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Likwidacja gimnazjów to 
główny punkt reformy szkolnic-
twa.

Zgodnie z założeniami reformy 
powracamy do 8-letniego trybu 
nauki w szkole podstawowej, 5-let-
niej nauki w technikum i 4 lat w 
liceum. Skrócony zostanie także 
sam rok wychowawczo-dydaktycz-
ny - najwcześniej może on zakoń-
czyć się już 21 czerwca.

Dożynki dekanalno-gminne
w Piekoszowe

Czytaj na stronach 6-7

Na początku września po raz 
kolejny zorganizowane zostały 
dożynki. W święcie plonów w 
tym roku udział wzięło kilkaset 
osób.

Tuż po uroczystej mszy świętej 
i przemarszu ulicami Piekoszowa, 
rozpoczęła się część artystyczna 
wydarzenia. Nie zabrakło wystę-
pów tanecznych i wokalnych, kon-
kursów kulinarnych i turnieju sołty-
sów. Gwiazdą wieczoru był zespół 
Milano.

Święto patrona, święto szkoły 
oraz ślubowanie pierwszaków

Szkoła w Piekoszowie oraz 
szkoła w Jaworzni w tym roku 
obchodzą uroczyste jubileusze.

Pierwsza z nich świętuje w tym 
roku 100-lecie istnienia szkoły, a 
druga - 10-lecie nadania szkole 
imienia Jana Pawła II. Nie obyło 
się bez uroczystych akademii i hi-
storycznych wspomnień.

Czytaj na stronach 10-11

Pięćdziesiąt osób świętowało 
pięćdziesiąt lat wspólnego ży-
cia. Za tak długoletnie pożycie 
małżeńskie pary z terenu gmi-
ny Piekoszów 10 października 
otrzymały medale przyznawane 
przez Prezydenta RP.

Wszyscy zaproszeni goście 
zgodnie przyznali, że wytrwanie 
50 lat razem nie jest takie pro-
ste. – Dziękuję, że pokazaliście 
młodym ludziom jak można swo-
jej przysięgi dopełnić przez taki 
okres życia. I wiem, że tylko dzię-
ki miłości, umiejętności rozmowy, 
poszukiwania rozwiązań - trudne 
sytuacje udaje się rozwiązywać – 
mówiła Agata Wojtyszek Wojewo-
da Świętokrzyski. O swoich reflek-
sjach mówił również Senator RP 
Krzysztof Słoń: - Dziś otrzymujecie 
odznaczenia przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Jednak myślę, że te najpięk-
niejsze medale na co dzień sami 
sobie dajecie. A są nimi miłość, 
radość, uśmiech, czy też opieka 
podczas choroby - mówił Senator. 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 

Piątek zaznaczył – Medal Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie jest 
ogromnym wyróżnieniem, otrzy-
muje je bowiem dwoje ludzi, któ-
rych wspólne życie jest powodem 
do dumy i radości oraz wzorem i 
przykładem do naśladowania dla 
innych pokoleń.

Po życzeniach i gratulacjach 
rozpoczęła się najważniejsza 
część uroczystości – wręczenie 
odznaczeń. Z rąk Wojewody Świę-
tokrzyskiego odznaczenia otrzy-
mało 25 par. 

Podczas obchodów Złotych Go-
dów gościliśmy również Zenona 
Janusa Wicestarostę Kieleckiego, 
Małgorzatę Muzoł Wicedyrektor 
Departamentu Wdrażania Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
Urzędu Marszałkowskiego w Kiel-
cach, Tomasza Zbróga Radne-
go Sejmiku Wojewódzkiego oraz 
Zdzisława Grosickiego Przewodni-
czącego Rady Gminy Piekoszów.

Całość wydarzenia uświetnił 
występ Chóru BONUS z Pieko-
szowa.                                    

/kg/

ZŁOTE GODY 2016
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Uchwały podjęte na seji 29 września 2016 r.:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 

2016 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Gminy Piekoszów na lata 2016-2030;
- w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę Piekoszów;

- w sprawie organizacji wspólnej obsługi finanso-
wej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sekto-
ra finansów publicznych, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Piekoszów;

- w sprawie utworzenia Lokalnego Programu 
Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży;

- w sprawie określenia warunków i trybu przyzna-
wania Nagrody Wójta Gminy Piekoszów „LAUR PIE-
KOSZOWSKI” dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
oraz Listu Gratulacyjnego w ramach Lokalnego Pro-
gramu Wspierania Gminnej Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży;

- w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół 
podstawowych i innych form wychowania przedszkol-
nego prowadzonych na terenie Gminy Piekoszów 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystywania dotacji;

- w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przy-
stanku komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej 
Nr 0484T;

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pieko-
szów;

- sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pieko-
szów na lata 2016-2020;

- w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec urucho-
mienia eksploatacji złoża wapieni i gez jurajskich ze 
złoża „Zajączków-Wesoła” na działkach zlokalizowa-
nych w miejscowości Zajączków, Gmina Piekoszów.             

      Źródło: BIP UG Piekoszów
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Nowy odcinek
wodociągu

Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie w 
ostatnim czasie wykonał nowy odcinek sieci wo-
dociągowej o długości 1400 mb w miejscowości 
Zajączków. Wodociąg zlokalizowany jest wzdłuż 
drogi powiatowej na trasie Piekoszów – Gnieździ-
ska.

 Odcinek ten jest pierwszym, wykonanym elemen-
tem zgodnym z założeniami spółki pn. „Połączenie 
sieci wodociągowej w jeden obieg”. Inwestycja ta 
została zrealizowana dzięki dokapitalizowaniu ZUK-
-u przez Gminę Piekoszów oraz dzięki przychylności 
Rady Gminy Piekoszów. Wodociąg będzie służył nie 
tylko właścicielom 42 działek znajdującym się w bez-
pośrednim sąsiedztwie sieci, ale również jako linia za-
silająca miejscowości Zajączków, Wierna Rzeka, We-
soła, Młynki oraz  w kierunku wschodnim Bławatków, 
Skałka i dalej niezależnie od ujęcia „Nordkalk”. 

Działania podjęte przez Wójta Gminy pozwoliły 
uzyskać stosowne pozwolenia na eksploatację nowe-
go ujęcia. - Kolejnym poważnym zadaniem jakie bę-
dzie realizowane jest włączenie nowego ujęcia wody 
- studnia Lesica - do istniejącej sieci wodociągowej 
- mówi Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. Kon-
tynuując realizację założonych celów obecnie wyko-
nywany jest  projekt kanału tłocznego z włączeniem 
do wieży ciśnień w Zajączkowie wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną.                 /ZUK Piekoszów/

Szczepienia 
przeciw grypie

Program bezpłatnego szczepienia przeciw gry-
pie adresowany jest do osób w wieku od 60 roku 
życia wzwyż, zameldowanych w gminie Pieko-
szów.

Bezpłatne szczepienia wykonywane są w Przychod-
ni w Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75 w termi-
nie od  26 września do 31 grudnia 2016 roku. Osoby 
zgłaszające się na szczepienie proszone są o zabra-
nie dowodu osobistego. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w piekoszowskiej przychodni lub pod nume-
rem telefonu 41 306 10 62. 

- Szczepienia to dobry sposób by zachorowalnośc 
na grypę w tej grupie osób się zmniejszyła. Dlatego 
zachęcamy mieszkańców do skorzystania z tej możli-
wości - mówi włodarz gminy Zbigniew Piątek. Program  
finansowany jest przez Gminę Piekoszów.

      
                                         /SZPOZ Piekoszów/
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Jakie reformy czekają szkoły?
Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych tra-

fiło 637 wychowanków, do szkół podstawowych 
uczęszcza 1083 a do gimnazjów 488 uczniów.

W nowym roku szkolnym w szkołach i placówkach 
oświatowych na terenie gminy Piekoszów pracuje 281 
nauczycieli na 254,94 etatach z czego 177 z nich posia-
da najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczy-
ciela dyplomowanego, 50 – to nauczyciele mianowani, 
a 43 – nauczyciele kontraktowi i stażyści. Jedenastu  
nauczycieli nie posiada stopnia awansu zawodowego.

Rok szkolny 2016/2017 to okres zmian jakimi obję-
te zostaną szkoły i przedszkola w związku z reformą 
systemu oświaty. Zasadnicza zmiana dotyczy oczywi-
ście struktury systemu oświaty i opiera się na propozy-
cji powrotu do 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego 
liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 
utworzenia dwustopniowej szkoły branżowej, która za-
stąpi obecną zasadniczą szkołę zawodową. Zmiany 
będą wprowadzane stopniowo. Uczniowie rozpoczy-
nający naukę w klasie VI szkoły podstawowej w roku 
szkolnym 2017/2018 zamiast do I gimnazjum pójdą do 
VII klasy szkoły podstawowej.

W bieżącym roku szkolnym wychowanie przedszkol-
ne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym dziecko kończy 7 lat. Dodatkowo od 1 września 
2016 r. wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie chętne 
dzieci 5-letnie i 4-letnie mają zapewnione miejsce reali-
zacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko 
w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przy-
gotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale 
przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej 
formie wychowania przedszkolnego.

Siedmiolatki do szkoły
Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7. roku 

życia. Natomiast dziecko sześcioletnie ma obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego. Dzieci uro-
dzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 roz-
poczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 
mogły w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę 
w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać ogólno-
polskiego egzaminu kończącego ich edukację na po-
ziomie podstawowym. Sprawdzian dla szóstoklasistów 
zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim. W wy-
niku nowelizacji rozporządzenia, zajęcia dydaktyczno-
-wychowawcze będą kończyć się w najbliższy piątek 
po 20 czerwca, co oznacza, że najwcześniej może to 
nastąpić 21 czerwca, a najpóźniej – 27 czerwca. W 
związku z objęciem dzieci sześcioletnich obowiązko-
wym rocznym przygotowaniem przedszkolnym od 1 
września 2016 r. funkcjonuje nowa podstawa progra-

Od września 2016 r. naukę we wszystkich jednostkach oświatowych gminy Piekoszów 
rozpoczęło w sumie 2208 dzieci i młodzieży w 123 oddziałach.  

Uczniowie szkoły w Szczukowskich Górkach są gotowi na nowe wyzwania.

mowa wychowania przedszkolnego. Określono w niej 
wymagania jakie powinno spełniać dziecko m.in. z za-
kresu czytania i pisania, a także umiejętności matema-
tycznych niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.                    

                                             /Mirosław Kowalski/

Inwestycje w gminie
Rozpoczęły się prace przygotowawcze związane 

z realizacją przebudowy drogi gminnej Jaworznia - 
Lajsówka. Zostanie wykonana nawierzchnia asfalto-
wa na odcinku 500 mb drogi. 

Rozstrzygnięto ponowne zapytanie ofertowe na 
ułożenie kostki brukowej na placu przy remizie OSP 
oraz na ogrodzenie skweru w miejscowości Szczu-
kowice. Najniższą cenę za realizację zadania zapro-
ponowała firma AQUA-MK, z którą podpisano umo-
wę.

Natomiast 12 października rozstrzygnięto prze-
targ na przebudowę drogi gminnej Łosienek-Łubno 
na odcinku o długości 644 mb, działki nr: 1166; 526 
obręb geodezyjny Łosienek. Najkorzystniejsza ofer-
tą złożyła firma Zakład Budowlano-Drogowy DUKT. 

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia spo-
rów związanych z zajęciem pasa drogowego, prze-
dłuży się termin zakończenia prac remontowych dro-
gi gminnej Brynica-Ukraina.
Otwarcie ofert dotyczących budowy kanalizacji

w miejscowości Janów Dolny
W poniedziałek 24 października odbyło się otwar-

cie ofert postępowania o zamówienie publiczne pn.   
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Janów Dolny w części dotyczącej podłączenia od-
biorców z działki o numerze 137/4 wraz z przepom-
pownią”. Wpłynęło 6 ofert, które są w trakcje oceny. 
Termin zakończenia prac to 30 czerwca 2017 roku.

/UG Piekoszów/

AKTUALNOŚCI
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W zawodach, które odbyły się 11 września w Jeleniej 
Górze uczestniczyło ponad 150 zawodników.

Naszą gminę reprezentowała drużyna o nazwie Szkółka 
Piekoszów/Klub Sportowy Feniks Jaworznia. Najlepiej za-
prezentowali się: wśród dziewcząt z rocznika 2004 Katarzy-
na Zagnińska - 12 miejsce, wśród chłopców rocznik 2004 - 
Oskar Sadowski - 21 lokata. Ponadto w zmaganiach udział 
wzięli: Daria Kucharczyk, Jan Pietrzykowski, Erwin Kwiat-
kowski, Bartłomiej Majchrzyk, Dawid Wijas i Patryk Malicki. 
Zawodników do mistrzostw przygotował Dariusz Kwiatkow-
ski. Pozostali opiekunowie -  Anna Zagnińska i Grzegorz 
Majchrzyk z całych sił wspierali naszych reprezentantów.

Wyjazd sfinansowany został ze środków przekazanych z 
budżetu gminy Piekoszów dla KS Feniks Jaworznia. Część 
kosztów pokryli rodzice uczestników zawodów. 

         /Dariusz Kwiatkowski/

Trzymaj się prosto - zawody kolarskie
15 października w Piekoszowie odbyły się zawody 

kolarskie MTB dla młodych sportowców.
W wyścigach rowerowych brali udział uczniowie ze 

szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dla kolarzy ze 
szkółek kolarskich z całego województwa świętokrzy-
skiego. Podzieleni na kategorie wiekowe uczestnicy mu-
sieli wykazać się siłą, wytrzymałością i chęcią walki. 

- Dla mnie wszyscy jesteście zwycięzcami - mówił Wójt 
Zbigniew Piątek rozdając puchary, medale i nagrody naj-
lepszym zawodnikom poszczególnych kategorii.

W ramach imprezy można było również skonsultować 
dzieci w kierunku wad postawy w ramach akcji „TRZY-
MAJ SIĘ PROSTO”.                                           

             /sup/
Najlepsi zawodnicy dumnie podnoszą puchary.

Urząd Gminy w Piekoszowie informuje, iż w dniach od 
14 do 19 listopada 2016 r. w godz. od 8:00 do 16:00 odbę-
dzie się objazdowa zbiórka odpadów problemowych, tj. 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego czy zużytych opon pocho-
dzących z gospodarstw domowych.

Szczegółowy wykaz terminów:
- 14 listopada - Szczukowice, Szczukowskie Górki, Pod-

zamcze, Julianów, Brynica;
- 15 listopada - Piekoszów, Micigózd, Wincentów, Wincen-

tów-Zręby;
- 16 listopada - Janów, Jaworznia, Gniewce, Zagórze, Ła-

ziska;
- 17 listopada - Rykoszyn, Skałka, Bławatków, Gałęzice;
- 18 listopada - Łosień, Łosienek, Łubno, Lasek, Lesica, 

Jeżynów;
- 19 listopada - Wierna Rzeka, Młynki, Zajączków, Weso-

ła.
Posiadane odpady należy wystawić przed posesję do 

godz. 8:00 – samochody zbierające (oznaczone nazwą firmy 

BIO-MED Sp. z o.o.), nie będą miały możliwości ponownego 
przejazdu przez daną miejscowość. Zużyty sprzęt elektrycz-
ny i elektroniczny musi być kompletny, bez wymontowanych 
podzespołów.

Zużyte opony mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wóz-
ków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopusz-
czalnej masie całkowitej do 3,5 tony (większe rozmiary opon, 
w przypadku gdy zostaną pocięte).

Odpady wielkogabarytowe są to odpady komunalne po-
wstające w naszych domach, które ze względu na duże 
rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych kon-
tenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: sto-
ły, krzesła, szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, 
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.

W przypadku nieruchomości położonych przy drogach 
bocznych, prosimy o wcześniejsze zgłoszenie informacji o 
konieczności odbioru odpadów do Urzędu Gminy pod nr tel. 
41 300 44 12 wew. 112 od poniedziałku do piątku w godz. 
7:30-15:30.

/UG Piekoszów/

Objazdowa zbiórka odpadów
Od połowy listopada w naszej gminie odbędzie się kolejna zbiórka odpadów problemo-
wych tj. wielkogabarytowych. 

Mistrzostwa Szkółek Kolarskich

Przed młodymi kolarzami jeszcze wiele nauki i rywalizacji.
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Brązowy medal Sylwii Kazimierskiej
Na światowym turnieju na Węgrzech pn. „Dream cup” world international open karate cham-
pionship for youth and masters Kata-kumite 2016 nie zabrakło młodych zawodników KKM.

Wędki poszły w ruch

Najwięcej chętnych mieliśmy w kategorii Szkoła 
Podstawowa. Siedemnastu amatorów wędkowania 
radziło sobie bardzo dobrze. Warto zaznaczyć, że ło-
wienie ryb to nie tylko domena mężczyzn. 

W tej grupie mieliśmy również kilka dziewcząt. Trzecie 
miejsce wyłowił Kacper Buk, a stopień wyżej znalazł się 
Stanisław Jaworski. Natomiast pierwsze miejsce wywal-
czyła Julia Robak. Wśród uczestników tej kategorii roz-
losowano 2 wędki – otrzymali je Stanisław Jaworski i 
Bartosz Radek. Spośród gimnazjalistów kolejno na pierw-
szym i drugim miejscu uplasowali się Dawid Nowak i Se-
bastian Konarski.

W kategorii open rywalizowało ze sobą 6 osób. Na po-
dium znaleźli się: trzecie miejsce – Cezary Majcher, dru-
gie – Patryk Wiśniewski, a zwyciężył Marcel Sendybeł.

/kg/

To już 7. edycja Gminnych Zawodów Węd-
karskich „Gajzlerka 2016”. 

Najlepsi wędkarze tegorocznej edycji zawodów.

Biesiada kulturalna
w Rykoszynie

W niedzielne popołudnie 25 września na boisku przy 
SP i OSP w Rykoszynie odbyła się Biesiada Kulturalna.

Zaproszeni goście, sponsorzy oraz mieszkańcy mogli 
wysłuchać utworów wykonanych przez współorganizatorów 
biesiady - Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna - oraz pio-
senek zaprezentowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Rykoszynie. Odbyły się również konkursy dla dzieci i 
dorosłych oraz pokazy strażackie: pierwszej pomocy i ga-
szenia pożaru. 

W imprezie udział wzięli także zaproszeni gości m.in. Po-
seł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Senator RP Krysztof Słoń, 
Wójt Gminy Zbigniew Piątek, Przewodniczący Rady Gminy 
Piekoszów Zdzisław Grosicki, Radni Sejmiku Województwa 
i gminy Piekoszów, proboszcz parafii Rykoszyn Tadeusz La-
lewicz oraz mieszkańcy Rykoszyna i okolicznych wsi.

Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom za wspar-
cie finansowe wydarzenia.               /kg/

Uczniowie SP w Rykoszynie przygotowali występy artystyczne.

Klub Karate Morawica i Piekoszów (KKM) reprezentowa-
li: Oliwia Sidło, Laura Sitek, Sylwia Kazimierska, Piotr Wę-
gliński i Patryk Szajowski. 

Oprócz KKM Polskę reprezentował zawodnicy z Ełku. Turniej 
choć bardzo wymagający okazał się w naszym zasięgu, cze-
go dowodem jest III miejsce Sylwii Kazimierskiej z Piekoszowa, 
która wygrała 2 walki - niestety przegrała kolejną z koleżanką 
z Polski. 

Jednak to nie koniec sukcesów KKM. Kilka dni wcześniej 
nasi karatecy walczyli w Katowicach. Stamtąd przywieźli wiele 
medali, a werdykt wyglądał następująco: w kata - I miejsce Do-
minika Putko (Morawica); w kumite (walka) - zwyciężyli Adam 
Cieślikiewicz (Morawica) i Piotr Węgliński (Piekoszów), drugie 
miejsce zajęła Dominika Putko (Morawica), a trzecie ex aequo 
Patrycja Gałecka, Oliwia Sidło, Karol Sitek (Piekoszów).

Na szczególne wyróżnienie zasługuje Dominika Putko, która 
mimo nienajlepszego samopoczucia utrzymała się na pierw-
szym miejscu w kata ustępując (kumite) w finałowej walce prze-
ważającej warunkami fizycznymi rywalce.

 Bez cienia wątpliwości w tym turnieju zmierzał po zwycięstwo 
Piotr Węgliński deklasując swoich rywali i prezentując wspaniałą 
technikę oraz ducha walki – brawo Piotr!       /Andrzej Horna/

Dobra passa trwa, a kolejne turnieje jeszcze w tym roku.
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Tegoroczne święto plonów
W niedzielę 4 września po raz kolejny przeżywaliśmy Dożynki Dekanalno-Gminne.

O godzinie 12 w uroczystej Mszy 
Św. w Kościele pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Piekoszo-
wie uczestniczyli księża z dekana-
tu, przedstawiciele parafii dekanatu 
z przygotowanymi wieńcami do-
żynkowymi, przedstawiciele władz 
samorządowych, radni, sołtysi, za-
proszeni goście oraz mieszkańcy 
gminy.

Po Mszy Św. korowód dożynko-
wy przeszedł na Plac Niepodległości, 
gdzie o 15:30 starostowie dożynek 
Małgorzata Snoch i Bogusław Pio-
trowski symbolicznie przekazali owoc 
tegorocznych plonów gospodarzowi 
dożynek Wójtowi Gminy Piekoszów 
Zbigniewowi Piątkowi. Po tym pięknym 
początku rozpoczęły się występy i po-
kazy. Przed sceną swoje umiejętności 
zaprezentowali karatecy z Klubu KKM 
Piekoszów, którzy poprzedzili wystę-
py grup tanecznych: EFEKT z Bryni-
cy i MiniFlowers z Zajączkowa. Przed 
zgromadzoną publicznością wystąpił 
też Chór BONUS z Piekoszowa.

Wybierano również najpiękniejszy 
wieniec. Komisja zadecydowała, że 
wieniec z Parafii Rykoszyn otrzyma 
ten zaszczytny tytuł. Nagrodę – prze-
chodni puchar – wręczył sołtysowi wsi 
Rykoszyn Waldemarowi Kotwicy, Wójt 
Zbigniew Piątek.

Następnie scenę opanowały ze-
społy folklorystyczne. Pierwszy przed 
publicznością wystąpił Zespół Pieśni 
i Tańca Wincentowianie. W kolejnych 

Po uroczystej mszy świętej odbył się przemarsz ulicami Piekoszowa.

wejściach wystąpiły grupy: Zespół 
Swojaki z Gminy Strawczyn, Koło 
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna z 
Kapelą, Zespół Piekoszowianie oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rzeka. 
Pomiędzy występami grup folklory-
stycznych rozstrzygnięty został kon-
kurs kulinarny. Najlepszym daniem 
popisała się Irena Szymańska z Ja-
worzni, która poczęstowała jury kacz-
ką faszerowaną. Nagroda nie ominęła 
też Moniki Pękalskiej, którą Wójt Zbi-
gniew Piątek uhonorował za zdobycie 
drugiego miejsca w konkursie powiato-
wym na piękną i bezpieczną zagrodę 
przyjazną środowisku. 

Sołtysi również mieli „pełne ręce 
roboty” – dosłownie. Podczas Turnieju 
Sołtysów, przedstawiciele poszczegól-
nych wsi musieli wykazać się sprytem i 
z wprawą oraz delikatnością odnaleźć 

ukryte w sianie kurze jaja… Śmiechu i 
dobrej zabawy przy wykonywaniu tych 
czynności było co niemiara.

Po występach zespołów ludowych 
przyszedł czas na dużą dawkę śmie-
chu, którą zapewnił kabaret Weźrzesz. 
Godzinny występ kabaretu poprzedził 
koncert gwiazdy wieczoru zespołu 
Milano, który przyciągnął przed sce-
nę rzeszę fanów. Niestety tuż przed 
końcem występu potężna ulewa prze-
szkodziła w dalszej zabawie. Dyskote-
ka pod gwiazdami z zespołem Braters 
została odwołana.

Miejmy nadzieję, że niezwykle po-
trzebny ziemi deszcz przyczynił się do 
lepszych zbiorów, a w przyszłym roku 
nie przeszkodzi nam w zabawie do 
końca imprezy.

/sup/

W kilku słowach o starostach
Z jednej strony zaskoczenie, z drugiej zaś wielkie 

wyróżnienie. Tak traktują swój wybór starostowie do-
żynkowi Małgorzata Snoch i Bogusław Piotrowski.

MAŁGORZATA SNOCH
Małgorzata Snoch mieszkająca w Wincentowie posiada 

gospodarstwo o wielkości 8,60 ha. Wraz z mężem zajmuje 
się hodowlą buhajów i opasów. Jak mówi Pani Małgorza-
ta, w planach jest również rozwinięcie agroturystyki. Co do 
samego wyróżnienia jakim było reprezentowanie rolników 
podczas dożynek, nie ukrywa, że było to dla niej dużym 
zaskoczeniem. - Najpierw było zaskoczenie, a później za-
częłam się zastanawiać czy podołam temu zadaniu - mówi 
Małgorzata Snoch.

BOGUSŁAW PIOTROWSKI
Odwrotnie było natomiast u starosty dożynkowego, 

którego rolę pełnił Bogusław Piotrowski. - Tę wiadomość 
przyjąłem spokojnie - wyznaje. Pan Bogusław uprawia 22 
ha ziemi, na których posiada głównie zboża, uprawiane na 
paszę dla trzody chlewnej. Z kolei hodowla świń pozwala 

Starostowie dożynkowi podczas przekazywania chleba.

na sprzedaż własnych wyrobów mięsnych. W gospodar-
stwie pomaga każdy - żona oraz dzieci. Ponadto u Pana 
Bogusława funkcjonuje również agroturystyka - wszyscy 
zainteresowani mogą zwiedzić gospodarstwo. W przyszło-
ści planowane jest uruchomienie opcji noclegu dla gości.

/kg/
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Jedni śpiewają, drudzy malują
„Prosta sprawa” czy też „Tamta dziewczyna” to tylko nie-

które utwory jakie mogliśmy usłyszeć podczas kolejnej edy-
cji Przeglądu Piosenki Popularnej i Form Instrumentalnych. 

Przedszkolaki, uczniowie klas podstawowych oraz gimnazjali-
ści – to oni prezentowali na scenie w Centrum Kultury w Pieko-
szowie swoje umiejętności wokalne i muzyczne. Wysłuchaliśmy 
zarówno debiutantów, jak i tych, którzy z muzyką żyją już od daw-
na. - Ćwiczę śpiew na zajęciach w Centrum Kultury i bardzo to 
lubię – wyznała Amelia Brożyna jedna z uczestniczek Przeglądu. 

Komisja, w skład której weszli Dorota Ząbek – instruktor śpie-
wu, Stanisław Kornecki – członek zespołu Braters oraz Stanisław 
Czechowicz – kapelmistrz Orkiestry Dętej z Piekoszowa, po burz-
liwych obradach wyłoniła zwycięzców z poszczególnych kategorii.

Wszystkie występy przedszkolaków zostały wyróżnione. W 
grupie klas I-III najlepiej zaprezentował się Antoni Szczerek, a 
spośród uczniów klas IV-VI najlepiej zaśpiewała Amelia Broży-
na. Wśród gimnazjalistów za wykonanie utworu „Małe tęsknoty”, 
pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Ziętal. 

Rozstrzygnięcie konkursów
Tuz przed rozpoczęciem Przeglądu Piosenki Popularnej, roz-

strzygnięte zostały dwa konkursy plastyczne zrealizowane w ra-
mach projektu „Biblioteka moim przyjacielem”. Pierwszy z kon-
kursów – „Moja ulubiona bajka” – polegał na stworzeniu własnej 
wersji wybranej bajki. Liczyła się współpraca rodzica z dziećmi. 
Tutaj nagrodę główną otrzymali: Julia, Dawid i Filip Kaweccy wraz 
z mamą Anną, którzy stworzyli książeczkę „Kraina Lodu. Dalsze 
przygody Anny, Elzy i Olafa”. 

„Pokaż co lubisz czytać” to drugi z rozstrzygniętych konkur-
sów. Jego celem było zaprojektowanie własnej okładki do ulu-
bionej książki. Na ten konkurs zgłoszone zostały 53 prace. Przy-
znano dwie główne nagrody, które powędrowały do rąk Eliasza 
Wojtasińskiego (Komiks „Scooby-Doo”) oraz do Dawida Ziętka 
(„Hobbit”). 

Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy.                                                                     

                 /kg/

Projekt „Biblioteka moim przyjacielem” współfinansowany jest  
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Najmłodsi uczestnicy przeglądu z nagrodami. Laureat konkursu plastycznego Dawid Ziętek.

W piątek 30 września w bibliotece w Brynicy odbył się 
Dzień Otwarty Biblioteki. Głównymi punktami imprezy były 
warsztaty teatralne oraz spotkanie z policjantami. 

W warsztatach udział wzięli uczniowie klasy III, którzy od-
kryli arkana dziedziny kultury jaką jest teatr. Aktorka teatralna 
Agata Sobota pokazała młodym słuchaczom w jaki sposób wy-
konać ćwiczenia aparatu mowy – ust, języka, strun głosowych. 
– Bardzo ważna jest postawa podczas np. głośnego mówienia 
czy krzyku. Musimy opuścić ręce wzdłuż tułowia by nie uciskać 
przepony – wtedy głos będzie mocniejszy – mówiła. 

W kolejnej części spotkania trzecioklasiści poznali aktorskie 
lalki. – Jakie mamy rodzaje lalek? Kto wie? – zagadywała aktor-
ka. – Marionetki, kukły, pacynki! – dało się słyszeć z sali. 

W międzyczasie na placu przed biblioteką prowadzone były 
konkursy i zabawy. Na przedszkolaki również czekała niespo-
dzianka – prawdziwi policjanci przyjechali do nich, by przed-
stawić im książeczkę o samochodach i radiowozie. Na zakoń-
czenie każdy z małych i dużych uczestników dnia otwartego 
otrzymał po słodkim upominku. 

Dziękujemy: strażakom OSP z Brynicy za wsparcie i pomoc 
podczas dnia otwartego, Radnemu Andrzejowi Borowskiemu za 

Wesołe zakończenie września

sponsorowanie spotkania z aktorką Agatą Sobotą oraz Janinie 
Zapale i Dariuszowi Śliwie za zakup upominków.                

               
              /kg/

Aktorka Agata Sobota przeprowadziła szereg ćwiczeń głosowych.

Projekt „Biblioteka - moje miejsce” współfinansowany jest 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Porucznik Borewicz i życiowe inspiracje
- Nie lubię określeń typu „Polski Bond”. To jest zupełnie 

niepotrzebne – stwierdził Bronisław Cieślak, słynny po-
rucznik Borewicz z serialu „07 zgłoś się”.

Aktor, który gościł w BCK w środę 21 września, opowiadał 
nie tylko o porównaniach go do brytyjskiego Agenta 007, ale i 
o samym serialu tworzonym w czasach PRL-u. – Był pomysł, 
żeby kontynuować ten serial. Ale teraz są inne czasy. Mój boha-
ter musiałby zmienić sposób myślenia, musiałby być „przepusz-
czony przez polityczne sitko”, by dostosować się do teraźniej-
szych poglądów i sytuacji – wyznał Bronisław Cieślak.

Uczestnicy spotkania usłyszeli wiele ciekawych informacji o 
innych aktorach, którzy współtworzyli „07 zgłoś się”, o odtwa-
rzanych przez nich rolach. – Moją żoną była Izabela Trojanow-
ska. Niestety zdradziła mnie z bogatym Arabem – wspomina 
nasz gość. – Porucznik Borewicz nie miał szczęścia do kobiet 
– dodał aktor. 

Coś w tym jest, ponieważ przez wszystkie odcinki prze-
mknęło wiele pięknych kobiet jednak żadnej z nich nie udało się 
uszczęśliwić Sławomira Borewicza.

Wraz z aktorem przybyli również: Piotr K. Piotrowski (autor 
książki „07 zgłasza się”) oraz Dariusz Rekosz, autor książek dla 
dzieci oraz agent Bronisława Cieślaka. 

Na zakończenie spotkania rozlosowano 2 książki, pozostałe 
można było zakupić. Dla fanów porucznika Borewicza znalazł 
się również czas na wspólne zdjęcia oraz autografy z dedyka-
cjami.

Spotkanie z inspirującą Jolantą Szwalbe
„Nie starzeje się tylko ten, kto nie ma na to czasu” mówi 

Jolanta Szwalbe, autorka antologii cytatów, która gościła 
w bibliotece we wtorek 11 października.

Autorka zaraziła pozytywną energią wszystkich obecnych, 
cytując najpiękniejsze i najmądrzejsze myśli z różnych źródeł. 
W jej publikacjach znajdziemy ogromną ilość wypowiedzi akto-
rów, pisarzy, ludzi pełniących stanowiska publiczne, świętych, 
muzyków i wielu innych, których słowa wsuwają się w pamięć i 

Czytelnicy mogli usłyszeć wiele inspirujących cytatów różnych autorów.

Aktor opowiadał o kulisach serialu „07 zgłoś się”.

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

Zagadka skarbu konfederatów rozwiązana
Mimo deszczowej aury we wtorek 11 października w na-

szej gminie odbyła się gra terenowa pn. „Zagadka skarbu 
konfederatów”.

Ta dobra lekcja historii przybliżyła naszym uczestnikom naj-
ważniejsze osobistości, wydarzenia i miejsca w naszej gminie. 
Zarówno uczniowie podstawówek jak i gimnazjum musieli od-
szukiwać skarby czy wskazówki, odpowiadać na pytania i zdo-
być jak największą liczbę punktów po to, by wygrać.

Po kilkugodzinnych zmaganiach (podstawówka miała do 
przejścia aż 12 km!) podliczono punkty i wybrano najlepszych.

Spośród uczniów klas IV-VI najlepsi okazali się uczniowie 
z Piekoszowa. Tuż za nimi znaleźli się kolejno przedstawiciele 
podstawówek z Łosienia i Micigozdu. W gimnazjum werdykt był 
następujący - trzecie miejsce zajął Łosień, drugie - Zajączków, 
a wygrali gimnazjaliści z Jaworzni.

- Gratuluję zwycięzcom. Mam nadzieję, że pozostali będą 
mieli motywację na kolejny rok, by jeszcze lepiej się przygo-
tować - podsumował Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Serdeczne podziękowania należą się nie tylko uczestnikom, 
ale również harcerzom, którzy współorganizowali grę oraz na-
uczycielom, którzy przygotowali i przebyli z uczniami tę histo-
ryczną wyprawę.                                                              /kg/

Projekt „Zagadka skarbu konfederatów” współfinansowany jest ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra

zostają tam na dłużej. Głównym celem spotkania było pokaza-
nie jak piękne jest życie, jak zabawne mamy w nim sytuacje, jak 
należy cieszyć się z tego co jest.

I właśnie tym optymizmem i poczuciem humoru obecni na 
spotkaniu goście mogli dosłownie „pooddychać”. Wybuchy 
śmiechu jakie towarzyszyły niektórym wypowiedziom Pani 
Jolanty świadczą same za siebie. Obecni na spotkaniu mogli 
wylosować książki autorki, a Ci, którym się to nie udało mógł 
zakupić interesujące zbiory cytatów.           /kg/

Przedstawicielki gimnazjum w Brynicy w poszukiwaniu wskazówek.
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Jan Paweł II - 
patron wyjątkowy
Mija już 10 lat od momentu nadania szkole w Jaworzni 
imienia Jana Pawła II. Uroczystości upamiętniające ten 
fakt rozpoczęła msza święta.

My pierwszaki 
ślubujemy!

Kilkudziesięciu uczniów klas pierwszych ze Szkoły Pod-
stawowej w Piekoszowie uroczyście weszło do braci szkol-
nej. Wydarzenie to było inauguracją obchodów 100-lecia 
szkoły.

Ślubowanie to duże przeżycie dla pierwszaków. Jednak gdy 
dopingują je ich rodzice, nauczyciele, starsi koledzy i koleżanki 
- stres mija. Piękne przedstawienie oraz wiele znakomitych pio-
senek wzbudziło podziw u zaproszonych gości, wśród których 
znalazł się Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty. 

- Słuchałem uważnie pani dyrektor, która przedstawiała hi-
storię szkoły. Kiedyś na jednego nauczyciela przypadało 70 
uczniów. Dziś średnio 25 - wspominał Kazimierz Mądzik. Ku-
rator dodał również, że dziś mamy lepsze warunki do nauki i 
powinniśmy z nich jak najlepiej korzystać. 

Wiele słów wdzięczności i gratulacji padło z ust włodarza 
gminy Zbigniewa Piątka, który przyznał, że wystąpienie uczniów 
w kontekście tak pięknej rocznicy na długo zostanie w jego pa-
mięci.                                                                             /kg/

- W czasach, w których notujemy upadek autorytetów, wy-
bór patrona to bardzo trudne zadanie. Nasza szkoła dokonała 
takiego wyboru przed dziesięcioma laty – mówiła Małgorzata 
Drogosz dyrektor ZPO w Jaworzni. Podczas części artystycz-
nej uczniowie szkoły zaprezentowali najpiękniejsze pieśni oraz 
wiersze związane z życiem i nauczaniem papieża Polaka.

Wiele ciepłych słów do uczniów i nauczycieli powiedział rów-
nież Wicestarosta Powiatu Kieleckiego Zenon Janus. – Jest to 
święto wyjątkowe, ponieważ patron również jest wyjątkowy. 
Wierzę, że młodzież ceni sobie patrona, wie jak w związku z 
tym należy się zachowywać, jak postępować, by godnie repre-
zentować szkołę – podsumował.

Warto wspomnieć, że inicjatorami nadania szkole imienia 
papieża Polaka byli ówczesny proboszcz ks. Marian Faty-
ga (również obecny na uroczystości) oraz ówczesna dyrektor 
Szkoły Podstawowej Jolanta Kuzia.                                  /kg/

Uczniowie zaprezentowali wiersze i pieśni na cześć patrona.

Pierwszaki na forum szkoły uroczyście ślubowali.
R E K L A M A
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Co słychać w innych placówkach?
Szkoła Podstawowa w Rykoszynie

Kolejny rok szkolny i znów nadszedł dzień 14 paź-
dziernika, czyli Dzień Edukacji Narodowej, potocznie 
zwany Dniem Nauczyciela.

Uroczystą akademię z tej okazji przygotował Samorząd 
Uczniowski. W rolę aktorów wcielili się uczniowie klasy V  
i VIa. Program artystyczny składał się z trzech części. Pierw-
szą była lekcja wychowawcza, która może się przydarzyć w 
każdej klasie, a drugą prezentacja pomocy naukowych pro-
ponowanych przez firmy „Coloring Life”, „Młotex” i „Dybex”. 
Przedstawienia te podobały się publiczności i wywoływały 
salwy śmiechu. W trzeciej części akademii uczniowie podzię-
kowali wierszem za pracę wszystkim nauczycielom i wręczyli 
im własnoręcznie wykonane bukiety kwiatów.

OGŁOSZENIE DROBNE

Bardzo tanio sprzedam 
dużą, białą cegłę oraz drut.

Wincentów 6. 
Tel.: 797 - 847 - 253

Akademie z okazji Dnia Nauczyciela odbywały się w wielu szkołach.

Szkoła Podstawowa w Brynicy
„Podaj dalej... Drugie życie odpadów” - pod takim ha-

słem rozpoczęła się 23. edycja akcji „Sprzątanie Świata 
- Polska 2016”. 

Głównym przesłaniem akcji jest promowanie poszano-
wania zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów - 
szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpły-
wie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas 
codziennych czynności. W dniach 20-22 września nauczy-
ciele zorganizowali wraz z uczniami sprzątanie najbliższego 
otoczenia. 

ZPO w Łosieniu
„Bądź dobry jak chleb…” zainspirowani tymi słowami 

wolontariusze ZPO w Łosieniu przeprowadzili pierwszą 
w tym roku szkolnym akcję charytatywną „Kromka chle-
ba”.

Od 1 września do 2 października uczniowie szkoły składali 
drobne datki, które opiekunowie Szkolnego Klubu Wolonta-
riatu przekazali do Caritas Diecezji Kieleckiej - organizatora 
przedsięwzięcia. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone 
na dożywianie dzieci z naszego regionu.

ZPO w Zajączkowie
W czwartek 13 października szkoła świętowała Dzień 

Edukacji Narodowej. 
Wszyscy uczniowie zgodnie z ceremoniałem, przybyli tego 

dnia w strojach galowych, podziękowali nauczycielom i pra-

cownikom szkoły za zaangażowanie i codzienny trud. Szczegól-
nie uczyniła to grupa uczniów z klasy IV i V, która wystąpiła z 
programem artystycznym obejmującym wiersze, humorystyczne 
scenki oraz piosenkę. 

ZPO w Piekoszowie
Passport to the future

Od września 2016 roku w ZPO w Piekoszowie realizowa-
ny jest kolejny, dwuletni projekt Erasmus Plus akcja KA219. 
Partnerstwa strategiczne. Projekty wielostronne realizowane 
z udziałem polskich instytucji.

Projekt nosi tytuł: „PASSPORT TO THE FUTURE („Paszport 
do przyszłości”). Projekt będzie trwał dwa lata. Szkołami partner-
skimi są szkoły z Węgier, Włoch i Grecji. Dofinansowanie w kwo-
cie 20 700 Euro przyznane placówce pozwoli na zrealizowanie co 
najmniej 12 mobilności uczniów oraz 12 mobilności nauczycieli. 
Przyjęcie gości w Polsce będzie miało miejsce w październiku 
2017 roku. Nauczyciele będą wzmacniać wśród uczniów motywa-
cję do nauki, a także postawę tolerancji i wzajemnego szacun-
ku. Projekt będzie realizowany w języku angielskim, dzięki czemu 
wzrosną umiejętności językowe uczestników.

Nowe technologie w nauczaniu -
kreatywna szkoła w Piekoszowie

Szkoła w Piekoszowie otrzymała w lipcu 2016 roku dofinan-
sowanie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój na projekt zatytułowany „Nowe technologie w nauczaniu 
– kreatywna szkoła w Piekoszowie”.  Dofinansowanie projektu za-
planowanego na 16 miesięcy umożliwi 6 nauczycielom różnych 
przedmiotów udział w szkoleniu zorganizowanym przez centrum 
szkoleniowe „Executive Training Institute” na Malcie. Główne cele 
projektu, to m.in: pozyskanie nowych, innowacyjnych metod i na-
rzędzi pracy z uczniem oraz poprawa jakości nauczania i uczenia 
się przez uczestnictwo w szkoleniach na temat nowoczesnego i 
innowacyjnego edukowania, zakładającego współpracę z profesjo-
nalnymi instytucjami. Kwota dofinansowania to 9378 Euro.

Eksperci oceniający raport złożony przez szkolnego koordyna-
tora projektów Iwonę Zalewską – Lech z pierwszego, zakończone-
go już projektu z zakresu szkolenia kadry, podkreślają, iż szkoła w 
Piekoszowie jest liderem w województwie w zakresie aplikowania i 
realizowania edukacyjnych projektów dofinansowanych z funduszy 
europejskich. W sumie od 2012 r. pozyskano 111 137 Euro. 

ZPO w Micigoździe
Pierwszego września na boisku szkolnym, w promieniach 

porannego słońca uczniowie, nauczyciele i rodzice uroczy-
ście powitali nowy rok szkolny. 

Rozpoczęto tradycyjnie wspólnym odśpiewaniem hymnu pań-
stwowego. Uczniowie klasy V wraz z p. Martą Szafarczyk przy-
gotowali krótki program artystyczny, w którym pożegnali wakacje 
i powitali szkołę. Uroczystość zakończyło przemówienie pana dy-
rektora Jerzego Witkowskiego.

Szkoła Podstawowa  w Szczukowskich Górkach
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to akcja edukacyjna, 

która odbywa się każdego roku w ostatni piątek września. 
W tym roku do akcji włączyła się również  Szkoła Podstawowa 

w Szczukowskich Górkach. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była 
podczas „egzaminów - konkursów”, do których przystąpili wszyscy 
uczniowie klas 4 – 6.

Źródło: strony internetowe szkół
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Spotkaj sie z...

SZYMONEM 
HOŁOWNIA
23 listopada 2016 r., godz. 1800

Biblioteka w Piekoszowie
ul. Czestochowska 66

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Biblioteka – moje miejsce”, 
który współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

,

,

,

AKTYWNA
SOBOTA

wyjazdy do kina dla dzieci

19 listopada
10 grudnia

KOSZT: 20 zł
Odjazdy do kina

oraz odbiór dzieci 
W Y Ł A C Z N I E 

sprzed Centrum Kultury 
przy ul. Kolejowej 2.

ODJAZD DO KINA
O GODZ. 9:30.

zapisy w kazdej 
placówce BCK.

*
*

BEZPŁATNY KURS 
KOMPUTEROWY

dla dorosłych
5-9 GRUDNIA 2016 r.

Biblioteka, ul. Częstochowska 66

BEZPŁATNE WARSZTATY 
GRAFICZNE

dla gimnazjalistów

Zapisy do 9 listopada 2016 r.,
mailowo: redakcja@bckpiekoszow.pl
osobiście: Biblioteka, ul. Częstochowska 66


