienia podczas kolejnego już kiermaszu bo-
żonarodzeniowego zorganizowanego przez pracowników 
z Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

Rozmaite i różnokolorowe stroiki na stół świąteczny, duże 
stojące bombki, aniołki, choinki, szopki, zawieszki i wiele in-
nych ręcznie wykonanych przedmiotów cieszyło wzrok i za-
chęcało do zakupów. Co więcej tego typu ozdoby to również 
ciekawy dodatek do świątecznych prezentów, zwłaszcza, że 
wykonane zostały one bardzo starannie przy użyciu wyobraź-
ni i… cierpliwości.

Podczas kiermaszu swoje wyroby – również do zjedzenia – 
zaprezentowali także inni wystawcy.

/kg/

Wybór najpiękniejszych ozdób był bardzo duży.

Bajki o pluszakach zawsze są pełne przygód.

Samodzielnie wykonana sałatka smakowała wybornie.
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Spacery po Lublinie i Krakowie
Mimo, że pogoda w ostatnim czasie nas nie rozpiesz-

cza to jednak w sobotę 19 listopada pokazała, że… potrafi 
sprzyjać. Zwłaszcza wycieczkom.

A mowa oczywiście o wycieczce do Lublina, na którą kil-
kadziesiąt osób wyruszyło w sobotni poranek. Jako pierwsze 
punkty wyprawy zwiedziliśmy zespół zamkowy, w skład które-
go wchodzą: kaplica Św. Trójcy, lapidarium, baszta i ekspozycje 
muzealne. 

Później tuż po obiedzie na lubelskim rynku spacerowaliśmy 
po Lubelskiej Trasie Podziemnej. 

A po wyjściu z podziemi na zakończenie wycieczki podzi-
wialiśmy atrakcje starej części miasta tj. ruiny kościoła farnego, 
Wieżę Trynitarską, Archikatedrę Lubelską, Rynek z Trybunałem 
Koronnym, Bramę Krakowską i Plac Łokietka oraz ulicę Krakow-
skie Przedmieście.

Kraków - na zakończenie
Ostatnią tegoroczną wycieczką zorganizowaną przez BCK 

była ta do Krakowa. W nieco mroźny poranek 3 grudnia wyru-
szyliśmy do pierwszego punktu wycieczki jakim było Muzeum 
Lotnictwa w Krakowie.

Tam, grupa naszych mieszkańców zasmakowała nieco histo-
rii dotyczącej działań wojennych z użyciem samolotów czy też 
innych wydarzeń, których bohaterami były te latające maszyny.

Kolejnym miejscem również bogatym w historię było Opac-
two Benedyktynów w Tyńcu. Stamtąd wyruszyliśmy na przerwę 
obiadową, a tuż po niej do Teatru Ludowego, gdzie obejrzeliśmy 
spektakl „Wychowanka”. Harmonogram wycieczek na 2017 rok 
już wkrótce.

/kg/Lublin wieczorową porą również jest urokliwy. 

Szczęście w miłości czy góra złota?
Andrzejkowe wróżby bywają czasem zaskakujące. Wiedzą o tym uczestnicy Andrzejek 
w naszych placówkach w Wincentowie i Brynicy.

Niektórzy zostaną biznesmenami, inni udadzą się w dale-
ką podróż. Każdego czeka coś wyjątkowego. Przynajmniej 
tak przewidują wróżby, które podczas Andrzejek w świetlicy 
w Wincentowie czekały na dzieci.

Oprócz wróżb tj. Kim będziesz w przyszłości? Co Cię cze-
ka? Kto pierwszy się ożeni/Która pierwsza wyjdzie za mąż? dla 
dzieciaków przygotowano także konkursy. Musieli oni np. przejść 
pod bardzo nisko zawieszoną linką (niektórzy popisali się mistrzo-
stwem w tej dziedzinie) lub też wykonywać taneczne piruety pod-
czas tańca na gazecie (a nie było łatwo).

Najmłodsi, którzy są uczestnikami Grupy Zabawowej działa-
jącej w Wincentowie również świetnie bawili się w Andrzejki. W 
trakcie zabawy kolorowali „andrzejkowe malowanki” oraz wspólnie 

sobie wróżyli: poznali imiona przyszłych ukochanych, dowiedzieli 
się jakie zawody będą wykonywać w przyszłości oraz co znajdą 
pod choinką. Najważniejsza jednak była dla wszystkich wspólna 
zabawa i mile spędzony czas.

W Brynicy też się bawili
W tym roku zabawa andrzejkowa również nie ominęła czytel-

ników biblioteki w Brynicy. Były wróżby, np. przebijanie serca z 
imieniem przyszłego męża lub przyszłej żony, przenoszenie bu-
tów przez próg, losowanie kolorów symbolizujących czekające 
nas życie, kręcenie butelką i wiele innych. Były tańce na gazecie 
oraz zabawa w chowanego. Konkurs na najlepszy andrzejkowy 
strój wygrała Oliwia Pytlas i Maja Guzy.

/kg/

Taniec na gazecie w świetlicy w Wincentowie... ...oraz przebijanie serca z imieniem przyszłego męża - w Brynicy.

Uczestnicy wycieczki z wizytą w Muzem Lotnictwa w Krakowie.
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Wiara, nadzieja i miłość? To nie takie proste
Szymon Hołownia, dziennikarz i publicysta gościł w Piekoszowie 23 listopada.

- Czym kierować się w życiu? Co nas doprowadzi do zba-
wienia? – pytał Szymon Hołownia, który gościł w Bibliotece 
Centrum Kultury w Piekoszowie 23 listopada. – Wiara, na-
dzieja i miłość – dało się słyszeć z sali. – Rzeczywiście, ale 
to wcale nie takie proste – skomentował dziennikarz.

Oprócz wskazówek dotyczących wiary i opowieści o podej-
ściu do religii, od naszego gościa usłyszeliśmy również bardzo 
wiele anegdot np. ze spotkań z papieżem Franciszkiem. – Wie-
cie jakie on ma podejście do rzeczy materialnych? – pytał dzien-
nikarz. – Cokolwiek otrzyma, natychmiast oddaje biednym, któ-
rych w Watykanie nie brakuje – podsumowuje.

Do takiego podejścia Szymon Hołownia zachęcał nie tylko 
obecnych na spotkaniu mieszkańców, ale jak sam mówi, powin-
ni z niego korzystać również księża. – Byłem kiedyś na takim 
spotkaniu, w którym uczestniczyli księża. I uwierzcie, zachowy-
wali się jak przedszkolaki. Zamiast brać przykład z zachowania 
papieża, to skarżyli się „Czemu on nas nie lubi?”, „Co my mu 
zrobiliśmy?”. A to zupełnie nie o to chodziło – skomentował z 
uśmiechem.

Wiele słów nasz gość powiedział również o swojej Fundacji 
Kasisi. – Pieniądze, które zbieramy na działanie Fundacji, prze-
znaczamy na jedzenie, ubrania, edukację, leki – czyli na wszyst-
ko to, czego brakuje mieszkańcom Kasisi w Afryce - mówił Szy-
mon Hołownia. Jak informuje dziennikarz i założyciel Fundacji, 
wpłacać można datki już od kwoty 5 złotych. – Taka kwota to nie 
dużo, ale gdy wiele osób wpłaci choćby 5 złotych to można za to 
już bardzo dużo zrobić – dodaje publicysta.

Po spotkaniu oprócz sesji zdjęciowej, istniała możliwość wy-
grania lub zakupu książek wraz z autografem naszego gościa.                                                                   

/kg/

Aktorskie zmagania na piekoszowskiej scenie
Kilkunastu uczniów gimnazjum uczestniczyło w kolejnej od-

słonie Przeglądu Teatralnego „Miniatury sceniczne”, który 24 
listopada odbył się na scenie Centrum Kultury w Piekoszowie.

Uczestnicy przyjechali do nas nie tylko z terenu gminy Pieko-
szów, ale i z Kielc czy Chęcin. Monologi oraz monodramy były wie-
lotematyczne, a dobór repertuaru do możliwości aktorskich wystę-
pujących również był brany pod uwagę przez jury. W skład komisji 
weszli: Hubert Guza, instruktor teatralny Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach, Iwona Kukulska ze Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Piekoszowie oraz Barbara Głowala, instruktor BCK.

Oprócz umiejętności interpretacji wybranego tekstu, członkowie 
jury oceniali również opanowanie pamięciowe, ukazywanie emocji, 
akcentowanie wypowiedzi itp.

Po obejrzeniu wszystkich wystąpień wybrano najlepszych. 
Pierwsze miejsce zajęła Natalia Lis z Młodzieżowego Domu Kultury 
w Kielcach. Tuż za nią znalazła się Wiktoria Kusińska, a na trzecim 
miejscu Adrianna Żak. Wyróżnione zostały prezentacje Julii Adam-
skiej i Urszuli Bąk. Laureaci otrzymali nagrody oraz wyjątkowe sta-
tuetki, które wręczała Grażyna Tatar Sekretarz Gminy Piekoszów.             
                                                                                            /kg/

W ramach projektu „Biblioteka - moje miejsce” zorganizowano przegląd teatralny.

Anegdoty z życia i działań podejmowanych przez dziennikarza zaciekawiły wszystkich obecnych.

Wójt Zbigniew Piątek wręczył autorowi piękny prezent.

Projekt „Biblioteka - moje miejsce” współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Jak dbać o siebie 
i swój wygląd?

Na to podstawowe pytanie odpowiedziała kosmetyczka 
podczas spotkania w bibliotece w Piekoszowie z mieszkan-
kami gminy.

Realizacja projektu "Biblioteka - moje miejsce" zapewnia 
mieszkańcom dużo rozrywki. W środę 30 listopada gościliśmy w 
BCK kosmetyczkę, która nie dość, że udzieliła porad jak dbać o 
siebie i pielęgnować swoją skórę, to dodatkowo wykonała wszyst-
kim paniom regulację i hennę brwi.                             

Panie obecne na spotkaniu skorzystały również z różnych drobnych 
zabiegów kosmetycznych.

Wincentów i Zajączków
Podobnie sytuacja wyglądała w świetlicy w Wincentowie i w 

bibliotece w Brynicy. Wszystkie kobiety zdobyły bardzo cenne in-
formacje w zakresie pielęgnacji skóry, poprawy wyglądu i innych 
aspektów dotyczących podkreślania swojej urody.

/kg/

Stroiki na wigilijny stół - spotkanie z florystką

Projekt „Biblioteka - moje miejsce” współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kurs komputerowy i 
warsztaty graficzne

Projekt „Biblioteka – moje miejsce” pozwolił na organiza-
cję warsztatów graficznych i kursu komputerowego.

W warsztatach uczestniczyli gimnazjaliści, którzy poznawali 
tajniki obróbki i retuszu zdjęcia oraz podstawy projektowania np. 
wizytówek czy ulotek reklamowych. Nie jest to proste zadanie, 
jednak ćwiczenia i dobre chęci to już połowa sukcesu.

Natomiast w kursie komputerowym wzięły udział osoby do-
rosłe. Podzieleni na grupy poznawali podstawy obsługi edytora 
tekstowego, Internetu, poczty e-mail, a także dowiedzieli się jak 
założyć konto w popularnych sklepach internetowych, jak pobie-
rać pliki czy też jakie niebezpieczeństwa czekają na nich pod-
czas korzystania z Internetu.

/kg/

Z możliwości podszkolenia się z różnych tematów dotyczących 
obsługi komputera skorzystało w sumie 10 osób dorosłych.

Takiego spotkania w naszych placówkach jeszcze nie 
było. Mowa o wyjątkowym spotkaniu z florystką, która po-
kazała jak wykonywać stroiki na nadchodzące święta Boże-
go Narodzenia.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Bibliote-
ka - moje miejsce”. Kilkanaście pań z wielkim zaciekawieniem i 
uwagą wysłuchiwało porad i opinii florystki, która wyraźnie pod-
kreślała jak powinien wyglądać stroik, jak go wykonać (by np. nie 
przesadzić z ozdobami) by cieszył oczy i pięknie prezentował się 

na świątecznym stole.
Jednakże największą atrakcją była niewątpliwie możliwość 

samodzielnego wykonania takiego stroika. Wszystkie panie z 
dużym zaangażowaniem wykonywały swoje ozdoby używając 
dostępnych materiałów tj. orzechy, szyszki, łańcuchy, bombeczki 
czy koraliki. Gotowe prace pięknie prezentowały się na stole.

/kg/

Uczestniczki spotkania w bibliotece w Brynicy z chęcią wykonywały 
stroiki, które podpowiadała im wyobraźnia.

Frekwencja jak i dobre pomysły mieliśmy również w Piekoszowie.
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Bibliotekarze powrócili do źródeł
Konferencja „Powrót do źródeł”, która odbyła się w bibliotece w Piekoszowie 16 listopa-
da, przyniosła wiele ciekawych informacji o archiwizacji zbiorów historycznych.

Bibliotekarze, którzy przybyli na spotkanie zaczerpnęli 
wiedzy od prowadzącego bibliotekarza-instruktora Łuka-
sza Żywulskiego (Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach 
Śląskich) w kwestiach takich jak zachęcenie społeczności 
lokalnej do stworzenia galerii starych fotografii – z ich życia 
lub z wydarzeń, których byli świadkami.

- Pracując wcześniej w bibliotece w Raszynie udało mi się ze-
brać grupkę 30 osób, z którymi spotykaliśmy się, by po prostu 
porozmawiać o zdjęciach, które przynieśli. Stworzyliśmy Cyfro-
we Archiwum Tradycji Lokalnej – mówił instruktor.

Przedstawiony został cały proces tworzenia takiego archiwum 
od znalezienia ciekawych fotografii, po stworzenie ich cyfrowego 
archiwum. – Jestem pewien, że każdy ma w domu, w piwnicy ta-

kie zdjęcia, które mają swoją wartość i swoją historię – zachęcał 
prowadzący.

Wcześniej, przed wykładem na temat archiwizacji, kilka słów 
o Instytucie Pamięci Narodowej i jej zbiorach powiedział pracow-
nik kieleckiej delegatury IPN-u.                                  

                            /kg/

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu finansowym 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Obrzędy ludowe zachwyciły publiczność
Największy przegląd obrzędów w województwie rozstrzygnięty. Siedlecczanie najlepsi.

Łukasz Żywulski poruszył kwestię archiwizacji starych fotografii. Wójt Gminy uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielem IPN-u.

Publiczność przeglądu mogła zobaczyć wiele ciekawych obrzędów ludowych m.in.: Zielarkę, Wyprowadzanie młodych, Łocepiny, Darcie pierza.

Powrót do źródeł to tytuł tegorocznego Przeglądu Ob-
rzędów Ludowych, który w niedzielę 11 grudnia w Centrum 
Kultury w Piekoszowie zgromadził całą rzeszę oglądających.

Jedenaście zespołów z terenu gminy Piekoszów oraz m.in. z 
Bolmina, Kowali, Woli Jachowej czy Siedlec na piekoszowskiej 
scenie zaprezentowało znane i mniej znane obyczaje i tradycje 
ludowe tj. darcie pierza, oczepiny, tradycje zielarskie, wiejskie 
granie czy też wyprowadzanie młodych.

- Chciałbym powitać wszystkich obecnych, wszystkich arty-
stów, którzy będą występować na scenie – mówił Zbigniew Pią-
tek włodarz Gminy Piekoszów. – Dzięki takim przeglądom mo-
żemy dowiedzieć się jak żyło się w dawniejszych czasach, jakie 
były wtedy tradycje i zwyczaje – kontynuował.

I rzeczywiście, występy niektórym przypomniały czasy mło-

dości, a niektórym (młodszym widzom) ukazały dawne obyczaje.
Występy poszczególnych grup oceniała komisja, w skład któ-

rej weszli: Stanisław Rogala (autor książek, regionalista, miesz-
kaniec Piekoszowa), Barbara Głowala instruktor BCK oraz Teo-
dora Krążek, prezes Stowarzyszenia „Wierna Rzeka”.

I miejsce otrzymała grupa Siedlecczanie za występ pt. „Wy-
skubek, abło łostatni dziń darcio pirza”, II miejsce przypadło 
zespołowi Piekoszowianie za występ pt. „Wyprowadzenie mło-
dych”, zaś III miejsce zdobyła grupa Świętokrzyskie Jodły za wy-
stęp pt. „Zmówiny Świętokrzyskie”. Osobowością aktorską prze-
glądu została Róża Nadrzewia z grupy Siedlecczanie.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy 15 stycznia 2017 roku.

/kg/
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Kameralny koncert gitarowy w BCK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Biblioteką 
Centrum Kultury w Piekoszowie zorganizował Bal Mikołaj-
kowy dla dzieci. – Witam serdecznie wszystkie dzieci i ich 
rodziców na mikołajkach. Mam nadzieję, że będziecie się 
świetnie bawić, bo na zakończenie imprezy przyjedzie do 
nas sam Święty Mikołaj – mówiła Ewa Kopolovets kierownik 
GOPS.

W oczekiwaniu na Mikołaja dzieciaki – te małe i te troszkę 
większe – brały udział w zabawach i konkursach. Ich zadaniem 
było np. przekłucie balonika oraz odpowiedzenie na pytanie, któ-
re było w nim ukryte. Niektórzy potrzebowali podpowiedzi, inni 
radzili sobie samodzielnie. Oprócz tego odbyło się wiele zabaw 
integracyjnych tj. Iskiereczka, dzięki czemu dzieciaki poznały się 
nawzajem i mogły bawić się swobodnie. Oczywiście – by Mikołaj 
przyszedł jak najszybciej – dzieci musiały nauczyć się specjal-
nego wiersza, który go w końcu przywołał.

Radości było co niemiara gdy Mikołaj przybył i rozdawał pre-
zenty. Wiele uśmiechu gościło zwłaszcza na twarzach najmłod-
szych, kilkuletnich uczestników zabawy.

/kg/

Mikołaj rozdał prezenty dzieciom
Kilkadziesiąt dzieciaków z terenu gminy Piekoszów otrzymało paczki świąteczne od 
Mikołaja. Podczas balu bawili się zarówno duzi, jak i mali.

Gdy Mikołaj wreszcie przybył, ucieszył wszystkie dzieci.

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki gitarzyści z Żyrardowa zagrali w bibliotece.

Młodzi detektywi w akcji
Jak zaszyfrować wiadomość? Czego użyć, by ją odczytać? Kim w ogóle jest detektyw? 

Na te i inne pytania odpowiedź znaleźli uczniowie klas 
podstawowych z Piekoszowa, którzy uczestniczyli w warsz-
tatach detektywistycznych prowadzonych przez Dariusza 
Rekosza autora książek dla dzieci. 

Starsi uczniowie klas podstawowych mieli za zadanie zaszy-
frować słowo, swoje imię lub jakieś zdanie, przy użyciu odpo-
wiedniego kodu, który wcześniej został im pokazany i wytłuma-
czony. Później przyszła kolej na odgadywanie ukrytych tytułów 
książek czy bajek. Niektórym wystarczyło pokazać niewielki 
fragment okładki czy zdjęcia, by mogli z łatwością odgadnąć 
ukryty tytuł.

Kolejna grupa nieco młodszych uczniów również miała kilka 
zadań i dużo ruchu. Na początku musieli wykazać się dobrą pa-
mięcią. - Na ekranie widzicie obrazek. Postarajcie się zapamię-
tać jak najwięcej szczegółów i narysujcie ten obrazek na kartce 
- mówił nasz gość. To wcale nie było proste zadanie, ponieważ 
rysunek zawierał wiele drobnych i licznych elementów. Jednak 

uczniowie poradzili sobie całkiem dobrze. Co więcej oni również 
odgadywali tytuły książek i dodatkowo musieli odcisnąć na kart-
ce linie papilarne swoich palców - jak na prawdziwych detekty-
wów przystało.                /kg/

Młodsi uczniowie chętnie pozowali z... odciskami swoich palców.

Ballady Bułata Okudżawy, Wojciecha Wysockiego, czy 
Żanny Biczewskiej oraz piosenki żeglarskie królowały w 
zimny środowy wieczór 14 grudnia w piekoszowskiej biblio-
tece.

Dominika Żukowska i Andrzej Korycki - artyści z Żyrardowa 
zagrali i zaśpiewali dla publiczności w Piekoszowie. Dwugodzin-
ny koncert zachwycił słuchających, którzy wspólnie z artystami 
śpiewali znane utwory, takie jak „Gdzie ta keja”, czy „Modlitwa”  
i te mniej znane piosenki, takie jak „Pisane pianą”. Gdy publicz-
ność nie znała tekstu z pomocą przychodził Andrzej Korycki, 
który między frazami podpowiadał, co dalej zaśpiewać.

Dla wielu osób był to pierwszy kontakt z tego rodzaju muzyką. 
Po spotkaniu przyznawali, że ballady, poezja śpiewana to gatu-
nek muzyki, który od dziś będzie im coraz częściej towarzyszył.

Po koncercie chętni mogli zakupić płytę muzyków lub zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie.                                               /sup/

Artyści z Żyrardowa grali dwie godziny dla uczestników koncertu.
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Recytowali po polsku i po angielsku
3 listopada w Zespole Placówek Oświatowych w Zajączkowie odbył się Gminny Kon-
kurs Recytatorski Poezji Polskiej i Angielskiej.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy. Wzięli w nim udział uczniowie 
z Zajączkowa, Brynicy, Piekoszowa, Micigozdu, Jaworz-
ni, Łosienia i Rykoszyna. Uczestnicy recytowali wybrane 
przez siebie wiersze w języku polskim i angielskim. 

Komisja Konkursowa oceniając prezentowane utwory bra-
ła pod uwagę: pamięciowe opanowanie tekstów, interpretację, 
dykcję, dobór repertuaru, ogólne wrażenie artystyczne. Wyniki 
konkursu w kategorii kl. I – III przedstawiają się następująco:

- I miejsce - Nikola Kotwica (SP w Zajączkowie)
- II miejsce - Marcelina Lis (SP w Piekoszowie) i Nadia Le-

siak (SP w Rykoszynie)
- III miejsce - Aleksandra Król (SP w Rykoszynie) i Gabriela 

Momot (SP w Brynicy)
Wyróżnienia otrzymali: Kornelia Karyś (SP w Jaworzni), Ju-

lia Kowalska (SP w Łosieniu), Michał Guzy (SP w Micigoździe), 
Jakub Miśkiewicz (SP w Micigoździe), Aleksandra Wijas (SP w 
Piekoszowie), Roksana Piotrowska (SP w Zajączkowie) i Klau-
dia Zarychta (SP w Brynicy).

Natomiast w grupie klas IV-VI przyznano nagrody:
- I miejsce - Julian Ćwikliński (SP w Micigoździe)
- II miejsce - Julia Majchrzyk (SP w Łosieniu)
- III miejsce - Oliwia Nowacka (SP w Jaworzni) oraz Piotr 

Prokop (SP w Piekoszowie).

Laureaci otrzymali drobne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Wyróżnienia otrzymały Nikola Giemza (SP w Micigoździe), 
Karolina Gredka (SP w Zajączkowie) i Gabriela Pietrzykowska 
(SP w Rykoszynie).

Organizatorkami konkursu były Mirosława Czerwiak, Dorota 
Kozieł oraz Aurelia Gala.                         /ZPO w Zajączkowie/

Co ty wiesz o Antygonie?
Test wiedzy, odpowiadanie na pytania i prezentacja wybranego bohatera – te trzy kon-
kurencje czekały na uczestników III Powiatowego Konkursu Mitologicznego, który miał 
miejsce w ZPO w Łosieniu 29 listopada.

Mity greckie, mit o Labdakidach, Antygona i Edyp były 
główną tematyką konkursu. 

Pierwsza konkurencję (test wiedzy) niektórzy rozwiązali w 
15 minut mimo, że regulamin przewidywał czas 45 minut. Co 
więcej te osoby, które najszybciej ten test rozwiązały, miały tyl-
ko 1 błąd lub… w ogóle. Kolejne zmagania stanowiły pytania o 
różnym stopniu trudności, na które uczestnicy musieli odpowie-
dzieć. Liczyła się dokładność.

Kolorowe stroje uczestników konkursu przykuwały uwagę.

W tej rundzie bezkonkurencyjna okazała się Gabriela 
Zbroszczyk, która zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nią kolejno 
na drugim i trzecim miejscu uplasowali się Wiktoria Smolarczyk 
i Łukasz Wojtasiński.

Ostatnią konkurencją była prezentacja wybranego bohatera. 
– Pamiętajcie, że nie zawsze trzeba mówić 15 minut. Czasem 

krótsze wystąpienie, ale odpowiednio zagrane jest ciekawsze – 
mówił współorganizator konkursu Andrzej Paździerz Dyrektor 
BCK w Piekoszowie.

W tej rundzie wyróżniono Wiktorię Krzemińską, Natalię To-
masik i Gabrielę Zbroszczyk, a główną nagrodę otrzymała Wik-
toria Smolarczyk.

- Serdecznie gratuluję zwycięzcom i podziwiam waszą wie-
dzę. Podziękowania należą się również nauczycielom, którzy 
razem z uczniami pracowali, by jak najlepiej przygotować ich 
do konkursu – mówił wręczający nagrody Zbigniew Piątek Wójt 
Gminy Piekoszów.                                                            /kg/

W październiku uczniowie klas IV-VI ze Szkoły Podsta-
wowej w Brynicy wraz z wychowawcami uczestniczyli w 
wycieczce do Kielc. Głównym punktem programu było 
zwiedzanie wystawy  pt. „Zwierzęta i Kontynenty"  zorgani-
zowanej przez Muzeum Narodowe. 

Podczas  zwiedzania uczniowie mogli zobaczyć dermoplasty  
dzikich zwierząt z różnych stron świata oraz usłyszeć wiele cie-
kawych informacji związanych z życiem zwierząt żyjących na 
wolności. Drugim miejscem, do którego udali sie uczniowie było 
Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, gdzie utrwalili 
swoje wiadomości dotyczące pisarza. Uczniowie klasy V zapo-
znali się natomiast ze zbiorami Muzeum Historii Kielc.    

      /www.spbrynica.ovh.org/

Z wizytą w Muzeum 
Narodowym w Kielcach
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Uczniowie z Rykoszyna
w dworku Sienkiewicza

20 października klasy VI a i VI b oraz klasa V odbyły wy-
cieczkę edukacyjną do Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem obejrzeli zbiory zgro-
madzone w dworku, który Sienkiewicz otrzymał w darze od na-
rodu polskiego na 25-lecie swojej pracy literackiej w 1900 roku, 
oraz wysłuchali ciekawych opowieści pani przewodnik. Następ-
nie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Afrykańska podróż H. 
Sienkiewicza”, która okazała się niezwykle interesująca i świet-
nie przygotowana przez pracowników muzeum.

W ten sposób uczciliśmy Rok Henryka Sienkiewicza, gdyż 
właśnie w 2016 r. przypada 170. rocznica urodzin i 100 rocznica 
śmierci wybitnego polskiego powieściopisarza – noblisty.

/www.szkolarykoszyn.pl/

Największa Góra Grosza 
to ta w Piekoszowie
Góra Grosza znów górą w piekoszowskiej 
podstawówce. 

W kolejnej edycji zbiórki pieniędzy szkoła po raz czwarty ze-
brała znów rekordową kwotę w województwie – 3038,44 zł. 

Przypomnijmy, że szkoła bierze udział w zbiórce Góry Gro-
sza od 2003 roku. Wtedy zebrała 350,15 zł – czyli blisko 10 razy 
mniej niż teraz.

- Kiedy w zeszłym roku pytałam czy przyjechać ponownie 
do Piekoszowa, wszyscy chóralnie wykrzyknęli „TAK!”. A więc 
jestem i ponownie mam zaszczyt wręczyć wyróżnienie właśnie 
dla waszej placówki – mówiła Elżbieta Prządka z Towarzystwa 
Nasz Dom, który organizuje akcję „Góra Grosza”.

Jednak zanim wręczono gratulacje, obejrzeliśmy przedsta-
wienie poruszające kwestię niesienia pomocy, sumienia i wspie-
rania innych ludzi w ciężkich chwilach.                              /kg/

Przedstawienie o dobroci i pomaganiu podobało się wszystkim obecnym.

W piątek 18 listopada uczniowie klas I-III SP w Jaworz-
ni brali udział w warsztatach „Fizyka dla smyka” z profe-
sorem Pytalskim, czyli Piotrem Słomkiewiczem, który jest 
fizykiem.

 Uczniowie obserwowali i wykonywali różne ciekawe ekspe-
rymenty i doświadczenia, a pan profesor cierpliwie odpowiadał 
na wszystkie pytania. Było przy tym dużo zabawy, a przy okazji 
dzieciaki poznały podstawowe prawa fizyki.

Natomiast 2 grudnia uczniowie klas IV - VI odkrywali tajem-
nice powietrza. Uczniowie metodą doświadczalną badali ciśnie-
nie powietrza, jego wagę oraz siłę grawitacji. Uczniowie ocenili 
warsztaty bardzo wysoko.      /www.spjaworznia.republika.pl/

Fizyka dla Smyka
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Listopadowe imprezy
Wycieczki sprzyjają poznawaniu historii pisarzy z naszego regionu.

W środę 23 listopada w Szkole Podstawowej w Szczukow-
skich Górkach co i rusz dzieciaki wybuchały śmiechem. Jaki 
był tego powód? To zabawa andrzejkowa i jej przebieg tak 
ucieszył uczniów klas IV-VI, a sala do ćwiczeń zamieniła się 
w „salę wróżb”. 

Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością 
przekłuwał szpilką papierowe serce, aby odczytać imię swojej 
przyszłej sympatii, losował śliczne malutkie serduszka z imiona-
mi, a także karteczki z cyferkami, z których każda oznaczała to, 
co czeka dzieci w przyszłości. Jedni wywróżyli sobie cudowną 
podróż, inni spotkanie z Mikołajem, słowem – radości nie było 
końca. Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy chciał wy-
wróżyć sobie coś wyjątkowego. Było też układanie bucików, z 
której to wróżby dowiedzieliśmy się, kto z naszych wychowan-
ków jako pierwszy zmieni stan cywilny.

Wszyscy wspaniale się bawili, a za przygotowanie całej za-
bawy dzieci podziękowały wychowawcom klas IV-VI: Agnieszce 
Niebylickiej, Renacie Tatar-Czerwiak oraz Sławomirowi Skrobo-
towi.

Dzień Pluszowego Misia
Natomiast dwa dni później 25 listopada maluchy i starszaki 

z oddziałów przedszkolnych działających przy szkole w Szczu-
kowskich Górkach uroczyście obchodziły „Dzień Pluszowego 
Misia”. Na specjalne zaproszenie przybył do dzieci Królik Bugs 
wraz ze swoją pomocnicą.

Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy medal oraz kolorowe, 
skręcane balony. Maluchy mogły również spróbować herbatni-
ków z miodem i wziąć udział w licznych zabawach i konkursach.

/www.spgorkiszczukowskie.szkolna.net/
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Mistrzynie Polski w karate
Zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów z powodzeniem wystartowali podczas Mi-
strzostw Polski w Toruniu, który zgromadził 209 zawodników z 36 klubów naszego kraju.

Wyniki zawodników z naszego terenu są bardzo dobre, 
ponieważ wspomnianymi w tytule Mistrzyniami Polski zo-
stały: Ewa Jarząb (Piekoszów) - Mistrzyni Polski w kat. 11-
12 lat (-43 kg) oraz Oliwia Skiba (Morawica) - Mistrzyni Pol-
ski w kat. 11-12 lat. (-50 kg). 

Tuż za nimi w kategorii 13-14 lat (-50kg) znalazła się Sylwia 
Kazimierska (Piekoszów), a na trzecich miejscach Oliwia Sidło 
(Piekoszów) w kat. 13-14 lat (-50 kg) oraz Laura Sitek (Pieko-
szów) w kat. 13-14 lat (-60 kg).

Oliwia Skiba zmierzała do finału zdecydowanie wygrywając 3 
walki przed wymaganym czasem przez (ippon), dopiero w walce 
finałowej po ciężkiej dogrywce sędziowie zdecydowali o wygra-

nej Oliwii, która zdobyła w ten sposób tytuł Mistrzyni Polski.
Ewa Jarząb nie dała rywalkom szans wygrywając wszystkie 4 

walki przed czasem tym samym zdobywając tytuł Mistrzyni Polski.
Świetną dyspozycją wykazały się również Sylwia Kazimierska 

(wice MP), Laura Sitek oraz Oliwia Sidło. Do strefy medalowej 
nie udało się dotrzeć tym razem Piotrowi Węglińskiemu, podob-
nie jak Zuzannie Trepce (kata).

To wspaniały wynik zawodników KKM w tak trudnym turnieju 
jakim są MP i tu potwierdza się reguła, że systematyczność tre-
ningu i aktywne w nim uczestniczenie przynosi efekty.

W stawce 36 klubów KKM zajął bardzo wysoką, bo czwartą 
lokatę w konkurencji drużynowej.                       /Andrzej Horna/

Już wkrótce. Zapraszamy...
Przegląd Kolęd i Pastorałek

Już 12 stycznia 2017 roku młode talenty wokalne będą mogły  
kolejny raz zaprezentować się na scenie Centrum Kultury w Pie-
koszowie w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Do 9 stycznia trwają 
zapisy uczestników. Rywalizacja odbędzie się w trzech katego-
riach: klas I-III, IV-VI i gimnazjalistów. Zapisywać można solistów 
oraz grupy wokalne składające się maksymalnie z 5 osób. Roz-
poczęcie przeglądu zaplanowano na godzinę 9.30.

Regulamin przeglądu i kartę zgłoszeniową można przeczytać 
i ściągnąć ze strony internetowej biblioteki: www.bckpiekoszow.pl

Pokaz talentów
Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na pokaz talentów 

dzieciaków, które uczestniczą w zajęciach tematycznych w Bi-
bliotece Centrum Kultury w Piekoszowie. W sobotę 21 stycznia 
2017 roku będzie można posłuchać młodych instrumentalistów, 
wokalistów, zobaczyć grupy taneczne, akrobacje, czy ćwiczenia 
gimnastyczne oraz prace plastyczne i ceramiczne młodych ar-
tystów. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14. Ser-
decznie zapraszamy.

Zapisy na ferie
W styczniu rozpoczną się zapisy na zajęcia i wyjazdy, które 

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie będzie organizowa-
ła w ferie zimowe. W każdej z placówek wywieszony zostanie 
regulamin ferii z programem na każdy dzień. Będą wyjazdy do 
kina i na basen. Zaplanowano też dwie wycieczki krajoznawcze. 
Zapisać się będzie można w każdej z placówek BCK w Pieko-
szowie, Brynicy, Rykoszynie, Szczukowicach, Wincentowie i Za-
jączkowie.

Nowy regulamin wycieczek krajoznawczych
Od dwóch lat biblioteka organizuje wycieczki krajoznawcze 

dla dorosłych. W 2016 roku zainteresowanie wyjazdami przekro-
czyło oczekiwania organizatorów. W związku z tym, aby unor-
mować kwestię wyjazdów od stycznia 2017 roku wprowadzony 
zostanie nowy regulamin, który dookreśli sposób ogłaszania wy-
cieczek, zapisów i płatności. Zmiany będą dotyczyć już pierw-
szej wycieczki, która zostanie zorganizowana w lutym.

Plan wycieczek zostanie ogłoszony na stronie www.bckpie-
koszow.pl w pierwszym tygodniu stycznia 2017 roku.         /sup/
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Są szanse na awans do okręgówki
Dobre wyniki piłkarzy Sokoła Rykoszyn zaowocowały świetnym wynikiem w tabeli. Pił-
karze Astry Piekoszów znajdują się dwa miejsca niżej. Są szanse na awans do wyż-
szej klasy rozgrywkowej. 

Sokół mimo problemów czwarty w tabeli
Na półmetku rozgrywek sezonu 2016/17 w rozgrywkach A-kla-

sy grupy świętokrzyskiej zespół Sokół-Nordkalk Górnik Rykoszyn 
uplasował się na 4 miejscu. 

Mimo słabszego początku drużyna powoli zaczęła przesuwać 
się w górę tabeli. Forma zawodników z kolejnymi meczami rosła. 
Przytrafiła się seria 10 meczy bez porażki, w tym 6 zwycięstw z 
rzędu. - Mimo, że kadra zespołu składała się z ponad 20 piłkarzy 
to w kilku meczach miałem problem z zebraniem choćby 12-16 za-
wodników – mówił trener Sokoła Mariusz Trela. Przykładem tego 
może być derbowy mecz z Astrą, w którym miał do dyspozycji tyl-
ko 11 zawodników. Na szczęcie w wielu spotkaniach jakość brała 
górę nad ilością. 

- Muszę też wspomnieć o zajęciach treningowych. Z tym było 
różnie. Zdarzyło się niestety dwukrotnie, że byłem tylko ja. Zdaję 
sobie sprawę, że zawodnicy pracują do późna, również w delega-
cjach, uczą się, studiują. Jednak na pewno taka sytuacja jest w 
wielu klubach, nie tylko w tych niższych ligach – kontynuuje trener. 
Mariusz Trela podkreśla, że w każdym meczu była inna jedenast-
ka, przez co brakowało stabilności. - Często musiałem zmieniać 
ustawienie. Cieszę się jednak, że moi zawodnicy rozgrywali dobre 
zawody – dodaje. Warto wspomnieć, że trener Sokoła Rykoszyn 
jest… grającym trenerem, co z kolei jest trudnym zadaniem nawet 
w tej klasie rozgrywkowej. 

Połączenie młodości i doświadczenia
Mimo problemów można być zadowolonym z dotychczasowych 

osiągnięć i gry zawodników. Młodzi chłopcy wraz z zawodnikami 
doświadczonymi, wspólnie stanowili (i stanowią) mocny zespół. 
Podsumowując, obecne czwarte miejsce w tabeli to bardzo dobry 
wynik.

Przygotowania do rundy rewanżowej rozpoczną się na począt-
ku lutego. Oprócz zajęć na boisku i w hali rozegranych zostanie 7 
sparingów. - Chciałem podziękować prezesowi klubu Dariuszowi 

Michalskiemu oraz osobom, które mu pomagają, że pomimo róż-
nych problemów, dalej są w klubie i starają się, by on nadal istniał 
na mapie piłkarskiej – podsumowuje Mariusz Trela.

Niestety choć gra zawodników jest na dobrym poziomie, nie 
można tego samego powiedzieć o warunkach jakie panują w bu-
dynku klubowym Sokoła. – Są one bardzo złe. Czas zatrzymał się 
tam w latach 60. ubiegłego wieku – pisze do nas administrator 
facebookowego funpage’u Sokoła. Postaramy się przybliżyć Pań-
stwu ten temat w kolejnych numerach „Głosu Piekoszowa”.

Astra Piekoszów aktualnie na 6. miejscu
W listopadzie Astra Piekoszów zakończyła rundę jesienną 

sezonu 2016/17 A-klasy. Piekoszowski klub uplasował się na 6. 
pozycji w tabeli, zdobywając 25 punktów (7 zwycięstw, 4 remisy, 
4 porażki). 

Poziom rozgrywek jest bardzo wyrównany, o czym świadczy 
niska różnica punktowa pomiędzy zespołami. Astra strzeliła 36 
bramek, tracąc 26. Najważniejszym meczem rundy były derby 
gminy, czyli mecz z Sokołem Rykoszyn. Spotkanie zakończyło 
się remisem 1:1. 

Praca z młodzieżą na dobrym poziomie
Oprócz dobrych wyników, Astra może poszczycić się pro-

mowaniem młodzieży. W zespole seniorów gra wielu młodych 
zawodników, do tego klub prowadzi 4 kategorie juniorskie. Orlik 
młodszy (najmłodsza kategoria wiekowa) wygrał w październiku 
2016 r. turniej we Włoszczowie. 

Obecnie trwa przerwa w rozgrywkach. Runda rewanżowa 
rozpocznie się w marcu 2017 r. Celem klubu jest awans do klasy 
okręgowej. Poczynania Astry można śledzić na ich profilu na Fa-
cebooku (https://www.facebook.com/KSAstraPiekoszow).

/Mariusz Trela/,
/Jakub Mularczyk/,

/kg/

L.P. Nazwa Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki

1 Politechnika 
Świętokrzyska 15 37 11 4 0 36-13

2 Bucovia Bukowa 15 35 11 2 2 41-11
3 Nida Oksa 15 28 8 4 3 40-24
4 Sokół Rykoszyn 15 27 7 6 2 44-19
5 Orlęta Kielce 15 26 8 2 5 32-28
6 Astra Piekoszów 15 25 7 4 4 36-26
7 Nida Sobków 15 24 7 3 5 35-23
8 ŁKS Łopuszno 15 21 6 3 6 30-30
9 Piaskowianka Piaski 15 21 6 3 6 35-26
10 Zryw Skroniów 15 17 4 5 6 22-41
11 Victoria Mniów 15 16 5 1 9 26-33

12 Radiators 
Stąporków 15 16 4 4 7 24-30

13 Piast Chęciny 15 13 2 7 6 15-28
14 Tęcza Gowarczów 15 11 3 2 10 22-45

15 Partyzant 
Wodzisław 15 8 2 2 11 20-48

16 Zieleń Żelisławice 15 8 2 2 11 20-53

Aktualna tabela Świętokrzyskiej Klasy A. Grupy: Kielce. Żródło: www.90minut.pl
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Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
zaprasza osoby samotne na spotkanie opłatkowe, 

które odbędzie się 
22 grudnia 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00

w Centrum Kultury w Piekoszowie
ul. Częstochowska 85a (remiza OSP)

CENTRUM KULTURY 
W PIEKOSZOWIE

ul. Kolejowa 2

15 STYCZNIA 2017 
GODZ. 15:00

W PROGRAMIE:
- wystepy artystyczne;

- loteria fantowa;
- licytacje;

- i wiele innych.

15 stycznia 2017
godz. 16:00


