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Czytaj na str. 8

Remonty dróg gminnych
W miejscowościach Bławatków i 

Rykoszyn wykonywane są prace przy 
poprawie stanu dróg gminnych. Uli-
ce zyskały asfaltową nawierzchnię, 
chodniki, rowy i korytka odwadnia-
jące. Zakończenie prac na drogach 
gminnych planowane jest na koniec 
maja.

Modernizacja i remonty 
w przychodni zdrowia

Ocieplenie budynku, remont dachu 
i piętra oraz wymiana pozostałych 
pionów CO i instalacji elektrycznej to 
tylko niektóre z zaplanowanych za-
dań jakie przez najbliższe lata mają 
zostać zrealizowane przez ośrodek 
zdrowia w Piekoszowie.

Wiosna wkroczyła na 
teatralną scenę

Pod koniec marca na scenie Cen-
trum Kultury w Piekoszowie gości-
liśmy adeptów teatru. Wszystko w 
związku z kolejną odsłoną Festiwalu 
Teatralnego organizowanego przez 
Zespół Oświatowych Placówek Inte-
gracyjnych w Micigoździe.

Czytaj na str. 3 Czytaj na str. 6 Czytaj na str. 9
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Wolne stanowiska dla osób, które chcą odbyć służbę 
przygotowawczą w korpusie szeregowych

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kielcach informuje, 
że są wolne stanowiska dla osób, które nie pełniły służby 
wojskowej i chcą ochotniczo odbyć służbę przygotowawczą 
w korpusie szeregowych od 4 maja do 31 sierpnia 2017 
roku.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z przedsta-
wicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach, ul. 
Wesoła 29, tel.: 501 516 920, 261 174 712 oraz 261 174 713.

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
Informujemy, że w okresie wakacji 2017 roku Kasa Rol-

niczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 
w Kielcach będzie organizował turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.

Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z chorobami układu od-
dechowego zorganizowany zostanie w Centrum Rehabilita-
cji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminie: 8 – 28 
sierpnia. Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z wadami postawy 
i chorobami układu ruchu zorganizowany zostanie w Cen-
trum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju w ter-
minie: 16 lipca – 05 sierpnia. Termin składania wniosków w 
jednostkach organizacyjnych KRUS upływa 5 maja. Infor-
macje dostępne pod numerem tel.: 41 348 19 00

/sup/

W SKRÓCIE

Ośrodek zdrowia 
na miarę XXI wieku

Do najważniejszych inwestycji ośrodka zdro-
wia w Piekoszowie minionego roku zaliczyć na-
leży przede wszystkim remont parteru budynku 
oraz remont 4 pionów centralnego ogrzewania. 
Ze środków własnych placówki zrealizowano do-
datkowo wymianę 8 grzejników, remont instalacji 
energetycznej na parterze, odwodnienie części 
budynku, utwardzenie i uporządkowanie terenu 
wokół budynku, do którego należy zaliczyć wy-
wiezienie gruzu z terenu przychodni.

Na rok 2017 i kolejne lata, jak podkreśla dyrektor 
SZPOZ w Piekoszowie Grzegorz Kaleta, zaplanowa-
nych jest wiele niezbędnych prac zarówno w środku 
budynku jak i na zewnątrz. – Przede wszystkich będą 
to prace remontowe takie jak ocieplenie budynku, re-
mont dachu, korytarza i pomieszczeń na piętrze, wy-
miana okien w piwnicach czy też położenie kostki na 
utwardzonym terenie – mówił na sesji rady gminy 29 
marca dyrektor ośrodka. Ponadto wymienione zosta-
ną pozostałe piony centralnego ogrzewania oraz sieć 
elektryczna. By dostosować się do wymogów usta-
wowych związanych z elektroniczną dokumentacją, 
niezbędny jest zakup drukarek i doposażenie kompu-
terów wraz z nowym oprogramowaniem. Oprócz tego 
w kwestii modernizacji sieci komputerowej stworzona 
zostanie serwerownia.

Oprócz prac remontowych i modernizacyjnych pla-
nowane jest zatrudnienie lekarzy specjalistów w wie-
lu innych dziedzinach. – Chcemy poszerzyć specja-
listykę, ponieważ aktualnie 4 lekarzy udziela porad 
z zakresu neurologii, pulmonologii, endokrynologii i 
kardiologii – mówił Grzegorz Kaleta. Do istotnych za-
dań należeć będzie aplikacja ośrodka do pozyskania 
środków z programów Unii Europejskiej na lata 2014-
2020.                                                        

Jak podkreśla dyrektor placówki, wszystkie te inwe-
stycje, które realizowane będą na przetrzeni najbliż-
szych lat, w efekcie dadzą to co planowane jest od 
dawna - dostosowanie przychodni zdrowia to praw-
dziwych potrzeb pacjentów.

– Zmiany, zarówno te organizacyjne, jak i remonto-
we, idą w bardzo dobrym kierunku – komentuje Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Jestem pew-
ny, że najbliższe lata i zaplanowane na nie inwestycje 
jeszcze bardziej poprawią i wygląd, i jakość obsługi 
ośrodka zdrowia w Piekoszowie – dodaje.

/kg/

Samorządowy Zakład Podstawowej Opie-
ki Zdrowotnej w Piekoszowie zmienia się 
na lepsze.

Konkurs na hasło
Dni Piekoszowa
Na przełomie czerwca i lipca odbędą się 
w naszej gminie Dni Piekoszowa.

Olimpiada sportowa dla dzieci i młodzieży oraz 
festyn rodzinny zostaną zorganizowane na począt-
ku wakacji.

Wydarzenia rozpoczną się w piątek 30 czerwca 2017 
roku, kiedy to odbędzie się olimpiada sportowa dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Piekoszów. W kilku 
ciekawych konkurencjach zmierzą się przedstawieice-
le szkół z naszej gminy. A już dzień później, w sobotę 
1 lipca odbędzie się festyn rodzinny, którego gwiazdą 
wieczoru będzie zespół Skaner. Oprócz tego wystąpią 
artyści z terenu naszej gminy a dyskotekę pod gwiaz-
dami poprowadzi DJ.

Jednak to nie wszystko. Ogłaszamy konkurs na naj-
lepsze hasło dla Dni Piekoszowa. Chcielibyśmy, aby 
hasło było związane z tradycją gminy lub nawiązywało 
do nazwy. Regulamin konkursu dostępny jest na stro-
nie www.bckpiekoszow.pl oraz na bibliotecznym fun-
page’u. Najlepsze zdaniem internautów hasło zostanie 
nagrodzone. W trakcie festynu rodzinnego wręczone 
zostaną także Laury Piekoszowskie - nagrody dla naj-
zdolniejszych uczniów i sportowców z gminy Pieko-
szów.

/sup/
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Gmina inwestuje w infrastrukturę
Rozpoczął się okres remontów dróg gminnych. Wraz z początkiem kwietnia ruszyły 
prace na drogach gruntowych i bitumicznych. W tym roku również popłynie woda z 
nowego ujęcia w Lesicy.

W dalszym ciągu trwają prace związane z prze-
budową ulic Wiosennej i Leśnej w Bławatkowie 
oraz ulicy Różanej w Rykoszynie. 

W Bławatkowie przebudowane zostają ul. Leśna na 
odcinku 449 mb oraz ul. Wiosenna 453 mb wraz z łącz-
nikiem o długości 82 mb. Wartość robót to ponad 528 
tys. zł. z czego 63,63 %, czyli ponad 325 tys. zł. zostało 
pozyskana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. W ramach kontraktu powstaje jezd-

nia o szerokości 5 m, chodniki i korytka odwadniające.
Takie samo dofinansowanie uzyskała przebudowa ul. 

Różanej w Rykoszynie, gdzie wartość robót to ponad 
243 tys. zł., a wysokość dofinansowanie to prawie 155 
tys. zł. W tym przypadku także powstaje droga o szero-
kości 5 m wraz z korytkami odwadniającymi.

Dobra wiadomość dla Micigozdu
Dobrą informację otrzymali także mieszkańcy ulicy 

Leśnej i Wrzosowej w Micigoździe – 11 kwietnia Sta-
rosta kielecki wydał decyzję zatwierdzającą projekt sta-
łej organizacji ruchu na drodze gminnej 002836T, która 

wprowadza częściowe ograniczenie w poruszaniu się 
pojazdów o masie powyżej 6 ton od strony Micigozdu. 
Wcześniejsza organizacja ruchu na tej drodze stano-
wiła utrudnienie dla mieszkańców, powodowała nie-
bezpieczeństwo dla pieszych i pozostałych pojazdów 
oraz znacząco wpływała na degradację jej nawierzch-
ni. Nowo zatwierdzona organizacja ruchu obowiązywać 
będzie od 24 kwietnia.

Coraz bliżej modernizacji oświetlenia
By rozpocząć procedurę przetargową na wyłonienie 

wykonawcy modernizacji oświetlenia ulicznego, gmi-
nia Piekoszów musi uchwalić Program Gospodarki Ni-
skoemisyjnej. Zaplanowana jest wymiana ponad 2100 
punktów oświetlenia. Dotychczasowe lampy zostaną 
zastąpione nowoczesnymi LED-owymi oprawami, które 
są oszczędniejsze i korzystnie wpłyną na bezpieczeń-
stwo na naszych drogach, ze względu na lepsze oświe-
tlanie ulicy.

Dodatkowo oprócz wymiany lamp, planowana jest 
rozbudowa oświetlenia ulicznego. Dobudowanych zo-
stanie blisko 200 nowych punktów oświetleniowych w 
tych lokalizacjach, w których oświetlenia nie ma. Aktual-
nie trwają prace projektowe w tym temacie. Inwestycja 
zaplanowana jest na rok 2017.                  

Zatwierdzony projekt kanalizacji
W ostatnim czasie zatwierdzony został projekt 

budowlany na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. 
Wolności w Piekoszowie. Udzielone pozwolenie dla 
naszej gminy umożliwia wykonanie tej inwestycji na 
działkach o numerach ewidencyjnych 508, 509, 530, 
536, 550/1, 550/3, 549, 548, 547 i 542 w obrębie 
geodezyjnym Piekoszów. Projekt przewiduje budo-
wę kanału grawitacyjnego o długości 226,5 m oraz 
przyłączy o długości 206,5 m.

Budowa nowego ujęcia wody
Zakończono także wykonywanie projektu budowy 

ujęcia wody w Lesicy – do końca kwietnia ma zo-
stać wydana decyzja lokalizacji celu publicznego. W 
kwestii budowy wodociągu decyzją Starosty Kielec-
kiego przeniesiono inwestycję na budowę sieci wo-
dociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 
1264, 1816, 1255, 1379 i 1296 w obrębie Piekoszów 
i działce numer 759 w obrębie Wincentów z inwesto-
ra tj. Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie na 
rzecz gminy Piekoszów.

/UG/

Ulica Różana w Rykoszynie zyskała nowy, lepszy wygląd. (fot. archi-
wum BCK)

Wójt Gminy Zbigniew Piątek oraz radny i sołtys Bławatkowa Lucjan 
Chuk doglądają prac na drodze w Bławatkowie (fot. archiwum BCK)



4 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - kwiecień 2017

Ponad 1300 rodzin w gminie Piekoszów 
korzysta z programu Rodzina 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Piekoszowie realizuje ustawę 
z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wy-
chowywaniu dzieci. Rządowy program 500+ jest 
skierowany do rodziców oraz opiekunów dzieci do 
ukończenia przez nie 18 roku życia.

Do końca marca 2017 roku, Programem Rodzina 
500+ na termie gminy Piekoszów zostało objętych 
2041 dzieci z 1349 rodzin. Do programu można dołą-
czyć nadal, w każdym momencie. Wnioski można skła-
dać on-line lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Piekoszowie pokój nr 5 lub nr 7. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszo-
wie przypomina osobom pobierającym świadczenie 
wychowawcze (500+ na pierwsze dziecko), świadcze-
nia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego o konieczności niezwłocznego powiadomienia 
organu wypłacającego w/w świadczenia o zmianach 
mających wpływ na prawo do świadczeń takich jak: 

zmiana liczby członków rodziny, uzyskanie/utrata do-
chodu, wyjazd członka rodziny poza granicę Rzeczpo-
spolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na 
prawo do świadczeń.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres tj. od 1 października 
2017 r. do 30 września 2018 r. będą przyjmowane od 1 
sierpnia bieżącego roku.                            

        /GOPS/

Nordkalk Sp. z o. o, będący częścią Grupy Nordkalk, 
wiodący dostawca produktów na bazie kamienia wapiennego 
w Europie Północnej, poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac
Miejsce pracy: Miedzianka k/Kielc

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie 
za przygotowywanie i prowadzenie pełnej dokumentacji 

kadrowo – płacowej, rozliczeń czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń 
i sporządzanie list płac, sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, PFRON, 
sprawozdań GUS, bieżące raportowanie do Grupy oraz coroczne 

przygotowywanie budżetu płac.

Od kandydata oczekujemy:
* minimum 5-letniego doświadczenia w samodzielnym 

naliczaniu wynagrodzeń
* praktycznej znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych oraz przepisów o ochronie danych osobowych
* bardzo dobrej znajomości rozliczania czasu pracy 

i zatrudniania pracowników
* doświadczenia z zakresu przygotowywania budżetu płac 

* mile widziana znajomość programu kadrowo-płacowego TETA 
* praktycznej obsługi systemu Płatnik
* umiejętności pracy pod presją czasu

* systematyczności, skrupulatności i  dobrej organizacji pracy
* bardzo dobrej znajomości MS Office 

* dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego 
w mowie i piśmie

Oferujemy:
Możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń 

w środowisku międzynarodowym w firmie o ugruntowanej pozycji 
rynkowej, przyjazną atmosferę w profesjonalnym zespole.

Prosimy o przesyłanie CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 
(zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997, Dz. U. nr 133 poz. 

883” na adres e-mail: 
personelinfo.pl@nordkalk.com
Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

O G Ł O S Z E N I ERozpoczęli budowę 
kanalizacji w Janowie

W ramach umowy podpisanej z Zakładem Instalacji 
Sanitarnych, CO i Gazowych Jan Cedzyński wykonane 
zostanie 117 mb kanału grawitacyjnego oraz 377 mb 
kanału ciśnieniowego wraz z przepompownią. Wartość 
robót wyniesie ponad 233 tys. zł. Termin zakończenia 
prac określono w umowie na koniec czerwca 2017 r. 

Budowa tego odcinka kanalizacji pozwoli włączyć blo-
ki przy obwodnicy do sieci kanalizacyjnej gminy Pieko-
szów.

/sup/

Wójt Gminy Zbigniew Piątek z wykonawcą budowy kanalizacji 
w Janowie omawiają szczegóły inwestycji (fot. archiwum BCK)

Budowa kanalizacji w Janowie Dolnym 
przy blokach wkroczyła w etap realizacji.
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Uchwały podjęte podczas sesji 
6 marca 2017 roku:

- w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ście-
ków;

- w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie przez 
Gminę Piekoszów wraz z gminami ościennymi Sto-
warzyszenia Gmin „Geoland Świętokrzyski”.

Uchwały podjęte podczas sesji 
29 marca 2017 roku:

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnie-
nie funduszu sołeckiego w 2018 roku;

- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od nieruchomości;

- w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentów potwierdzających speł-
nianie tych kryteriów na drugim etapie rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez gminę Piekoszów;

- w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą 
punktów oraz dokumentów potwierdzających speł-
nianie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym 
do klas pierwszych publicznych;

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawo-
wych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

- w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środo-
wiska dla Gminy Piekoszów na lata 2016-2020 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2025”;

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Piekoszów w 2017 
roku;

- w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przy-
stanków komunikacyjnych w ciągu dróg gminnych;

- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia jej przebiegu;

- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/252/2017 
z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przyjęcia Wielo-
letniego programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem Gminy Piekoszów na lata 2017-2021;

- w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2014 z dnia 
5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów 
osobowych komisji stałych Rady Gminy Piekoszów;

- w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w 
Piekoszowie;

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 
2017 rok;

- w sprawie zwolnienia z pensum dydaktycznego 
dyrektora Szkoły Podstawowej w Brynicy.       

              
Źródło: BIP UG

Z ŻYCIA RADY GMINY

Przewodniczący z Wincentowa

W czwartek 23 lutego odbyła się 37. Sesja 
Rady Gminy. Jednym z punktów porządku obrad 
było odwołanie ówczesnego przewodniczącego 
Aleksandra Sieradzana i powołanie nowego. 

Taki projekt uchwały złożony został przez grupę 
8 radnych: Barbarę Drogosz, Magdalenę Garbat, 

Stanisława Kotwicę, Zdzisława Grosickiego, Lucjana 
Chuka, Bogusławę Stogę, Alicję Bełtowską i Dorotę 
Kurczyńską. 

Do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady 
Gminy Piekoszów zgłoszonych zostało dwoje kandy-
datów – radny Stanisław Świercz i radny Stanisław 
Kotwica. Komisja skrutacyjna, w skład której weszli 
radni: Magdalena Garbat, Alicja Bełtowska i Lucjan 
Chuk po przeliczeniu głosów przedstawiła wyniki. 
Na 15 oddanych głosów, 3 były nieważne. Radny 
Stanisław Świercz uzyskał 4 głosy, a radny Stani-
sław Kotwica 8 głosów, tym samym obejmując funk-
cję przewodniczącego rady. – Dziękuję tym radnym, 
którzy na mnie głosowali, jak i tym, którzy byli prze-
ciwni. Każdy ma swoich zwolenników i przeciwników 
– mówił nowo wybrany przewodniczący.

Przypomnijmy, że Stanisław Kotwica jest jedno-
cześnie radnym, jak i sołtysem Wincentowa już od 
11 lat. Natomiast radnym jest po raz drugi. Posiada 
wykształcenie średnie i ukończoną szkołę policealną 
na kierunku BHP.            /kg/

Radny Stanisław Kotwica od 23 lutego 2017 roku pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady Gminy Piekoszów. 
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Jak dużo wiesz o pożarnictwie?
- To już 40. edycja Konkursu Wiedzy Pożarniczej, w 

której w tym roku ponownie biorą udział uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjum – mówił podczas przywita-
nia Mirosław Kowalski Kierownik Referatu Edukacji i Ob-
sługi Placówek Oświatowych Urzędu Gminy w Piekoszo-
wie. – Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć wszystkim 
powodzenia – dodał.

Od kilkudziesięciu lat w teście wiedzy pożarniczej zmagają 
się uczniowie szkól podstawowych i gimnazjum, a w trakcie 
tegorocznej odsłony konkursu udział wzięła ich bardzo liczna 
grupa. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu, który 
swoją tematyką obejmował temat pożarnictwa i bezpieczeń-
stwa. Pytania nie dla wszystkich były łatwe, a zdarzało się i 
tak, że uczniowie skreślali dobrą odpowiedź, którą uważali za 
błędną i w efekcie zaznaczali tę niepoprawną.

- Mieliśmy takie dodatkowe pytanie: Co to jest czad? I nie-
stety nie każdy znał odpowiedź – mówił w trakcie podsumo-
wania mł. bryg. Piotr Sokól z Komendy Wojewódzkiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kielcach. – To jest też sygnał dla 
nas by wzmocnić kampanię społeczną „Czad i ogień – obudź 
czujność” – kontynuował.

Po słowach podsumowania przyszedł czas na werdykt. W 
kategorii klas szkół podstawowych na trzecim miejscu znalazł 

się Szymon Szostak, na drugim Patryk Kotwica, a zwyciężył 
Krzysztof Lis. Spośród gimnazjalistów laureatem trzeciego 
miejsca został Kacper Domagała; drugie miejsce wywalczyła 
Marta Boczkowska, a pierwsze Wiktoria Czupryńska.

– Wiedza pożarnicza, którą zaprezentowaliście podczas 
dzisiejszego konkursu na pewno w trudnych sytuacjach bę-
dzie przydatna – mówił włodarz gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek wręczając nagrody poszczególnym laureatom.      /kg/

Uczestnicy Konkursu Wiedzy Pożarniczej wraz z nauczycielami przygo-
towującymi ich do konkursu. (fot. archiwum BCK)

Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie, będą-
cy liderem w regionie w zakresie planowania pracy w 
wymiarze europejskim i pozyskiwania funduszy z pro-
gramu Erasmus+, stale oferuje uczniom i nauczycielom 
nowoczesne i atrakcyjne formy nauki oraz rozwoju za-
wodowego. 

W dniach 11 - 19 marca 2017 roku odbyło się piąte już 
spotkanie uczestników projektu „Together we learn united 
we stand” (Ucząc się razem jesteśmy zjednoczeni), pod-
czas którego doszło do krótkoterminowej wymiany uczniów 
oraz szkoleniowego spotkania nauczycieli. Tym razem mło-
dzież ze swoimi opiekunami i koordynatorem Iwoną Zalew-
ską - Lech miała okazję spotkać się z rówieśnikami z pięciu 
krajów Europy i poznać Słowenię. Gościli ich uczniowie i 
nauczyciele ze szkoły Srednja medijska in grafična šola w 
Lubljanie. Poprzednio odwiedzone dzięki projektowi kraje to 

Turcja, Włochy i Portugalia. Projekt zakończy się w czerwcu 
pobytem 9-osobowej grupy w szkole w Czechach. Dofinan-
sowanie z funduszy Komisji Europejskiej przyznane placów-
ce pozwoliło na zrealizowanie aż 25 mobilności uczniów i 
20 mobilności nauczycieli.

Drugi projekt Erasmus Plus KA219 Strategiczne Partner-
stwa Szkół realizowany w ZPO Piekoszów nosi tytuł „Pas-
sport to the future” (Paszport do przyszłości), porusza za-
gadnienia współczesnego rynku pracy i zachęca uczniów 
do kontynuowania nauki, specjalistycznego kształcenia się, 
efektywnego rozwoju osobistego i pozyskiwania ciekawych 
zawodów. Dzięki temu projektowi uczniowie odbyli już po-
byt w szkole na Węgrzech, a pod koniec kwietnia czeka 
ich wyprawa do Grecji, na Rodos. Nauka w greckiej szkole, 
liczne warsztaty i wykłady, będą urozmaicone zwiedzaniem 
i poznawaniem lokalnej kultury. Wszyscy partnerzy z tego 
projektu przybędą do Polski w październiku. W sumie 13 
uczniów i 13 nauczycieli zostanie objętych mobilnościami 
zagranicznymi w tym projekcie.

Ponadto, nauczyciele ZPO w Piekoszowie, odbędą szko-
lenie w międzynarodowym centrum szkoleniowym ETI Mal-
ta. Sześć osób wybierze się tam w sierpniu. Szkolenie jest 
możliwe dzięki projektowi „Nowe technologie w nauczaniu 
– kreatywna szkoła w Piekoszowie”, dofinansowanemu ze 
środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

       /Iwona Zalewska-Lech/ 

Liderzy w programie Erasmus+

Z lewej koordynator projektu Erasmus+ Iwona Zalewska-Lech.
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O pracy ilustratora
Rysownik, ilustrator i autor książek dla dzieci – Pa-

weł Wakuła – był gościem BCK w filii w Brynicy. Pod-
czas spotkania autorskiego, zorganizowanego przy 
współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kiel-
cach i Instytutu Książki, autor przybliżył uczestnikom 
spotkania tajniki swego zawodu, opowiedział o swo-
ich pasjach i o tym, w jaki sposób kreuje bohaterów 
swoich opowieści, np. leśniczego Piątka.

 Jego postać stała się zaczątkiem do rozmowy na temat 
ochrony środowiska. Autor sprawdził, czy dzieci potrafią 
segregować śmieci i odpowiednio zachowywać się w lesie. 
Swoje opowieści wzbogacił pięknymi ilustracjami, który-
mi uczestnicy byli zachwyceni. Na koniec każdy, kto kupił 
książkę naszego gościa, otrzymał wyjątkową dedykację i 
autograf.                                                                /mk/

Paweł Wakuła zademonstrował uczestnikom w jaki sposób powstają 
jego ilustracje. (fot. archiwum BCK)

Bezpieczna sieć

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

W ramach Tygodnia z Internetem w BCK odbyło się 
kilka spotkań dotyczących bezpieczeństwa w Interne-
cie. Na pierwszym spotkaniu uczniowie klas V i VI, pod 
okiem nauczycielek Moniki Kowal i Joanny Sochy, byli 
bardzo aktywni. 

Po krótkiej rozmowie przyszedł czas na pierwsze zadanie 
jakim było pokazywanie haseł tj. selfie, rozmowa na czacie, 
piesek ze snapchata. 

Na kolejnych spotkaniach dzieciaki najpierw dyskutowały 
o tym co wolno, a czego nie wolno pisać w Internecie; poda-
wały zasady bezpieczeństwa w sieci oraz… z własnych ciał 
układały takie słowa jak komputer czy Internet. 

Nauczyły się również bezpiecznie odpowiadać na niebez-
pieczne pytania. – A gdy ktoś zapyta o Wasze imię? – dopy-
tywała prowadząca spotkanie. – To powiem, że jestem Ba-
beczka6 – dodał jeden z uczniów wywołując falę śmiechu.

Na dwóch ostatnich spotkaniach w Piekoszowie i Ryko-
szynie była mowa o cyberprzemocy i wpływie udostępniania 
kompromitujących zdjęć lub filmów z udziałem innych osób. 
– Taki sposób wyśmiewania się z innych może mieć napraw-
dę tragiczne skutki – mówiła prowadząca spotkanie. Podczas 
zajęć duży nacisk położono na kontakty przez Internet z oso-
bami nieznajomymi. – Ktoś może pisać, że ma 10 lat, a w 
rzeczywistości ma 40 i chce nas skrzywdzić – mówili ucznio-
wie.                                                 /kg/

Układanie liter ze swoich ciał to nie taka prosta sprawa. Na zdjęciu 
widnieje napis... Facebook. (fot. archiwum BCK)

Agrotravel z gminnym akcentem
IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agro-

turystyki AGROTRAVEL odbywały się w Targach Kielce 
w dniach 7-9 kwietnia. 

Mieliśmy na nich również naszych reprezentantów ze 
Stowarzyszenia Agroturystycznego „Wierna Rzeka” oraz z 
Koła Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna. – Chcieliśmy ser-
decznie podziękować Lokalnej Grupie Działania Dorzecze 
Bobrzy za zaproszenie na targi oraz Zbigniewowi Piątkowi 
Wójtowi Gminy Piekoszów za wsparcie finansowe na zakup 
produktów spożywczych niezbędnych do wykonania potraw 
– mówiła Teodora Krążek Prezes Stowarzyszenia „Wierna 
Rzeka”. – Dzięki udziałom w tego typu wydarzeniach, do-
skonale promujemy gminę Piekoszów i związane z nią tra-
dycje kulinarne i folklorystyczne – podsumowuje.

Warto zaznaczyć, że targi AGROTRAVEL mają charakter 
wystawienniczy – prezentowane są potrawy regionalne, ze-

społy ludowe, pieśni i tańce folklorystyczne, rękodzielnictwo 
i wyroby artystyczne.                                                  /kg/

Reprezentanci gminy Piekoszów na targach Agrotravel.  (fot. Stowarzy-
szenie „Wierna Rzeka”)
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Wanda Kwietniewska - specjalistka 
od rozgrzewania publiczności
Świętowanie Dnia Kobiet zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku dekad. Kiedyś Pa-
nie dostawały goździki i rajstopy, dziś są to tulipany, czekoladki, biżuteria… 

Jednak przede wszystkim – przynajmniej w gminie 
Piekoszów – ten dzień ma wymiar bardzo muzyczny.

Tak też było w tym roku. Po godzinie 18-tej 8 marca 
na scenę Centrum Kultury w Piekoszowie wbiegła Wanda 
Kwietniewska, charyzmatyczna wokalistka zespołu Wan-
da&Banda.

Przy wielkich hitach Wandy Kwietniewskiej, piekoszowska publiczność 
bawiła się w najlepsze. (fot. archiwum BCK)

Blisko godzinny koncert przyniósł bardzo licznej pu-
bliczności wiele atrakcji. Oprócz wspólnego śpiewania ta-
kich przebojów jak „Kochaj mnie kochaj”, „Nie będę Julią” 
czy „Hi-Fi”, była również nauka… tańca. W trakcie utworu 
„Kanonady, galopady” publiczność musiała wykonywać 
pokazywane przez artystkę ruchy taneczne. Śmiało moż-
na stwierdzić, że mamy świetnych tancerzy w gminie.

Na zakończenie od władz gminy, Wanda Kwietniewska 
otrzymała kwiaty i prezent. – Pani Wandzie oraz wszyst-
kim Paniom pragnę złożyć najserdeczniejsza życzenia, 
byście były szczęśliwe i radosne – mówił Zbigniew Pią-

tek Wójt Gminy Piekoszów. – Trzeba śmiało przyznać, że 
świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów, zupełnie 
bez sensu – podsumował. Ze słowami przedmówcy zgo-
dził się Stanisław Kotwica Przewodniczący Rady Gminy, 
który dodatkowo stwierdził, że takich Dni Kobiet powinno 
być w ciągu roku o wiele więcej. Po koncercie dodatkowo 
mieliśmy okazję wysłuchać kilku zabawnych anegdot z 
życia artystki, które wyjawiła podczas wywiadu. Słodkim 
punktem wydarzenia był niewątpliwie tort, przygotowany 
specjalnie dla wszystkich obecnych na wydarzeniu.

Dzień kobiet w pozostałych 
placówkach BCK

Henna, regulacja brwi, makijaż, a nawet maniciure – z 
takich zabiegów kosmetycznych z okazji Dnia Kobiet sko-
rzystały mieszkanki Brynicy. W oczekiwaniu na zabiegi 
wykonywane przez kosmetyczkę Sylwię Jarząbek, panie 
umilały sobie czas rozmową przy kawie i pysznym cie-
ście.

Dzień Kobiet również obchodzono w bibliotece w Ry-
koszynie. Panie wysłuchały anegdot o kobietach, a także 
dowiedziały się, że „kobieta pragnienie od życia tak nie-
wiele - chce być kochana i szczęśliwa”.

Świetlica w Wincentowie także zorganizowała spotka-
nie dla wszystkich Pań. W znakomity nastrój wprowadzili 
wszystkich muzycy z zespołu Braters. Po części oficjalnej 
pokrojono tort. W trakcie spotkania chętne Panie mogły 
skorzystać z porad dotyczących codziennej pielęgnacji 
cery, których udzielała Bożena Kaczmarczyk oraz wyko-
nać makijaż. Z kolei Monika Kochańska zaprezentowała 
uczestniczkom spotkania biżuterię wykonaną z różnych 
materiałów (np. z koralików czy podkoszulków). W organi-
zację tego święta włączył się również Stanisław Kotwica 
pełniący funkcję przewodniczącego rady i zarazem sołty-
sa wsi, który we własnym zakresie tort dla Pań.          

                       
           /kg/, /ape/, /mk/, /gg/

Na zakończenie wydarzenia każdy z gości otrzymał kawałek pysznego 
tortu. (fot. archiwum BCK)

W świetlicy w Wincentowie wszystkie panie brały udział w licznych 
grach i zabawach. (fot. archiwum BCK)
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Wiosna wkroczyła na scenę
„Wiosna, wiosna, wiosna ach to ty” śpiewał Marek Grechuta. I to właśnie wiosna stała 
się tematem XVII Festiwalu Teatralnego zorganizowanego przez Zespół Oświatowych 
Placówek Integracyjnych w Micigoździe wspólnie z Biblioteką Centrum Kultury w Pie-
koszowie.

Dwanaście grup teatralnych przyjechało do Piekoszo-
wa nie tylko z terenu naszej gminy, ale i z takich miej-
scowości jak Korczyn, Gnieździska, Bolechowice czy 
Oblęgorek. Uczniowie prezentowali się w kategoriach: 
przedszkole, klasy I-III i klasy IV-VI. 

Występy uczestników oceniała komisja, w skład której 
weszli Pelagia Rusiecka dyrektor żłobka gminnego, Barbara 
Głowala instruktor BCK oraz Mirosław Kowalski kierownik re-
feratu oświaty w Urzędzie Gminy w Piekoszowie.

Laureaci pierszego miejsca w kategorii klas I-III - uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Gnieździskach. (fot. archiwum BCK)

Prezentacja przedszkoli i klas I-III
Jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie przedszkoli. Tu-

taj mieliśmy 5 prezentacji. Wyróżnienia powędrowały do rąk 
dwóch grup z ZPO w Bolechowicach (za spektakl „Spóźnio-
ne bociany” oraz „Wiosno nareszcie jesteś”). Trzecie miejsce 
zajęły przedszkolaki również z Bolechowic („Przygoda małej 
pszczółki), drugie – przedszkolaki z ZOPI w Micigoździe, a 
zwyciężyły przedszkolaki z Gnieździsk.

W grupie klas I-III na najniższym stopniu podium stanę-
li uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rykoszynie; drugie 
miejsce zajęli reprezentanci szkoły w Oblęgorku, a pierwsze 
wywalczyli uczniowie z Gnieździsk.

- Nie jest łatwo przygotować zwłaszcza przedszkolaków 
do występu na scenie. To trudna sztuka, która wymaga wiele 
poświęcenia, czasu i pracy – mówił Jerzy Witkowski dyrektor 
ZOPI w Micigoździe. – Dlatego też podziękowania należą się 
nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do przedstawień 
– podsumował dyrektor wręczając tym samym podziękowa-
nia dla opiekunów. W imieniu Wójta gminy Piekoszów, nagro-
dy przekazywała Grażyna Tatar Sekretarz gminy.

Prezentacja klas IV-VI
Po wręczeniu dyplomów, nagród i gratulacji w młodszych 

kategoriach, rozpoczęto ostatnią część festiwalu – prezenta-
cje klas IV-VI. W tej kategorii wiekowej trzecie miejsce zajęli 
uczniowie z Brynicy, drugie – z Micigozdu, a ex aequo na 
pierwszym znaleźli się przedstawiciele szkoły w Szczukow-
skich Górkach oraz szkoły w Korczynie.                         /kg/

Nagrodzone grupy teatralne otrzymały upominki oraz pamiątkowe dy-
plomy. (fot. archiwum BCK)

O G Ł O S Z E N I E

ZGŁOŚ SIĘ DO ZESPOŁU!

Zespół Pieśni i Tańca 
„Wincentowianie” przyjmie w swoje 

szeregi chętne osoby 
z umiejętnością tańca, śpiewu 

i grania na instrumentach.

Spotkania odbywają się w soboty  
w Świetlicy w Wincentowie

od godz. 16:00.
Serdecznie zapraszamy!
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„W cieniu pałacu” - 
opowieści z życia wzięte

Książka „W cieniu pałacu” to zbiór opowiadań, po-
dzielonych na 3 części zatytułowanych „W cieniu pała-
cu”, „Przypadłości” i „Mój kochany tatuś”, opatrzonych 
szkicami Katarzyny Nawrockiej nawiązującymi do tema-
tu rozdziału. Publikacja zawiera 165 stron opowieści i 
wydana jest w twardej oprawie.

W zbiorze opowiadań jest wiele wątków ściśle związanych 
z życiem autora, z czasami studenckimi oraz z historią miejsc, 
w których mieszkał m.in. wątki o Piekoszowie (tytułowy pałac 
to Ruiny Pałacu Tarłów w Podzamczu Piekoszowskim).

Serdecznie zapraszamy do zakupu naj-
nowszej publikacji Stanisława Rogali, wy-
danej przez Bibliotekę Centrum Kultury.

O autorze słów kilka
Stanisław Rogala to prozaik, poeta i badacz współ-

czesnej literatury polskiej z bardzo dużym dorobkiem ar-
tystycznym sięgającym siedemdziesięciu tomów. Pośród 
nich szczególnie wyróżniają się zbiory wierszy; m. in., Ko-
lory duszy, Wołania za matkę, Pokłon ziemi mojej, Dom 
pod cisami, Poezje wybrane, Trzy poematy, Idę ku ciszy; 
zbiory opowiadań oraz opracowań krytycznoliterackich  

Duża część ze wskazanych utworów była nagradzana w 
ogólnopolskich i europejskich konkursach literackich.

/kg/

Chemiczne czary w Szczukowicach
W piątek 17 marca w Szczukowicach było bardzo naukowo. 

Wszystko za sprawą małych chemików, którzy przeprowadzali 
doświadczenia. Pierwszym eksperymentem było stworzenie (a 
raczej namalowanie) kolorowego mleka. W jaki sposób je stwo-
rzyć? Mleko barwimy wybraną farbką, a następnie malujemy 
efekty za pomocą patyczka umaczanego w płynie do naczyń.

Drugim doświadczeniem były równie kolorowe wodne jojo. 
Do szklanki z olejem i sodą, mali chemicy po kropelce dodawali 
zabarwiony ocet, który zamieniał się w kulki odbijające się od 
dna. Ostatnim eksperymentem było stworzenie miniwulkanu. Za 
krater wulkanu służyły słoiki, a lawę stworzono z wody z octem 
i olejem.

Żabki zawędrowały do Gałęzic
W środę 29 marca biblioteka z Rykoszyna odwiedziła przed-

szkolaki w Gałęzicach. Podczas tego radosnego spotkania zo-
stały przeczytane wierszyki wiosenne m.in. „Pan Zielonka”, któ-
ry mieszkał nad stawem i miał „rodzinę sporą: dzieci pono, aż 
pięcioro”. Po przeczytaniu zabawnej opowieści, przyszedł czas 
na kolorowanie bardzo licznej rodzinki Pana Zielonki 

Przedszkolaki przyniosły wiosnę
Razem z wiosną pod koniec marca przyszły do Biblioteki w 

Piekoszowie przedszkolaki ze Szczukowskich Górek. Po wy-
słuchaniu ciekawych bajeczek o wiośnie i tradycjach wielka-
nocnych, wzbogaconych piosenkami i pokazem slajdów, dzieci 
obejrzały dodatkowo równie wiosenną bajeczkę o przygodach 
Pszczółki Mai.                                                

              /kg/, /gg/, /tk/

W SKRÓCIE Z BCK

Najpopularniejsze
oczywiście palemki

W tym roku Centrum Kultury w Piekoszowie zorgani-
zowało kiermasz wielkanocny, który trwał przez 2 dni. 

W piątek 7 kwietnia oraz w sobotę 8 kwietnia wraz z 
przedstawicielami BCK, swoje świąteczne artykuły wy-
stawiły również reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna, Anna Nartowska z Gałęzic, Agnieszka Pro-
kop-Mróz z Piekoszowa oraz Agnieszka Sorbian z Jaworz-
ni. Oczy cieszyły takie przedmioty jak tradycyjne palemki, 
stroiki, baranki, króliki oraz zajączki. Te ostatnie wykonane 
były np. z mchu i siana. 

Stworzenie tego typu świątecznych ozdób czy to z ce-
ramiki, czy wyszyte, wyklejone lub wykonane z przeróż-
nych tworzyw, wymaga i zdolności, i wyobraźni, a przede 
wszystkim - cierpliwości.                                           /kg/

Ręcznie wykonane palmy wielkanocne z roku na rok cieszą się niega-
snącym zainteresowaniem. (fot. archiwum BCK)
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Policyjne wsparcie
w nauce bezpieczeństwa

Jak bezpieczne przejść przez ulicę? Jak policjant 
kieruje ruchem? Te i inne zagadnienia poruszane 
były podczas spotkania z policjantkami w Baśniowym 
Żłobku w Piekoszowie.

W bardzo przystępny i wesoły sposób policjantki wy-
tłumaczyły dzieciakom jak muszą zachowywać się np. na 
ulicy czy przechodząc przez pasy, by bezpiecznie dojść do 
celu. Zabawa w samochody i pieszych wyjaśniła zasady 
ruchu drogowego, a wspólne śpiewanie piosenek dodat-
kowo te informacje utrwaliło. Oprócz tego, dzieci poznały 
sposoby komunikowania się z Policją za pomocą numeru 
telefonu 997 lub 112.

Po skończonych zabawach podopieczni Żłobka otrzy-
mali odblaski i pamiątki, a policjantki przepiękne bukiety 
kwiatów.                                                                 /kg/

Policjantki wyjaśniły najmłodszym na czym polega bezpieczne zacho-
wywanie się na drodze. (fot. archiwum BCK)

O historii piśmiennictwa
oraz Biblii

28 marca uczniowie Zespołu Placówek Oświato-
wych w Piekoszowie poznali historię piśmiennictwa 
od tablic kamiennych poprzez papirus i pergamin do 
e – Biblii. Było to możliwe dzięki Fundacji Areopag, 
która przygotowała i przedstawiła wystawę.

Prezentacja zgromadzonych materiałów pokazała w 
jaki sposób i w jakiej formie Pismo Święte dotarło do na-
szych czasów. Uczniowie zobaczyli więc zwoje papiruso-
we i pergaminowe, egzemplarze oprawione w skórę, które 
mogli nie tylko obejrzeć, ale też dotknąć. Poznali najstar-
sze rękopisy Biblii, Pismo Święte drukowane i jego polskie 
wydania. Zobaczyli egzemplarze w wielu językach, m.in. 
aramejskim, łacińskim, greckim, angielskim, niemieckim i 
oczywiście polskim.

To była niezwykła lekcja historii, ponieważ pokazała jak 
rozwijało się i zmieniało piśmiennictwo od czasów najstar-
szych do współczesnych.                        /SP Piekoszów/

Wystawa zawierała w sobie mnóstwo historii i ciekawostek. (fot. SP 
Piekoszów)

W ramach Tygodnia Kultury Języka w Szkole Podsta-
wowej w Szczukowskich Górkach odbyły się konkursy, 
zagadki i zabawy, a także specjalnie przygotowane lekcje. 
Było i o języku reklam, i o kulturze języka na co dzień. 

Uczniowie klas IV-VI mieli też okazję posłuchać na lekcjach 
języka polskiego wykładów profesora Miodka na temat współ-
czesnej polszczyzny. W klasach starszych pani Agnieszka 
Niebylicka zorganizowała Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii. 
Zwyciężyła (tak jak w poprzednim roku) Zuzanna Konarska z 
kl. V. Piątoklasistka oraz Magda Sarbian z kl. VI (II miejsce) 
brały udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Pieko-
szowie - w ubiegłym roku Zuzia zajęła III miejsce. 

W ramach tego święta uczniowie klasy V odwiedzili grupę 
sześciolatków, gdzie wraz z opiekunem Magdaleną Jęczmiń-
ską zorganizowano głośne czytanie wybranych książek dla 
maluchów. Na lekcjach języka polskiego z przyjemnością ko-
rzystaliśmy też z nowej tablicy interaktywnej - rozwiązywaliśmy 
krzyżówki, układaliśmy puzzle, a nawet uczyliśmy się zasad 
ortograficznych, bazując na specjalnie przygotowanych do 
tego celu programach. 

                  /SP Szczukowskie Górki/

Tydzień Kultury
Języka Polskiego

W piątek 10 marca w Szkole Podstawowej w Ryko-
szynie odbył się XIII turniej piłki nożnej halowej o Pu-
char Przewodniczącego Rady Gminy Piekoszów.

Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn ze szkół pod-
stawowych z terenu naszej gminy t.j. Piekoszów, Jaworz-
nia, Micigózd, Łosień Brynica, Zajączków oraz gospodarz 
turnieju Rykoszyn. Rozgrywki odbywały się w dwóch gru-
pach, następnie zespoły z miejsca pierwszego i drugiego 
rywalizowały w półfinałach.

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcą XIII edycji turnieju zo-
stał zespół SP Rykoszyn I. Drugie miejsce zajęła SP w 
Piekoszowie, a trzecie SP Rykoszyn II. Na zakończenie 
turnieju Przewodniczący Rady Stanisław Kotwica, Wójt 
Gminy Zbigniew Piątek oraz dyrektor szkoły Marzena 
Szymczyk podziękowali i pogratulowali wszystkim druży-
nom sportowej rywalizacji w duchu fair play oraz wręczyli 
dyplomy i nagrody rzeczowe.                    /SP Rykoszyn/

Puchar Przewodniczącego 
w rękach Rykoszyna
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W czwartek 16 marca w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Łosieniu odbył się VI 
Festiwal Projektów Gimnazjalnych. 

Albert Einstein gościem 
w szkole w Łosieniu

Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, Przewodniczący 
Rady Gminy Stanisław Kotwica, Radna Gminy Pieko-
szów Dorota Kurczyńska oraz Przewodnicząca Rady 
Rodziców Anna Piotrowska. 

Na imprezie edukacyjnej obecni byli rodzice uczniów, 
dyrektor szkoły Elżbieta Białek, wicedyrektor Anna Oleś, 
nauczyciele, pracownicy szkoły, młodzież gimnazjalna i 
absolwenci. 

Zaprezentowano pięć projektów. Były one realizowane 
przez uczniów klas drugich gimnazjum pod kierunkiem 
nauczycieli R. Baran, K. Stępień, A. Parszewskiej, M. 
Chamerskiej i A. Ludwickiej. Publiczność podczas poka-
zu miała okazję zaznajomić się z postacią oraz dorob-
kiem naukowym Alberta Einsteina, wybrać się w podróż 
dokoła świata i zwiedzić ciekawe zakątki na Ziemi, zgłę-
bić historię przedmiotów codziennego użytku, przybliżyć 
sobie świat muzyki współczesnej, a także przenieść się 
do czasów naszych przodków, by poznać tradycje, zwy-
czaje i życie codzienne dawnych mieszkańców pobliskich 
miejscowości. 

Uroczystość przygotowali i poprowadzili wychowawcy 
klas Monika Kubała oraz Magdalena Mendalka-Kozieł.                                                          
                      
           /ZPO Łosień/

O Albercie Einsteinie opowiedział... sam Einstein. (fot. ZPO Łosień)

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że od 13 marca 2017 roku, 
czynna jest kolektura Totalizatora 

Sportowego i Gier Liczbowych 
w sklepie spożywczo-przemysłowym 
w Rykoszynie, ul. Świętokrzyska 179.

Uczeń i nauczyciel jako
badacze historii
„Śladami pamięci – uczeń/nauczyciel ba-
daczami historii” to projekt, w którym wzię-
li udział uczniowie i nauczyciele z Brynicy. 

Projekt ten organizowany jest przez Centrum Eduka-
cyjne IPN Przystanek Historia oraz ŚCDN w Kielcach.  
Miał on na celu wzbudzenie zainteresowania historią 
naszego regionu i kraju. Ważnym elementem projektu 
było kształtowanie postaw patriotycznych związanych 
z otwartością, tolerancją i współpracą. 

Uczniowie wraz  z opiekunami  już od października za-
angażowani byli w przedsięwzięcie, wzięli udział w  konfe-
rencjach oraz spotkaniach warsztatowych.

W ramach pierwszej edycji projektu młodzi badacze 
mieli za zadanie udokumentować losy osób i rodzin z woj. 
świętokrzyskiego, które pomagały Żydom w czasie II woj-
ny światowej. Uczniowie klasy VI – Karol Arabasz, Szymon 
Szostak oraz Jakub Zapała  swoją prezentację poświęcili 
piekoszowskiej rodzinie  odznaczonej Medalem Sprawie-
dliwy Wśród Narodów Świata – przyznawanym przez je-
rozolimski instytut Yad Vashem. Państwo Walczyńscy, bo 
o nich mowa z narażeniem własnego życia i życia swo-
ich bliskich uratowali 5 Żydów z zagłady podczas II wojny 
światowej. 

Młodzi badacze, aby poznać bliżej historię rodziny Józe-
fa i Marianny przeprowadzili wywiad z ich synową Rozalią 
Walczyńską, która przybliżyła im dzieje rodziny - kogo ra-
towała, w jakich okolicznościach, co się stało z ukrywają-
cym się i ze Sprawiedliwym. 

To niezwykłe spotkanie przyniosło uczniom wiele ciekawym informacji. 
(fot. SP Brynica)

Pani Rozalia Walczyńska podczas rozmowy przyznała, 
że należy takie historie udokumentować, przybliżać je w 
kontekście kojarzenia Kielc z pogromem Żydów. 

Film dokumentalny zrealizowany przez uczniów pod kie-
runkiem nauczycieli: Agnieszki Ciołak i Agaty Paździerz 
został przedstawiony na finałowym spotkaniu, 11 kwietnia 
w Centrum IPN Przystanek Historia. W nagrodę młodzi ba-
dacze będą uczestniczyli w wyciecze do Warszawy, gdzie 
zwiedzą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już 8 maja 
bieżącego roku.

/SP Brynica/
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Najlepsi ortograficy
ZOPI w Micigoździe

W wtorek 7 marca pierwszaki z Zespołu Oświatowych Placó-
wek Integracyjnych w Micigoździe zostali uroczyście przyjęci w 
poczet czytelników Biblioteki Szkolnej w obecności nauczycieli 
i starszych kolegów z klas I–III. Dyrektor szkoły Jerzy Witkow-
ski w swoim wystąpieniu zachęcał pierwszoklasistów do czy-
tania lektur i dokonał aktu pasowania uczniów na czytelników. 
Po obejrzeniu przedstawienia „W krainie baśni” w wykonaniu 
uczniów klasy V i II b, dzieci pochwaliły się swoją wiedzą na te-
mat szanowania książek. 

SP w Szczukowskich Górkach
8 marca to wyjątkowy dzień. Chłopcy – uczniowie klasy II i III 

przygotowani przez wychowawczynię Renatę Ciosek oraz Annę 
Zagnińską, zaprezentowali wspaniały program artystyczny. Jak 
zapowiedział konferansjer - Mateusz Baran - poświęcony „Od 
deski do deski KOBIETOM”. Kultywując więc tradycję Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet, wierszem, skeczem, piosenką i tańcem 
uświetniliśmy to sympatyczne święto. 

ZPO w Jaworzni
Międzynarodowy Dzień Teatru to święto uchwalone w 1961 

r. na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu. Dzień ten 
ma na celu promocję międzynarodowej wymiany informacji na 
temat teatru. W szkole w Jaworzni uczniowie wchodzący w skład 
Teatru Bez Nazwy pokazali przedstawienie dla uczczenia tego 
święta. Opiekunką grupy jest Anna Bartusiak.

Natomiast 21 marca uczniowie klasy II gimnazjum prezento-
wali opracowywane przez cały rok tematy projektowe w ramach 
projektów gimnazjalnych. Ogółem były 3 grupy. Każda grupa pod 
okiem swojego opiekuna przedstawiła wyniki swojej pracy w do-
wolnej formie. Były pokazy i prezentacje multimedialne. Koordy-
natorem szkolnym projektów gimnazjalnych była Jolanta Kuzia.

ZPO w Zajączkowie
W ramach XXV Jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka 

uczniowie z gimnazjum zmierzyli się z głośnym czytaniem – z 
odpowiednią modulacją głosu, na forum społeczności uczniow-
skiej, dyrekcji i nauczycieli. To nie lada wyzwanie, bowiem 
uczniowie nie mają jeszcze doświadczenia w tego typu wystą-
pieniach. Trema trochę dała o sobie znać, ale mimo wszystko 
stanęli na wysokości zadania.

Wybór padł na takie książki jak: „Romeo i Julia”, „Balladyna” 
i „Quo Vadis”. Dobrany strój do bohatera i klimatu książek oraz 
dobre przygotowanie uczniów sprawiły, że impreza się udała i 
zrodził się pomysł, by takie głośne czytanie organizować w szko-
le częściej.

SP w Brynicy
W progi Szkoły Podstawowej w Brynicy zawitała grupa Zelek-

tryzowani ze swoim pokazem pt. „Czy to magia? Nie, to czysta 
nauka”. Podczas spektaklu, który odbył sie dla uczniów klas I-III 
oraz IV-VI, można było zobaczyć eksperymenty fizyczno-che-
miczne. Doświadczeni prowadzący zaprezentowali publiczności 
między innymi tworzenie mgły oraz wytwarzanie domowym spo-
sobem helu i wodoru, a powstałe podczas pokazu kłęby pary 
wodnej dodatkowo zachwyciły dzieci. Podczas tej niezwykłej 
lekcji uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawostek dotyczących 
anatomii ludzkiego ciała, a tym samym wkroczyli w tajemniczy 
świat biologii.

ZPO w Łosieniu
W połowie marca w Szkole Podstawowej w Łosieniu odbył się 

Świętokrzyski Dzień Tenisa Stołowego pod hasłem: „Dołącz do 
najlepszych”. W imprezie wzięli udział uczniowie szkoły podsta-
wowej podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy I-III oraz IV-VI.

Dla młodych adeptów tej dyscypliny zorganizowane zostały 
gry i zabawy w tenisie stołowym. Łącznie wzięło w nich udział  
67 młodych sportowców. Konkurencje do gier i zabaw przygo-
tował i przeprowadził Sebastian Koza.                             /sup/

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ

W tym roku w spotkaniu mistrzów ortografii uczest-
niczyli uczniowie ze szkoły z Brynicy, Szczukowskich 
Górek, Jaworzni, Łosienia, Piekoszowa, Rykoszyna 
oraz Zajączkowa.  

Cieszy to, że konkurs ma wciąż niesłabnącą popular-
ność wśród dzieci i młodzieży. Organizowany jest bowiem 
na dwóch poziomach - uczniowie klas II – III oraz klas IV 
– VI i… każda kategoria wiekowa, okazuje się, ma swoich 
fanów mimo, że polska ortografia do najłatwiejszych prze-
cież  nie należy. Dlatego tym większą satysfakcję mieli ci, 
którzy wzięli „byki za rogi” i z napisaniem konkursowego 
tekstu dyktanda poradzili sobie wyśmienicie.

Na poziomie klas II – III zwyciężył Kamil Zimnicki, uczeń 
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. Drugie 
miejsce zdobyła Klaudia Zarychta, uczennica z Brynicy, a III 
miejsce na podium zajął Dawid Telesiewicz, uczeń Szkoły 
Podstawowej w Piekoszowie. Natomiast w klasach IV – VI 
najlepsze okazały się dziewczęta. Paulina Kmiecik, uczenni-
ca ze Szkoły Podstawowej w Zajączkowie zdobyła  I miejsce.
Stopień niżej znalazła się Gabriela Pietrzykowska z Ryko-
szyna, zaś trzecie miejsce zajęła Zuzanna Konarska ze 
Szczukowskich Górek.                             /SP Piekoszów/

W Zespole Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie od siedemnastu lat odbywa się 
Gminny Konkurs Ortograficzny.

R E K L A M A

Uczestnicy konkursu ortograficznego (fot. SP Piekoszów)



R E K L A M A
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Kobierzyce na medal
W ostatni dzień marca zawodnicy Klubu Karate Mo-

rawica i Piekoszów wyruszyli do Kobierzyc. W turnieju 
wzięło udział 580 zawodników z Ukrainy, Rosji, Niemiec, 
Czech, Litwy i Polski z 66 klubów.

Nasz KKM reprezentowali: Patrycja Gałecka, Kinga Rabiej, 
Ewa Jarząb, Oliwia Skiba, Sylwia Kazimierska, Oliwia Sidło, 
Laura Sitek, Karol Sitek, Narek Avdalyan, Adam Cieślikiewicz, 
Piotr Węgliński.

Należy pochwalić świetną postawę Kingi Rabiej, która z tur-
nieju na turniej prezentuje lepszą dyspozycję, co w efekcie po-
twierdziła zwycięstwem. Dobre walki stoczyły również Sylwia 
Kazimierska i Patrycja Gałecka, które wywalczyły 3 miejsca. 
Świetną kontrolą walki i wyjątkową skutecznością wykazał się 
Piotr Węgliński, który ostatecznie również zajął 3 miejsce. 

Zarząd KKM kieruje szczególne podziękowania za pomoc 
w organizacji wyjazdu do Kobierzyc firmie Skoda POL-MOT 
Auto S.A. w Kielcach na ręce Pana Piotra Jaworskiego oraz 
Pana Tomasza Gila (Opel Kielce). Dziękujemy także Panu 
Markowi Adamczakowi z firmy AUTO-ADAMCZAK oraz Panu 
Andrzejowi Parandykowi („Szkoła Jazdy Piekoszów”) - dajecie 
wiele radości najmłodszym i ich rodzicom.     /Andrzej Horna/

Czas na tenis
W sobotnie przedpołudnie 8 kwietnia Klub Sportowy 

Feniks Jaworznia we współpracy z Zespołem Placówek 
Oświatowych w Jaworzni przeprowadził pierwszy z serii 
trzech turniejów Gminnej Ligi Tenisa Stołowego. 

W zawodach wzięło udział blisko 40 zawodników, którzy 
zostali podzieleni na 6 kategorii. 

W kategorii „żak dziewczęta” zwyciężyła Zofia Wójcic-
ka z KS Feniks SP Jaworznia, natomiast wśród chłop-
ców Jan Koneczny z KS Feniks SP Szczukowskie Górki.                                                                                                             
Grupa „młodzików” przyniosła nam zwycięzców reprezen-
tujących KS Feniks ze szkoły w Szczukowskich Górkach, a 
zostali nimi: spośród chłopców – Krzysztof Lis, a spośród 
dziewcząt – Magdalena Sarbian. W kategorii „open”, wśród 
kobiet najlepiej poradziła sobie Natalia Król (KS Feniks Ja-
worznia Gimnazjum), a wśród mężczyzn – Karol Prokop (Ja-
worznia).                                           

Najlepsze trójki w poszczególnych kategoriach otrzymały 
medale ze środków, jakie zostały przekazane klubowi przez 
Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka. Poczęstunek 
ufundowali: Irena Szymańska, Tadeusz Kosiński i Grzegorz 
Sańpruch.                                      /Dariusz Kwiatkowski/

Pierwszy z serii trzech turniejów znalazł swoich fanów. (fot. KS Feniks)Kinga Rabiej ze złotym pucharem. (fot. KS Feniks)



W
ó

jt
 g

m
in

y
 P

ie
k

o
sz

ó
w

 Z
b

ig
n

ie
w

 P
ia

te
k

 
za

p
ra

sz
a 

n
a

O
B

C
H

O
D

Y
 

M
A

J
O

W
Y

C
H

 S
W

IA
T

(S
w

ie
to

 F
la

g
i,

 K
o

n
st

y
tu

cj
i 

3
 M

aj
a)

k
tó

re
 o

d
b

ed
a 

si
e

  
 2

 M
A

J
A

 2
0

1
7

 R
O

K
U

  
   

 
 

 
 

 
 

 
N

A
 P

L
A

C
U

 N
IE

P
O

D
L

E
G

Ł
O

S
C

I 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
W

 P
IE

K
O

S
Z

O
W

IE
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
O

D
 G

O
D

Z
. 
1
3
:0

0

2
 M

A
JA

 -
 G

O
D

Z
IN

A
 1

3
:0

0
O

d
sł

on
ie

ci
e 

T
ab

li
cy

Jó
z

ef
a 

S
k

ło
d

ow
sk

ie
g

o
or

az
 u

ro
cz

y
st

e 
po

d
n

ie
si

en
ie

fl
ag

i 
pa

n
st

w
ow

ej
 n

a 
P

la
cu

 
N

ie
po

d
le

g
ło

sc
i 

w
 P

ie
k

os
z

ow
ie

 
z

 o
k

az
ji

 S
w

ie
ta

 F
la

g
i 

2
 m

aj
a 

i 
K

on
st

y
tu

cj
i 

3
 m

aj
a.

2
 M

A
JA

 -
 G

O
D

Z
IN

A
 1

4
:0

0
B

ie
g

 m
as

ow
y

 p
od

 h
as

łe
m

 
„Z

 f
la

g
a 

w
 r

ek
u

” 
or

az
an

im
ac

je
 d

la
 d

z
ie

ci
.

N
a 

z
ak

on
cz

en
ie

 -
 g

ri
ll

 d
la

u
cz

es
tn

ik
ów

 w
y

d
ar

z
en

ia
.

P
O

B
IE

G
N

IJ
 „

Z
 F

L
A

G
A

 W
 R

E
K

U
”

,

,
, ,

,

,

,

,
, ,

R
eg

u
la

m
in

 o
ra

z
 t

ra
sa

 b
ie

g
u

 d
os

te
pn

e 
n

a 
w

w
w

.b
ck

pi
ek

os
z

ow
.p

l.
 Z

ap
is

y
 w

 d
n

iu
 b

ie
g

u
.

,

,
,

,

,

,

,

,

,

,

Za
pr

as
za

m
y 

na
 w

yc
ie

cz
kę

 d
o

PU
SZ

CZ
Y 

KO
ZI

EN
IC

KI
EJ

I 
O
KO

LI
C

27
 m

aj
a 

20
17

 (
so

bo
ta

)

Ze
sp

ół
  p

ał
ac

ow
o-

pa
rk

ow
y

w 
Ko

zi
en

ic
ac

h
Pa

rk
 k

ra
jo

br
az

ow
y,

 P
us

zc
za

 
Ko

zi
en

ic
ka

, R
ez

er
wa

t 
Pr

zy
ro

dy
 

„K
ró

le
ws

ki
e 

źr
ód

ła
”

Ry
ne

k 
w 

Zw
ol

en
iu

Ko
śc

ió
ł P

od
wy

żs
ze

ni
a 

Kr
zy

ża
wr

az
 z

 k
ap

lic
ą 

Ko
ch

an
ow

sk
ic

h
w 

Zw
ol

en
iu

Śc
ia

na
 S

tr
ac

eń
 u

pa
m

ię
tn

ia
ją

ca
żo

łn
ie

rz
y 

A
rm

ii 
Kr

aj
ow

ej
w 

Zw
ol

en
iu

Ru
in

y 
Za

m
ku

 B
is

ku
pó

w
Kr

ak
ow

sk
ic

h 
w 

Ił
ży

W
ię

ce
j i

nf
or

m
ac

ji
na

 t
em

at
 c

en
y 

i g
od

zi
ny

 w
yj

az
du

 
ju

ż 
wk

ró
tc

e!
In

fo
rm

ac
je

, z
ap

is
y 

i r
ez

er
wa

cj
e 

w 
Bi

bl
io

te
ce

 w
 P

ie
ko

sz
ow

ie
(M

ed
ia

te
ka

, I
 p

ię
tr

o)
 lu

b 
po

d 
nu

m
er

am
i 4

1 
30

6 
11

 8
3 

i 5
70

 1
03

 0
42

.


