
BEZPŁATNA GAZETA SAMORZĄDOWA GMINY PIEKOSZÓW    NR 7 (101)    LUTY 2016    ISSN 1732 – 7253

Radni uchwalili budżet
Na sesji 30 grudnia 2015 roku 

Radni Rady Gminy Piekoszów 
przyjęli uchwałę budżetową.

Ponad 3,5-milionowa nadwyżka 
budżetu zostanie przeznaczona na 
spłatę zaciągniętych pożyczek i kre-
dytów. Największe wydatki planowa-
ne są w oświacie i pomocy społecz-
nej - razem ponad 30 mln złotych.

Czytaj na stronie 3

Nowy dyrektor SZPOZ 
w Piekoszowie

Samorządowy Zakład Podsta-
wowej Opieki Zdrowotnej w Pieko-
szowie ma nowego dyrektora.

Zmiana w kadrze kierowniczej to 
również nowe cele. Powołany na to 
stanowisko Grzegorz Kaleta chciałby 
zwiększyć dostęp do specjalistyki i 
tym samym skrócić kolejki do lekarzy.

Czytaj na stronie 5

Znane i nieznane kolędy 
oraz pastorałki

Po raz kolejny Centrum Kultu-
ry w Piekoszowie zorganizowało 
zmagania wokalne o tematyce bo-
żonarodzeniowej.

Od kilku lat młodzi soliści oraz ze-
społy mogą prezentować swoje ta-
lenty podczas Gminnego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek. Ta coroczna im-
preza zrzesza wszystkich pasjonatów 
śpiewania.

Czytaj na stronie 8

Poszerzanie kompetencji
oraz nauka języka

Nowy rok szkolny 2015/2016 
przyniesie nauczycielom gimna-
zjum w Piekoszowie sporo nauki.

A wszystko za sprawą nowego 
projektu realizowanego przez ZPO w 
Piekoszowie.

Czytaj na stronie 10

Rekord pobity - dziękujemy!
Blisko 5 tysięcy złotych więcej niż w ubiełym roku, zebraliśmy 
podczas tegorocznego finału WOŚP!

Poszukiwania wolontariuszy 
trwały do połowy grudnia 2015 
roku. Zgłosiło się do nas kilka-
dziesiąt osób.

7 stycznia w Bibliotece przekaza-
liśmy naszym wolontariuszom nie-
zbędne wyposażenie do finałowego 
kwestowania.

Na spotkaniu obecni byli również 
policjanci, którzy przestrzegali przed 

niebezpieczeństwami, radzili jak kwe-
stować bezpiecznie, co robić w przy-
padku zagrożenia lub kradzieży.

Wielkie kwestowanie, licytacje i lo-
teria na dobre rozkręciły imprezę fi-
nałową. Każdy znalazł coś dla siebie 
i - co najważniejsze - każdy dorzucił 
się do zbiórki.

Czytaj na stronie 6

Budżet gminy uchwalony jednogłośnie

- W dalszym ciągu realizujemy 
zapisy Programu Postępowania 
Naprawczego, w związku z czym 
budżet również musi spełniać jego 
warunki - mówi Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów.

Planowane dochody ogółem do 
budżetu w 2016 roku stanowią kwo-
tę 46 286 929 zł, natomiast wydatki 
42 714 387 zł. Nadwyżka budżetu 

gminy w wysokości około 4 mln prze-
znaczona zostanie na spłatę kapita-
łu głównego pożyczek i kredytów. W 
związku ze spłacaniem pożyczki ze 
Skarbu Państwa na odsetki wynika-
jące z tego tytułu,  podobnie jak rok 
temu, przeznaczonych zostanie 1,3 
mln złotych.

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy radni uchwalili budżet 
gminy Piekoszów na rok 2016.

Czytaj na stronie 2

Dzieciaki mogły wspólnie pobawić się i potańczyć w towarzystwie Króla Juliana.
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Budżet gminy na 2016 rok 
uchwalony jednogłośnie

Inwestycje drogowe
W obecnym roku budżetowym wy-

konane zostaną inwestycje mające na 
celu poprawę infrastruktury drogowej 
na terenie gminy. Na ten cel gmina 
stara się pozyskać środki unijne z 
Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Największe wydatki 
na oświatę

Według przedstawio-
nego na sesji planu wy-
datków, największe kwoty generuje  
oświata i wychowanie (ponad 24 mln 
zł) oraz pomoc społeczna (blisko 7,5 
mln zł). Kolejne koszty przeznaczone 
są na administrację publiczną (ponad 
3,5 mln zł), gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska (ponad 1,5 
mln zł) oraz transport zbiorowy (po-
nad 500 tys zł). - Utworzone zostaną 
również rezerwy: 
ogólna 200 tys. 
zł oraz celowa 90 
tys. zł z przezna-
czeniem na za-
rządzanie kryzy-
sowe – dodaje Wójt Zbigniew Piątek. 

Dochody w 2016 roku
W temacie dochodów warto przyj-

rzeć się wpływom z podatków opła-
canych przez osoby fizyczne i praw-
ne. Osoby prawne oraz inne jednostki 
organizacyjne poprzez opłacenie 
podatków leśnych i rolnych, podat-
ków od czynności cywilnoprawnych i 
nieruchomości oraz podatków i opłat 
lokalnych zapewnią gminie dochód w 

wysokości blisko 6 mln zł. Natomiast 
osoby fizyczne wpłacą do gminnej 
kasy ponad 2,4 mln zł. Warto zazna-
czyć, że w sumie ponad 9-milionowy 
dochód do budżetu stanowić będą 
podatki dochodowe. Subwencje ogól-

ne z budżetu pań-
stwa to dochód w 
wysokości 16,3 mln 
zł. Za wpłaty za go-
spodarowanie odpa-
dami komunalnymi 

ustalono dochody w kwocie 716 tys. 
zł.

Wydatki na przedsięwzięcia 
wieloletnie

W związku z planowanym wybudo-
waniem nowego ujęcia wody na tere-
nie gminy, w 2016 roku planowane są 
wydatki w wysokości 50 tys. zł, które 
przeznaczone zostaną na wykonanie 

wstępnego rozpoznania wa-
runków gruntowo-wodnych 
w miejscu projektowanego 
ujęcia. Istotnym elemen-
tem jest również wykonanie 
projektu budowlano-wyko-

nawczego dla sieci kanalizacyjnej w 
Janowie Dolnym, na który w tym roku 
gmina planuje wydać 30 tys. zł. - Po 
otrzymaniu gotowych projektów i za-
bezpieczeniu środków w budżecie, 
gmina zleci w bieżącym roku wyko-
nanie wyżej wymienionych inwestycji 
- dodaje Wójt Zbigniew Piątek.

/kg/

Planujemy w tym roku 
spłacić około 4 miliony zł, 
by zmniejszyć zadłużenie  

gminy do 27 milionów.

Warto wspomnieć, że 
w ciągu dwóch lat 

spłaconych zostało 
ponad 7 milionów długu.

Wójt Gminy Zbigniew Piątek dokłada wszelkich starań, by gmina zmniejszyła swoje zadłużenie.

Podczas grudniowej sesji Rady Gminy radni uchwalili budżet 
gminy Piekoszów na rok 2016.

Zbiórka odpadów problemowych
Od 14 do 23 marca 2016 r. w 

godz. 8-16 odbędzie się objazdowa 
zbiórka odpadów problemowych, tj. 
odpadów wielkogabarytowych, zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego oraz zużytych opon pocho-
dzących z gospodarstw domowych.

Odpady wielkogabarytowe są to 
odpady komunalne powstające w na-
szych domach, które ze względu na 
duże rozmiary lub wagę nie mieszczą 
się w standardowych kontenerach na 
śmieci. Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny musi być kompletny, 
bez wymontowanych podzespołów.

Zużyte opony mogą pochodzić 
wyłącznie z rowerów, wózków, moto-
rowerów i motocykli oraz z pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej do 
3,5 tony.

W przypadku nieruchomości po-
łożonych przy drogach bocznych, 
prosimy o wcześniejsze zgłoszenie 
informacji o konieczności odbioru od-
padów, do Urzędu Gminy pod nr tel. 
41 300 44 12. 

Szczegółowy wykaz terminów z 
podziałem na miejscowości zostanie 
podany do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem sołtysów i strony in-
ternetowej Urzędu Gminy.

Nowa firma od konserwacji 
oświetlenia ulicznego

W związku z zawartą 6 stycznia 
2016 umową, nową firmą świadczącą 
usługi konserwacji oświetlenia ulicz-
nego na terenie Gminy Piekoszów 
została firma KRAK-SKOK Sylwester 
Robak.

Informacje dotyczące usterek oraz 
wszelkich niesprawności dotyczących 
działania oświetlenia ulicznego nale-
ży zgłaszać w Urzędzie Gminy Pieko-
szów pokój 111, telefon 41 300 44 11.

Konsultacje sołeczne w sprawie 
mapy zagrożeń

W dniu 18 lutego 2016 w budynku 
Biblioteki Centrum Kultury w Pieko-
szowie odbyły się konsultacje spo-
łeczne dotyczące tworzenia lokalnej 
mapy zagrożeń bezpieczeństwa. 

Dzięki spotkaniu policja dowie-
działa się na jakie niebezpieczeń-
stwa narażeni są mieszkańcy naszej 
gminy, dzięki czemu będą mogli od-
powiednio na nie reagować. W spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le władz gminy, radni, sołtysi oraz 
mieszkańcy.

/UG/

INFORMACJE 
URZĘDU GMINY
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Uchwały podjęte na sesji 
30 grudnia 2015 roku:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Piekoszów na 2015 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy na lata 
2015-2030;
- w sprawie ustalenia wydatków nie-
wygasających z upływem roku 2015;
- w sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2016;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Pieko-
szów na lata 2016-2030;
- w sprawie uchwalenia budżetu Gmi-
ny Piekoszów na 2016 rok;
- w sprawie określenia wzorów formu-
larzy informacji oraz deklaracji podat-
kowych;
- w sprawie nie wyrażenia zgody na 
wypowiedzenie radnemu warunków 
pracy i płacy.

Uchwały podjęte na sesji 
29 stycznia 2016 roku:

- w sprawie przyjęcia planów pra-
cy Rady Gminy Piekoszów oraz po-

szczególnych stałych Komisji Rady 
Gminy i planu kontroli Komisji Rewi-
zyjnej na 2016 rok;
- w sprawie powołania doraźnej Komi-
sji Statutowej;
- w sprawie przystąpienia do stowa-
rzyszenia o nazwie Związek Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
- w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXXI/223/2012 Rady Gminy w Pieko-
szowie z dnia 16 października 2012 r. 
w sprawie nadania nazw ulic w miej-
scowości Piekoszów;
- w sprawienie odpłatnego nabycia 
gruntu od Agencji Nieruchomości Rol-
nych;
- w sprawie zamiaru likwidacji Samo-
rządowego Przedszkola Integracyjne-
go w Piekoszowie, wchodzącego w 
skład Zespołu Oświatowych Placó-
wek Integracyjnych w Micigoździe;
- w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Piekoszów na 2016 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy na lata 
2016-2030.

/UG/

Z życia Rady Gminy

Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok
Podczas styczniowej sesji, radni uchwalili plan pracy Rady Gminy. W poszczególnych 
miesiącach przedstawione zostaną m.in. sprawozdania finansowe instytucji.

W pierwszej połowie 2016 roku 
Rada Gminy zajmie się zadaniami 
dotyczącymi takich instytucji jak 
Ośrodek Zdrowia w Piekoszowie, 
GOPS czy BCK.

W styczniu uchwalony został rów-
nież plan pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Piekoszów oraz przyjęte 
zostały poszczególne sprawozdania. 
W lutym podejmowane będą uchwa-
ły w sprawach: zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i od-
prowadzenie ścieków oraz nadania 
nazw ulic w miejscowości Rykoszyn. 
Oprócz tego radni będą obradować 
nad uchwaleniem planów pracy Komi-
sji Stałych Rady Gminy w Piekoszo-
wie. 

W marcu poznamy sprawozdanie 
kierownika Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, który mówił będzie 
o działalności ośrodka i potrzebach w 
zakresie usług świadczonych przez tę 
instytucję. Sesja objazdowa z udzia-
łem radnych i sołtysów poszczegól-
nych miejscowości odbędzie się w 
kwietniu i dotyczyć będzie stanu dróg 

gminnych. 
Maj obfitować będzie w sprawoz-

dania finansowe Biblioteki Centrum 
Kultury oraz Ośrodka Zdrowia w Pie-
koszowie, a także sprawozdanie z 
wykonania budżetu gminy za 2015 
rok. Ponadto Wójt poinformuje miesz-
kańców o zaawansowanej realizacji 
programu naprawczego. Natomiast 
radni głosować będą nad udzieleniem 
bądź nie udzieleniem włodarzowi 
gminy absolutorium z wykonania bu-
dżetu za 2015 rok.

Co w drugiej połowie roku?
W czerwcu przedstawiona zostanie 

informacja dotycząca funkcjonowania 
BCK w Piekoszowie. We wrześniu 
oprócz informacji o funkcjonowaniu 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy, Ośrodka Zdrowia i Zakładu Usług 
Komunalnych w Piekoszowie, zapre-
zentowana będzie także informacja o 
wykonaniu budżetu w I połowie 2016 
roku. Przedstawiony zostanie również 
stan bezpieczeństwa publicznego 
oraz funkcjonowanie ochrony prze-
ciwpożarowej w 2015 roku i w pierw-

Podatek od 
nieruchomości 
- uwaga zmiany

Począwszy od 2016 roku uległy 
zmianie zasady doręczania decy-
zji w sprawie wymiaru podatku od 
nieruchomości. 

Jeżeli nieruchomość lub obiekt bu-
dowlany stanowi współwłasność lub 
znajduje się w posiadaniu dwóch lub 
więcej podmiotów, to podatek ustalo-
ny w decyzji jest w jednej kwocie, bez 
podziału na współwłaścicieli i dotyczy 
całej nieruchomości.Decyzje będą 
wysyłane do wszystkich współwłaści-
cieli, współmałżonków.

Natomiast zapłata podatku w cało-
ści przez jednego ze współwłaścicieli 
(np. jednego współmałżonka) powo-
duje, że drugi współwłaściciel nie jest 
zobowiązany do uiszczenia podatku.

W przypadku uiszczenia podatku 
w podwójnej wysokości (przez dwóch 
współwłaścicieli) powstaje nadpła-
ta, która podlega zwrotowi zgodnie z 
przepisami ordynacji podatkowej.

Od 2016 roku uległa zmianie płat-
ność podatku od nieruchomości tj. 
w przypadku gdy kwota podatku nie 
przekracza 100 zł, podatek jest płat-
ny jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty. W związku ze zmianą 
rachunku bankowego wpłaty należy 
dokonywać na numer konta wskazany 
w decyzji. Nowy rachunek bankowy: 
BS Łopuszno O/Piekoszów nr
71 8499 0008 0400 0534 2000 0061.          

/UG/                               

szej połowie tego roku. Listopad te-
matycznie nawiąże do stanu realizacji 
zadań oświatowych i oświadczeń ma-
jątkowych. Podejmowane będą także 
uchwały w sprawie podatków i opłat 
lokalnych na 2017 rok. W grudniu 
podczas ostatniej sesji uchwalony zo-
stanie budżet na 2017 rok oraz nowy 
plan pracy Rady Gminy i plan kontroli 
Komisji Rewizyjnej. Przedstawiony 
zostanie stan rolnictwa i gospodarki 
gruntami.

UG/
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Przekaż swój 1% -
to nic nie kosztuje, 
a może pomóc

Zarząd Stowarzyszenia na rzecz 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem” zwraca się z ogromną prośbą 
o wsparcie działalności stowarzysze-
nia poprzez przekazanie 1% podatku. 
SDMN „Razem” to Organizacja Pożyt-
ku Publicznego działająca non profit.

Od 9 lat wspiera niepełnosprawnych z 
terenu gminy Piekoszów. Stowarzyszenie 
jest autorem i realizatorem 12 projektów 
na rzecz tych osób. Środki przekazywane 
przez podatników w całości przeznacza-
ne są na działalność statutową. Pieniądze 
te stanowią finansowy wkład stowarzy-
szenia, który jest niezbędny do pozyska-
nia dotacji adresowanych do osób niepeł-
nosprawnych.

/SDMN „Razem”/

Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci i Młodzieży 

Niepełnosprawnej „RAZEM”, 
nr KRS 0000274845.

Potrzebna jest specjalistyka
Na początku lutego nowym dyrektorem Samorządowego 
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie, 
został Grzegorz Kaleta.

*Z wykształcenia bliżej Panu do hi-
storii i prawa, jednak doświadczenie w 
służbie zdrowia również Pan ma.

Tak rzeczywiście, ukończyłem Wydział 
Prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Wydział Historii na 
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w 
Kielcach oraz studia podyplomowe MBA 
w Warszawie. Natomiast jeśli chodzi o 
służbę zdrowia to pracowałem w Szpitalu 
dziecięcym w Kielcach oraz w Szpitalu w 
Opatowie.

*Niedawno rozpoczął Pan pracę na 
stanowisku dyrektora. Jaki są Pana 
główne cele związane z naszym ośrod-
kiem?

Na początek chciałbym skorzystać w 
pełnym zakresie z możliwości jakie daje 
nam Unia Europejska. W tym momencie 
mamy szansę na rozbudowę, przebudo-
wę i dostosowanie ośrodka do potrzeb 
osób starszych i niepełnosprawnych. 

Potrzebne są remonty, rozwój infra-
struktury informatycznej, a także zakup 
sprzętu. W przyszłości, jeśli tylko pojawi 
się taka możliwość dzięki konkursom or-
ganizowanym przez NFZ, chciałbym rów-
nież skorzystać ze specjalistyki.

*Co z kwestią długich kolejek do na-
szych lekarzy?

Przede wszystkim chciałbym pozyskać 
nowych lekarzy, którzy rozładują te kolej-
ki. Jest ich mało, a największym błędem 
jest mała liczba miejsc na poszczegól-
nych specjalizacjach.

*O jakich specjalistach mówimy?
Powiem tak, marzenia są duże, ale 

możliwości póki co niewielkie. Na pewno 
chciałbym pozyskać kardiologa, pulmu-
nologa, neurologa, reumatologa. Jestem 
otwarty na wszystko, co będzie miało 
szansę zaistnieć, ale jest jeszcze jeden 
warunek – taka specjalistyka wymaga 
inwestycji, dostosowania do wymogów 
NFZ, zakupu drogiego sprzętu. Każda 
taka decyzja dotycząca konkretnej spe-
cjalności musi zostać dokładnie przeana-
lizowana pod kątem ekonomicznym – czy 
będzie dochód, czy będą straty.

*Kolejnym tematem poruszanym 
już od dawna jest przychodnia w Mie-
dziance. Jaka jest przyszłość tego nie-
czynnego obecnie ośrodka?

Na pewno podejmę rozmowy z dyrek-
torem Nordkalku, by ten lokal pozyskać, 
jednakże tutaj koło się zamyka. Potrzebni 
są lekarze, by przynajmniej raz w tygo-
dniu tam przyjmowali. Słyszałem, że jest 
taka potrzeba, więc jak najbardziej jestem 
za. Aczkolwiek zastanawia mnie jeszcze 
jedna rzecz, czy rzeczywiście musimy 
brać pod uwagę tylko ten lokal? Moim 
zdaniem lepiej by było pozyskać inne 
miejsce, w którego obrębie znalazłaby się 
większa liczba mieszkańców. 

Natomiast w lokalach przy Nordkalku 
widzę bardziej medycynę pracy niż przy-
chodnię. Ale, czas pokaże.

*Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna Gurak.

Grzegorz Kaleta, dyrektor SZPOZ w Piekoszowie.

Skorzystaj z bezpłatnej 
pomocy prawnej

W całej Polsce otwartych zostało 
ponad 1500 punktów bezpłatnej pomo-
cy w zakresie prawa. 

Zgodnie z nową ustawą z takiej po-
mocy skorzystać mogą osoby do 26 roku 
życia, a także te, które ukończyły 65 lat. 
Honorowani są również posiadacze Karty 
Dużej Rodziny, kombatanci, weterani oraz 
poszkodowani lub zagrożeni klęską ży-
wiołową i innymi przypadkami losowymi.

Wszyscy zainteresowani będą mogli 
uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich py-
tania; zostaną zapoznani z obowiązują-
cym stanem prawnym, przysługującymi 
im uprawnieniami lub obowiązkami. 
Uprawnieni do darmowych porad mogą 
otrzymać pomoc w takich dziedzinach jak 
m.in: prawo pracy; prawo cywilne; sprawy 
karne, administracyjne i rodzinne i wiele 
innych.

 Najbliższe punkty pomocy znajdują 
się w Starostwie Powiatowym w Kielcach  
od poniedziałku do piątku w godzinach 
1115 - 1515 oraz w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kielcach od poniedziałku do piąt-
ku w godzinach 700-1100.   
       

       /Urząd Wojewódzki w Kielcach/
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Czas zabawy i aktywności

- Dwa tygodnie to zdecydowanie za krótko – mówią nie-
którzy uczniowie. Coś w tym jest, bo tegoroczne ferie zi-
mowe minęły błyskawicznie. Wszystko za sprawą licznych 
wyjazdów na basen, lodowisko i do kina.

Natomiast podczas zajęć stałych dzieciaki wykonywały licz-
ne prace manualne (kolorowały, wycinały, wyklejały), a także 
brały udział w bardzo aktywnych i pełnych rywalizacji zajęciach 
sportowych.

Roztańczony dzień ostatni
Taniec to doskonały sposób na rozluźnienie, dobrą zabawę 

i naładowanie siebie pozytywną energią, zwłaszcza jeśli w po-
niedziałek uczniowie wracają do szkół. Tak też było podczas 
zakończenia ferii, które miało miejsce w Centrum Kultury 29 
stycznia.

– Serdecznie wam dziękujemy za wspólną zabawę w te ferie. 
Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w wakacje – mówił 
Krzysztof Szymkiewicz kierownik działu kulturalnego BCK.

Podczas balu oprócz wyboru Królowej i Króla, opiekunowie 
wybrali także najgrzeczniejsze dzieciaki, które przez cały okres 
ferii zachowywały się odpowiednio, były pomocne oraz aktyw-
ne na zajęciach i nie przeszkadzały innym użytkownikom. Ty-
tuły Najgrzeczniejszych oraz drobne upominki otrzymali: Filip 
Augustyn (Wincentów), Nikola Zygała (Piekoszów), Roberta Di-
grandi (Brynica), Patrycja Gwiazda (Szczukowice), Zuzia i Kse-

W minionych już feriach zimowych zorganizowanych w naszych placówkach wzięło w 
sumie udział blisko 200 dzieci. Mogły uczestniczyć w zajęciach stałych i wyjazdach.

Podczas balu na zakończenie ferii macarenę zatańczyli wszyscy.

Podsumowanie z kolędami

Koncert miał miejsce w kameralnej sali świetlicy gimna-
zjum. O piękną scenografię zadbały nauczycielki Joanna 
Jarząbek i Renata Podstawka.

Na koncercie nie zabrakło sympatyków kolędowania jak i za-
proszonych gości wśród których znaleźli się: dyrekcja ZPO oraz 
przedstawiciele władz gminy Zbigniew Piątek Wójt Gminy, Zdzi-
sław Grosicki Przewodniczący Rady oraz radni Barbara Dro-
gosz i Aleksander Sieradzan. Podczas koncertu można było 
wysłuchać kolęd tradycyjnych, jak również w nowoczesnych 
aranżacjach. Pojawiły się też pastorałki wykonane a capella.

/ZPO w Piekoszowie/

Występ chóru obejrzeli również ich najbliżsi. To dodatkowo ich motywo-
wało i dodawało odwagi.

nia Nartowskie (Zajączków) oraz Mateusz Walczak (Rykoszyn).
Serdeczne podziękowania należą się naszym nieocenio-

nym i sympatycznym harcerzom z Jaworzni i Zajączkowa, na 
których pomoc w organizacji zabaw i wydarzeń zawsze mo-
żemy liczyć.                              

                              /kg/

Na początku lutego w  ZPO w Piekoszowie odbył się koncert szkolnego chóru „BO-
NUS” podsumowujący okres kolędowania.

Chór „BONUS” działa przy ZPO w Piekoszowie i liczy 23 
osoby. W jego skład wchodzą dzieci ze szkoły podstawowej 
wspierane przez trzy dziewczynki z gimnazjum. 
Opiekunem artystycznym i dyrygentem zespołu jest Maria Wiech,  
nauczyciel muzyki. Stroną fotoreporterską opiekuje się pani Alek-
sandra Brożyna. W 2015 roku zespół został zakwalifikowany do 
„Ogólnopolskiego Programu Chórów Szkolnych – Śpiewająca Pol-
ska”.
Dorobek artystyczny chóru przedstawia się następująco:
* Udział w koncercie „Dona nobis pacem” w ramach „Międzyna-
rodowych Dni Muzyki Organowej i Cerkiewnej” - koncert w Stara-
chowicach;
* Zwycięstwo chóru i solistki Zuzanny Ziętal w IX Świętokrzyskim 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Kielcach;
* Zwycięstwo w ogólnopolskim konkursie „Żołnierskie kolędowa-
nie” w Kielcach oraz puchar i nagroda specjalna komendanta Cen-
trum Przygotowań do Misji Zagranicznych dla Zuzanny Ziętal;
* Trzecie miejsce w IV Wojewódzkim konkursie „Kolęda płynie z 
wysokości” w Nowinach;
* Największym osiągnięciem chóru jest zakwalifikowanie się do 
przesłuchań finałowych XXII Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i 
Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Do tego kon-
kursu zgłosiło się 1550 podmiotów wykonawczych, z których 129  
zostało dopuszczonych do finału Festiwalu. Wśród nich zalazł się 
chór „BONUS” oraz solistka Zuzanna Ziętal.
Wszystkie te sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc 
i wsparcie Wójta Zbigniewa Piątka oraz zaangażowanie ze 
strony rodziców.

Historia chóru BONUS



6 Głos Piekoszowa • nr 7 (101) • LUTY 2016 Głos Piekoszowa • nr 7 (101) • LUTY 2016R E L A C J E6

Zebraliśmy ponad 20 tysięcy!
Liczenie pieniędzy trwało kilka godzin. Monety i banknoty przeliczane były kilkukrotnie. 
I okazało się, że… mamy sukces!

W tym roku na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy zebraliśmy 
rekordową kwotę!

Po raz kolejny Biblioteka Centrum Kul-
tury w Piekoszowie przyłączyła się do tej 
ogólnopolskiej akcji, która podobnie jak 
w ubiegłym roku, w tym również zbierała 
fundusze dla oddziałów pediatrycznych i 
dla osób starszych. Pięćdziesięciu wolon-
tariuszy z naszej gminy przemierzało uli-
ce Piekoszowa, Kielc i okolic, by uzbierać 
jak największą ilość pieniędzy.

Zagrali i zaśpiewali
– Bardzo się cieszę, że Piekoszów po-

kazał otwarte serce, i że chcecie wszyscy 
pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej 
potrzebują – powiedział obecny na finale 
Wójt Zbigniew Piątek. Warto wspomnieć, 
że 24. Finał WOŚP zawsze ma również 
oprawę artystyczną. Dlatego też, na sce-
nie zaprezentowały się zespoły Wierna 
Rzeka, Piekoszowianie i Wincentowianie 
oraz młodzi wokaliści Gosia Zaława, Rok-
sana Dobosz, Zuzia Ziętal i Oliwia Pały-
siewicz. Usłyszeliśmy piosenki polskie, i 
zagraniczne. Ponadto swój taneczny ta-
lent oraz starannie dobraną i wyćwiczoną 
choreografię, zaprezentowały dziewczęta 
z zespołu EFEKT z Brynicy.

Podczas finału zaprezentowali się 
również młodzi karatecy z Klubu Kara-
te Morawica i Piekoszów. Niesamowite 
techniki oraz mocne uderzenia najmłod-
szych uczniów wzbudzały podziw wśród 
widowni.

Licytacje, loteria i gwiazda wieczoru
Oczywiście pomiędzy występami arty-

stycznymi odbywały się liczne licytacje, 
w których do zdobycia były m.in. kosz 
wędlin + wino, zestaw kosmetyków i ar-
tykułów domowych FM Group, obrazy lo-
kalnych artystów, duża bombka ręcznie 
wykonana oraz bon o wartości 500 zł na 
przegląd techniczny pojazdu.

Jednakże największą atrakcją wieczo-
ru był występ Mateusza Ziółko, zwycięzcy 
III edycji programu The Voice of Poland. 
Nasz gość specjalny wykonał kilka zagra-
nicznych i polskich utworów, które swoją 
delikatnością i fantastycznym wykona-
niem wprawiły w bardzo sentymentalny 
nastrój wszystkich obecnych. – Moją naj-
większą miłością jest muzyka, zwłaszcza 
ta wywodząca się z Wysp Brytyjskich – 
powiedział piosenkarz.

Tuż po koncercie przyszła kolej na fi-
nalny punkt wydarzenia, czyli losowanie 

DZIĘKUJEMY DARCZYŃCOM

W tym roku zebraliśmy 
20 932,08 zł! Największą atrakcją wieczoru był koncert Mateusza Ziółko. Tutaj z młodymi fankami.

loterii. Ponad setka losów miała szansę 
wygrać m.in. bony na zakupy, biżuterię, 
kalendarze, wkrętarkę, piłki i koszulki 
sportowe. 

Nagrodą główną, która trafiła do rąk 
jednej z mieszkanek był smartphone 

ufundowany przez Bank Spółdzielczy w 
Łopusznie.

Należy zaznaczyć, że kwotę 2 568,50 
zł przekazał na WOŚP Zespół Placó-
wek Oświatowych w Piekoszowie (w 
tym Przedszkole Samorządowe - 550 zł, 

Taneczny pokaz zespołu Efekt z Brynicy.

PSB Mrówka Piekoszów Robert Bartos i Stanisław Bartos, 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, MiszTour Sta-

nisław Misztal, Sal-Bud Piotr Salwa, Świat Firanek Aneta Dyk, Usługi 
finansowo-ubezpieczeniowe „EWA” Ewa Sidło, Kwiaciarnia Flo@rt 

Monika Czarnota, ZPM Hochel Mariusz Hochel, Hotel Leśna Promenada 
Andrzej Terelak, Masarnia Aleksander Wolder, Gimax-Truck Sylwester 

Giemza, Bank Spółdzielczy w Łopusznie, Pizzeria Roma Piekoszów, Piz-
zeria Rafello Piekoszów, Sklep z biżuterią i prezentami Niezapominajka 
Kielce, Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna, lokalni artyści z terenu 

gminy Piekoszów specjalizujący się w malarstwie i rękodziełach, 
Apteka VITA Piekoszów, Lukrowe Chaty, Piekarnia Majka, 

Klub Astra Piekoszów, Klub Korona Kielce.
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Edyta Sochanowska, Nikola Wieloch, Patrycja Kmiecik, Karoli-
na Stefańczyk, Daria Kwiatkowska, Kacper Snochowski, Sylwia 

Wijas, Kamila Kosińska, Martyna Jakubowska, Jakub Szymkiewicz, Zuzanna 
Dudek, Natalia Sobczyńska, Dominika Sornat, Norbert Szymkiewicz, Mag-

dalena Kot, Ewa Jarząb, Hubert Kusiński, Dawid Cedro, Patrycja Błaszczyk, 
Mikołaj Orliński, Klaudia Kwiatkowska, Małgorzata Pietrzykowska, Sandra 

Gierasimowicz, Nikola Nowacka, Aleksandra Dudek, Emilia Dudek, Karolina 
Jarząb, Weronika Witkowicz, Julia Dudek, Ewa Bębacz, Aleksandra Zapała, 

Kamila Dudzic, Przemysław Wiencko, Natalia Król, Maria Cemborowska, 
Robert Mariasik, Karolina Zielonka, Izabela Stolarska, Marcel Sendybeł, 

Sebastain Macek, Maciej Konarski, Beata Snochowska, 
Anna Prusaczyk, Kacper Korus i Daria Wawrzycka.

DZIĘKUJEMY WOLONTARIUSZOM

Odwiedziny malych ulubieńców
4 lutego bibliotekę w Brynicy odwie-

dziła starsza grupa przedszkolaków.
Wspólnie spędziliśmy czas oglądając 
książki, malując kolorowanki, układając 
puzzle, grając w piłkarzyki oraz bawiąc 
się w kolorowych kulkach. Nasi goście 
także chętnie pozowali do zdjęć.

Dzień pizzy w Szczukowicach
W Szczukowicach zorganizowany 

został Dzień Pizzy. Oprócz skonsumo-
wania prawdziwej pizzy, dzieciaki ba-
wiły się również w jej pieczenie. Jedno 
dziecko leży na brzuchu, a drugie wy-
konuje na jego plecach prace związane 
z pieczeniem np. udaje, że sypie mąkę, 
ugniata ciasto, dodaje wodę, olej czy też 
wałkuje. Wyświetlono także film, który 
pokazał jak powstaje pizza. Na zakoń-
czenie dzieci nauczyły się rymowanki, 
która brzmi: Słoneczną Italią się za-
chwycamy i ochotę na pizzę dziś mamy. 
Gorąca i pikantna cieszy podniebienie, 
możesz ją mieć dziś na zamówienie.

Z myślą o Wielkanocy
We wtorek 27 stycznia panie z Klu-

bu Seniora w Jaworzni, uczestniczyły w 
pokazie konstruowania palemki wielka-
nocnej. Instruktor BCK Barbara Głowala 
mówila m.in. o tym, że przed przystą-
pieniem do tworzenia palmy, musimy 
wcześniej przygotować to co daje nam 
natura czyli między innymi borowinkę, 
bazie, trawę, a także elementy dekora-
cyjne z bibuły czy innych materiałów. Na 
początku wykonywanie palemki przez 
instruktor Annę Wilk nie wyglądało tak 
skomplikowanie, jednak gdy Seniorki 
same rozpoczęły tworzenie własnych 
gałązek stwierdziły, że to wcale nie taka 
prosta sztuka.
Kwiaty wiosny - konkurs plastyczny

Uczestnikami konkursu plastyczne-
go „Kwiaty wiosny” mogą być dzieci i 
młodzież z terenu gminy Piekoszów tj. 
przedszkolaki, uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. 
Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w 
konkursie powinny dostarczyć prace 
w formacie nie większym niż A3 i nie 
mniejszym niż A4 do 15 kwietnia 2016 
roku do siedziby Centrum Kultury w Pie-
koszowie. Regulamin do pobrania na 
www.bckpiekoszow.pl

Przegląd Pieśni Wielkopostnych -
zgłoś się i zaśpiewaj!

22 marca w Centrum Kultury w Pie-
koszowie odbędzie się Przegląd Pie-
śni Wielkopostnych dla solistów i grup 
wokalnych. Konkurs rozpocznie się o 
godzinie 9:30. Warunkiem udziału w 
przeglądzie jest zgłoszenie uczestnika 
osobiście do BCK lub mailem na adres: 
kultura@bckpiekoszow.pl w terminie do 
18 marca 2016 r. Karta zgłoszeniowa 
oraz regulamin dostępne do pobrania na 
naszej stronie www.bckpiekoszow.pl                                                          

                                /kg/, /tk/, /kch/

W SKRÓCIE Z BCK

Szkoła Podstawowa - 1 292,80 zł (kier-
masz szkolny), 595,70 (loteria szkolna) i 
130 zł (finał WOŚP). Najwięcej pieniędzy 
spośród naszych wolontariuszy zebrała 
Małgorzata Pietrzykowska – 1 390,17 zł. 
Gratulujemy sukcesu.

A po finale...
Kilka dni po finale spotkaliśmy się po-

nownie z naszymi wolontariuszami. Pod-
czas krótkiego podsumowania podzięko-
waliśmy im za bardzo owocną współpracę 
i pomoc.               /kg/

W Łodzi „Posprzątane”

W Walentynki wraz z grupą miesz-
kańców wybraliśmy się do Teatru im. 
Stefana Jaracza w Łodzi, w którym o 
godzinie 19, przedstawiany był spek-
takl „Posprzątane” w reżyserii Mariu-
sza Grzegorzeka. 

Ta tragifarsa, w której nie zabrakło 
dobrego humoru na pewno na długo zo-
stanie zapamiętana. W tym dniu zwiedzi-
liśmy również łodzką Manufakturę.

Co zwiedzimy w pierwszej połowie 
2016 roku?

Najbliższa wycieczka odbędzie się w 
sobotę 19 marca. Naszym kierunkiem bę-
dzie Łańcut i Rzeszów, gdzie zwiedzimy 
zamek, stajnie i wozownie, podziemną 
trasę turystyczną oraz Muzeum Dobra-
nocek. Ponadto w planach w kwietniu jest 

zwiedzanie Doliny Pilicy i takie punkty jak 
Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej 
w Studziannej, Szaniec Hubala w Anieli-
nie, Spacer po Spale oraz rezerwat przy-
rody „Niebieskie źródła” w Tomaszowie 
Mazowieckim. W kwietniu planujemy rów-
nież wyjazd na spektakl teatralny do kie-
leckiego Teatru im. Stefana Żeromskiego.

W maju czeka na nas wycieczka do 
Warszawy i zwiedzanie Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Łazienki lub 
Wilanów. Natomiast w czerwcu zwiedzi-
my Jurę Krakowsko-Częstochowską, w 
której do zobaczenia mamy m.in. Zamek 
Ogrodzieniec czy Pustynię Błędowską. O 
wszystkich wycieczkach będziemy infor-
mować na bieżąco.    

       /kg/            

Uczestnicy wycieczki przed Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi.

W tym roku na mieszkańców gminy czeka kilkanaście 
wyjazdów krajoznawczych. 
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Najpiękniejszych kolęd czas
Ponad pięćdziesięciu uczestników wzięło udział w VI Gminnym Przeglądzie Kolęd i 
Pastorałek, który odbył się 14 stycznia w Centrum Kultury w Piekoszowie.

– Uczestnictwo w tego typu przeglą-
dach nie tylko rozwija talenty wokalne 
dzieci, ale i wyzwala w uczestnikach 
ducha rywalizacji, co też jest im po-
trzebne, – mówił podczas konkursu 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pieko-
szów – dlatego też należy wspierać ta-
kie działania, za co serdecznie dzięku-
ję organizatorom.

Młodzi wokaliści prezentowali swoje 
zdolności w takich kategoriach jak soliści, 
grupy wokalne i grupy wokalno-instru-
mentalne. Przedstawiane były nie tylko 
tradycyjne kolędy, który wszyscy dobrze 

znają, ale i przepiękne i niezbyt popular-
ne pastorałki.

– Wszystkim uczestnikom życzę powo-
dzenia i jak najlepszej prezentacji – mó-
wiła na początku przewodnicząca jury, 
Emilia Marszałek. Oprócz niej występy 
oceniały Marta Kieza-Chrabąszcz i Iza-
bela Tomaszewska. Panie, zasiadające w 
komisji oceniały nie tylko czystość wyko-

nania, ale i zgodność z tematyką konkur-
su oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Rywalizacja uczniów klas I-III
Na początku rywalizowali ze sobą so-

liści z kategorii klas I-III. W tej grupie po 

raz kolejny nie miała sobie równych Kor-
nelia Karyś, która po znakomitej prezenta-
cji utworu „Aniołek maleńki jak wróbelek” 
zwyciężyła. Następnie przyszła kolej na 
grupy wokalne w tej kategorii wiekowej, 
w której zwyciężyli uczniowie z Micigoz-
du – Nikola Giemza, Jakub Bałchanowski 
i Paulina Wawrzeńczyk.

Klasy IV-VI i gimnazjum
Po przerwie prezentowali się soliści z 

kategorii klas IV-VI. – Obrady jury były 
bardzo burzliwe i mieliśmy nie lada pro-
blem by wybrać tych najlepszych, ponie-
waż wszyscy świetnie się zaprezentowali 
– mówiła po występach Emilia Marszałek.

Najlepsza w kategorii solistów klas IV-
-VI okazała się Oliwia Kudła, która zapre-
zentowała kolędę „Gdy śliczna Panna”. 
Spośród solistów z gimnazjum najlepiej 
zaśpiewała uczennica gimnazjum w Bry-
nicy Małgorzata Zaława. 

Ostatnimi prezentacjami były wystę-
py grup wokalnych i instrumentalnych 
z klas IV-VI. W tej pierwszej zwyciężyły 
przedstawicielki Szkoły Podstawowej w 
Rykoszynie – Julia Polit, Weronika Gurak, 
Kamila Brożek i Katarzyna Wojtasińska. 
Trzy prezentacje mieliśmy w kategorii 
grup wokalno-instrumentalnych. Tutaj 
przyznano tylko jedno pierwsze miejsce, 
które zajął duet z Micigozdu – Julia Kor-
necka i Zuzanna Zając.

 – Serdecznie dziękujemy wszystkim 
młodym artystom i zapraszamy was na 
kolejne takie inicjatywy – mówił na zakoń-
czenie Andrzej Paździerz Dyrektor BCK 
Piekoszów.      /kg/

Najmłodsza kategoria uczestników - już z nagrodami.

Porada dał radę jak tanio podróżować
W grudniu odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu „Biblioteka miejscem spotkań”.

W przedostatnim dniu 2015 roku go-
ścił u nas Jakub Porada, dziennikarz, 
podróżnik, autor publikacji „Chłopa-
ki w sofixach”, „Polska da radę” oraz 
„Porada da radę”. 

Na co dzień pracuje w telewizji TVN 
i TTV gdzie realizuje materiały filmowe 
również o tematyce podróżniczej.

Podczas spotkania dziennikarz opo-
wiadał głównie o tanim podróżowaniu. 
– Udało mi się kiedyś lecieć samolotem 
za 2 złote w obie strony – mówi. Dodaje 
również, że nieprawdą jest stwierdzenie 
„zagranica jest droga”. – Bywa tak, że 
samo jedzenie np. w Kielcach czy innym 
mieście kosztuje tyle samo co przelot 
lub przejazd i jedzenie gdzieś poza gra-
nicami Polski – podsumowuje. Niestety 
dla większości osób barierą są nie tylko 

pieniądze, ale i brak znajomości języków 
obcych. – Przed wyjazdem do Hiszpanii, 
codziennie po 15 minut uczyłem się kil-
ku zwrotów, pytań w tym języku. I będąc 
tam później odczuwałem ogromną frajdę 
mając możliwość porozumiewania się ję-
zykiem hiszpańskim mimo, że nie brzmiał 
on perfekcyjne – wspomina Jakub Pora-
da.O wielu tego typu historiach jest mowa 
w podróżniczych książkach dziennikarza, 
które – zgodnie z tradycją – zostały wylo-
sowane na zakończenie spotkania. Oczy-
wiście znalazł się także czas na wspólne 
zdjęcia z gościem i autografy.

Spotkanie autorskie odbyło się w ra-
mach projektu „Biblioteka miejscem spo-
tkań”, który współfinansowany był ze 
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego.                             /kg/ Warto skorzystać z porad naszego gościa.
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Bezpieczeństwo i komfort

WYNAJEM AUTOKARÓW I BUSÓW
w konkurencyjnych cenach

- imprezy okolicznościowe
- wycieczki szkolne
- transfery na lotniska
- wycieczki w kraju i zagranicą

Rykoszyn 110, 26-065 Piekoszów
691 399 506,  697 110 582
misztour@wp.pl

W
yt

nij
 kupon !!!  Zyskaj rabat  !

!! 10%

www.misztour.pl

R E K L A M A

Rusza grywalizacja
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie dla mieszkań-

ców gminy Piekoszów ma wyjątkową propozycję. 
Najnowsze projekcje filmowe, kinowe hity oraz bajki dla dzieci 

czekają na kinomaniaków w każdy piątek w budynku biblioteki w 
Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 66. 

Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych na naj-
bliższe projekcje dla dzieci i dorosłych: 26 lutego godz. 15 – 
„Bella i Sebastian”, godz. 17 – „Jack Strong”, 4 marca godz. 15 
– „Pingwiny z Madagaskaru”, godz. 17 – „11 minut”; 11 marca 
godz. 15 – „Minionki”, godz. 17 – „Panie Dulskie”. Wstęp na pro-
jekcje jest bezpłatny.

/kg/

Kino w bibliotece

Dziewięćdziesiątka uczniów ze starszych klas podstawo-
wych i gimnazjum uczestniczyła w spotkaniu ze Zbignie-
wem Masternakiem, autorem książek „Scyzoryk”, „Niech 
żyje wolność” czy „Chmurołap”. 

Na początku nasz gość opowiedział kilka słów o swojej twór-
czości. - Był taki czas, że nie mogłem wydać najpierw jednej, 
potem drugiej książki. Wtedy postanowiłem samemu to zrobić. 
Oczywiście pożyczyłem na ten cel pieniądze skąd się dało i 
dzięki temu książki zostały opublikowane - dodał autor. 

Uczniowie pisali własne scenariusze
Warto zaznaczyć, że Zbigniew Masternak ukończył scena-

riopisarstwo w Krakowskiej Szkole Filmu i Komunikacji Audiowi-
zualnej. - Pisałem kilka odcinków dla „Świata według Kiepskich” 
czy dla „Samego życia” - mówił nasz gość. I właśnie temat pisa-
nia scenariuszy stał się tematem warsztatów, w których wzięli 
udział uczniowie. Przez kilkadziesiąt minut pisali scenariusze 
do własnych filmów, których akcja odbywa się w Piekoszowie. 
I tak usłyszeliśmy opowieści o sarkofagach, wampirach, smo-
kach czy też scenariusze na świetne telenowele.                 /kg/

Grupa kilkudziesięciu uczniów z uwagą słuchało opowieści naszego gościa.

Na kabaretowej fali
Potężna dawka humoru czekała na wszystkich konese-

rów wystąpień kabaretowych. W Centrum Kultury w Pie-
koszowie, 12 lutego wystąpił Kabaret Czwarta Fala, który 
przedstawil swój program „Made in Poland”. 

Grupa znana jest przede wszystkim z wykreowania dwóch 
postaci - dresiarzy Kloca i Wentyla, których przygody i spo-
sób myślenia doprowadzają do śmiechu. Oprócz tego mieliśmy 
możliwość obejrzeć filmiki stworzone przez kabareciarzy, które 
swoją tematyką obejmowały tak „poważne” aspekty życiowe jak 
poszukiwanie idealnej pracy czy męskie zachowania.

W swoim programie Czwarta Fala zaprezentowała skecze 
o wykrywaczu kłamstw, planowanym napadzie na bank oraz o 
różnicach pomiędzy Niemcami a Polakami.                            /kg/

Laptop, smartfon, czy tablet będą głownymi nagrodami 
w rozpoczynającej się w połowie marca grywalizacji. 

Każdy mieszkaniec naszej gminy będzie miał możliwość 
wzięcia udziału w zabawie. Co najlepsze nie będzie trzeba się 
bardzo wysilać. Punkty rankingowe będą przyznawane za ak-
tywność czytelniczą, czy też udział w wydarzeniach organizo-
wanych przez BCK Piekoszów. Będą również ciekawe wyzwa-
nia. Rankingi będziemy co miesiąc aktualizować i publikować, a 
zwycięzców poznamy pod koniec roku.

Więcej informacji udzielać będą placówki Biblioteki Centrum 
Kultury w Piekoszowie już od początku marca.

/sup/
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 Zespół Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie został w grudniu 2015 r. 
beneficjentem projektu „Mobilność 
kadry edukacji szkolnej”, realizowa-
nego w ramach Programu Operacyj-
nego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś IV 
Innowacje społeczne i współpraca po-
nadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy 
mobilności ponadnarodowej.

POWER 2014-2020 to następca koń-
czącego się Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Dzięki umowie podpisanej z 
Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  na-
sza placówka zrealizuje w  roku szkolnym 
2015/2016 projekt  pt. „Wyższe kompe-
tencje z języka angielskiego dla nauczy-
cieli Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie” , do-
finansowany w kwocie 9705 Euro.

Projekt zaplanowany w europejskiej 
współpracy z International Project Centre 
Exeter -  podnosząc kompetencje nauczy-
cieli przyczyni się w sposób bezpośredni 
i pośredni na podniesienie jakości pracy 
placówki. Atrakcyjne i nowoczesne meto-
dy pracy wprowadzone przez nauczycieli, 

Wiedza, edukacja, rozwój
którzy odbędą szkolenie językowe i kultu-
rowe w Wielkiej Brytanii, przełożą się na 
poprawę wyników w zakresie umiejętno-
ści uczniów.

Kompetencje i doświadczenia nabyte 
przez pracowników uczestniczących w 
kursie IPC Exeter  przyczynią się także 
do zwiększenia europejskiego wymiaru 
pracy szkoły w ramach jej strategii roz-
woju w przyszłości. Program kursu IPC 
Exeter oferuje doskonałą okazję do prak-
tykowania komunikacji i nawiązywania 
współpracy na szczeblu międzynarodo-
wym. Organizatorzy kursu szkolą nauczy-
cieli od wielu lat i zdobyli duże doświad-
czenie w tworzeniu i wspieraniu wymiaru 
europejskiego w edukacji. Szkolenia po-
magają uczestnikom w znalezieniu part-
nerów do współpracy w przyszłości w 
programie Erasmus+ czy eTwinning. 

             /Iwona Zalewska-Lech/

Szkoła Podstawowa w Łosieniu
W styczniu tego roku uczniowie szko-

ły w ramach działalności Szkolnego 
Klubu Wolontariatu pojechali do Domu 
dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 
z koncertem kolęd i pastorałek. Spotka-
nie z osobami mieszkającymi na stałe 
w ośrodku oraz przebywającymi czaso-
wo na rehabilitacji odbyło się w bardzo 
miłym i uroczystym nastroju. Wszyscy 
pensjonariusze słuchali śpiewu z wielkim 
zainteresowaniem, u wielu widać było 
wzruszenie.

Szkoła Podstawowa w Rykoszynie
Z okazji zbliżających się Walentynek 

do biblioteki w Rykoszynie zawitała kl. III 
z opiekunem Teresą Piotrowską. Na po-
czątku spotkania dzieci dowiedziały się, 
że Święty Walenty jest patronem zako-
chanych i tradycja obchodzenia Walen-
tynek dotarła do Polski w latach 90-tych 
ubiegłego stulecia.

W kolejnej części dzieci wspólnie 
rozwiązywały krzyżówkę walentynkową. 
Później rozpoczęła się zabawa. Każde 
dziecko wybierało połówkę serduszka 
przeciętego w różny sposób, a zadaniem 
było dopasować połówki. Na zakończe-
nie chłopcy wręczyli walentynkę swojej 
opiekunce. 

ZPO w Zajączkowie
17 lutego - Światowy Dzień Kota to 

najlepsza okazja aby pomyśleć o wol-
nożyjących kotach, które potrzebują 
wsparcia, a także o wszystkich kotach 
żyjących w schroniskach i przytuliskach. 
Osoby i organizacje zajmujące się po-
mocą kotom mają wciąż mnóstwo pod-

opiecznych, którym starają się zapewnić 
jedzenie i opiekę weterynaryjną, a także 
dom. 

W związku z tym dniem Szkolne Koło 
LOP realizowało projekt edukacyjny pod 
nazwą „Koty, kotki i kocury”.  

Szkoła Popdstawowa w Brynicy
2 stycznia uczniowie klasy V Szko-

ły Podstawowej w Brynicy  obejrzeli w 
Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach 
spektakl „Pinokio” na podstawie książ-
ki Carlo Collodiego, w reżyserii Bartło-
mieja Wyszomirskiego. Przedstawienie 
przygotowane zostało nowoczesnymi 
środkami teatralnymi, począwszy od gry 
aktorskiej, poprzez scenografię Izy Toro-
niewicz, muzykę, ruch sceniczny i inne 
efektowne pomysły reżyserskie.

Szkoła Podstawowa 
w Szczukowskich Górkach

Jak co roku członkowie Szkolnego 
Koła PCK działającego w Szkole Pod-
stawowej w Szczukowskich Górkach, 
przygotowali apel dotyczący bezpiecz-
nego spędzania wolnego czasu podczas 
ferii zimowych. Zachęcano dzieci, aby 
korzystały z dobrodziejstw zimy, w mia-
rę możliwości uprawiały sporty zimowe, 
nie spędzały zbyt dużo czasu przed te-
lewizorem i komputerem. Zaapelowano, 
żeby pamiętały o dokarmianiu ptaków, 
aby mogły one przetrwać ten trudny dla 
nich okres. 

Na koniec spotkania odbyło się wrę-
czenie nagród uczestnikom konkursu, 
ogłoszonego przez SK PCK na „Stroik 
świąteczny”.

Źródło: strony internetowe szkół

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ

Metoda ruchu
rozwijającego

5 lutego w Żłobku w Piekoszowie 
odbył się Bal Karnawałowy.

Personel Żłobka dołożył wszelkich sta-
rań by wystrój „Sali balowej" wprowadził 
dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał 
do wesołej zabawy. Dzieci, przebrane 
w barwne i pomysłowe stroje, świetnie 
się bawiły, a skoczna i rytmiczna muzy-
ka zachęcała je do tańców. W przerwie 
balu nasi Milusińscy zostali zaproszeni na 
słodką przekąskę. Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie w przygotowanie pięk-
nych balowych strojów dla swoich dzieci.

/Baśniowy Żłobek/

Bal karnawałowy
w piekoszowskim 
żłobku

Metoda wykorzystuje dotyk, ruch 
oraz wzajemne relacje fizyczne, emo-
cjonalne i społeczne do rozszerzania  
świadomości własnego ciała i uspraw-
niania ruchowego, świadomości prze-
strzeni i działania w niej, pogłębiania 
kontaktu z innymi ludźmi.

Dzięki możliwości kreowania zajęć 
według potrzeb grupy – dzieci stają się 
współautorami ćwiczeń, mogą wykazać 
się swoją spontanicznością i otwierają się 
na twórcze działanie. To właśnie dlatego 
ruch, ponieważ wyróżnia ćwiczenia wspo-
magające rozwój dziecka prowadzące do 
poznania własnego ciała, pomagające 
zdobyć pewność siebie i poczucie bezpie-
czeństwa w otoczeniu, ułatwiające nawią-
zanie kontaktu i współpracy z partnerem i 
grupą oraz ćwiczenia twórcze.

Metoda ta jest szczególnie polecana 
dla dzieci niepełnosprawnych i wprowa-
dzona została w Zespole Oświatowych 
Placówek Integracyjnych w Micigoździe.                     

                               /ZOPI Micigózd/

„Głos Piekoszowa”  
– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca: Biblioteka Centrum Kultury  
w Piekoszowie, ul. Częstochowska 66 

red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: Biblioteka Centrum  
Kultury w Piekoszowie 

Druk: EMDRUK  
tel. 602 555 373

Nakład: 1500 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności  
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca  

nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie 
prawo do ingerencji w nadesłane teksty. 

Numer zamknięto 22 lutego 2016 r.
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W drugim tygodniu lutego Zespół Placówek Oświato-
wych w Jaworzni odwiedzili członkowie Kieleckiego Od-
działu Szturmowego w Kielcach.

Jest to grupa ASG (Air Soft Gun), której członkowie uczą się 
taktyk prawidłowych postaw strzeleckich oraz różnych działań 
ogólnowojskowych. Grupę stanowi 40 osób w wieku od 15 do 36 
lat. Spotkania odbywają się w weekendy. 

Grupa bierze udział w różnych zlotach tzw. „strzelankach”. 
Członkowie grupy ASG zaprezentowali się w szkole opowiadając 
uczniom o swojej działalności, prezentując broń, której używają 
w czasie ćwiczeń. Wśród nich był absolwent ZPO w Jaworzni 
Paweł Redlica. Ponadto towarzyszyli mu: Bartłomiej Olewiński i 
Dawid Jaśkowski ze Społecznego Gimnazjum w Kielcach oraz 
Przemysław Grabowski - student Politechniki Świętokrzyskiej w 
Kielcach.

                   /ZPO w Jaworzni/

Na balu obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz.

Oddziały Szturmowe
gościły w Jaworzni

Członkowie Kieleckiego Oddziału Szturmowego.

We wtorkowe popołudnie 9 lutego w Zespole Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie  odbył się Bal Gimnazjalny dla 
klas trzecich. 

Zabawa rozpoczęła się tradycyjnie polonezem o godz. 1630. 

Na uroczystości byli obecni: Wójt Gminy Zbigniew Piątek wraz 
z przedstawicielami Rady Gminy Zdzisławem Grosickim i Alek-
sandrem Sieradzanem, dyrektor ZPO dr Ewa Wydra-Słomka, 
wicedyrektor Beata Ziental, nauczyciele gimnazjum oraz rodzi-
ce. 

Zabawa trwała do godziny 2100 i wszyscy bawili się znakomi-
cie. Wybrano także Króla i Królową Balu. Szczęśliwcami okazali 
się Klaudia Wach i Igor Szwarc.               /ZPO w Piekoszowie/

Bal dla trzecich klas
gimnazjalnych
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