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Dożynki w gminie Piekoszów
Czytaj na str. 8

Złote Gody 
w gminie Piekoszów
Co roku w naszej gminie pary z 
długletnim pożyciem małżeńskim 
obchodzą swoje święto. Medale, dy-
plomy i prezenty oraz toast na ich 
cześć czekały także podczas tego-
rocznej uroczystości.

Biblioteka ma już 70 lat
Biblioteka w Piekoszowie działa od 
1947 roku i można przyznać, że w 
mocny sposób zapisała się na kar-
tach historii zwłaszcza w dziedzinie 
czytelnictwa i kultury. Ten niezwykły 
jubielusz to dobra okazja by spoj-
rzeć wstecz i podsumować to co zo-
stało zrobione.

Termomodernizacja 
gminnych budynków
Szkoła Podstawowa w Łosieniu, 
ZUK i Urząd Gminy do końca paź-
dzienika 2018 roku mają zyskać 
nowy wygląd. Prace obejmą przede 
wszystkim wymianę okien, drzwi i 
instalacji grzewczej.

Czytaj na str. 10 Czytaj na str. 11Czytaj na str. 2
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Uchwały podjęte na sesji 28 września 2017 roku:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 
rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2017-2030;
- w sprawie uchwalenia programu zdrowotnego Gmi-
ny Piekoszów „Grypa - lepiej zapobiegać niż leczyć”;
- w sprawie uchwalenia programu szczepień profilak-
tycznych dzieci z gminy piekoszów przeciwko Menin-
gokokom na lata 2017-2019 - „Stop Meningokokom”;
- w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielają-
cych schronienia osobom tego pozbawionym, w tym 
osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce za-
meldowania posiadały na terenie Gminy Piekoszów;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Łosieniu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Ło-
sieniu;
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu 
Placówek Oświatowych w Zajączkowie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową w Zajączkowie; 
- w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Piekoszów na lata 2017-2023; 
- w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi 
Kieleckiemu; 
- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gmin-
nych i ustalenia ich przebiegu; 
- w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gmin-
nej i ustalenia jej przebiegu; 
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne naby-
cie nieruchomości - działki 626/8 położonej w obrębie 
Szczukowskie Górki; 
- w sprawie zasad nabywania do gminnego zasobu, 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Pieko-
szów, na których zlokalizowane są drogi obsługujące 
wyłącznie zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
- uchwała zmieniająca uchwałę Rady Gminy Pieko-
szów Nr XLI/284/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w 
sprawie okreslenia zasad i trybu udzielania dotacji z 
budżetu gminy Piekoszów na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru za-
bytków; 
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego nr 2 dla terenów położo-
nych w obrębie Piekoszów p.n. „Czarny Stok”;
- w sprawie zwolnienia z pensum dydaktycznego dy-
rektora Szkoły Podstawowej w Brynicy.

Uchwały podjęte na sesji nadzwyczajnej 
6 października 2017 roku:

- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 
2017 rok;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Piekoszów na lata 2017-2030.

Źródło: BIP UG.

Z ŻYCIA RADY GMINYGminne budynki czeka 
termomodernizacja

W czwartek 12 października została zawarta 
umowa pomiędzy Gminą Piekoszów a Zarządem 
Województwa Świętokrzyskiego, pełniącym funkcję 
Instytucji Zarządzającej RPO WŚ 2014-2020. Umo-
wa dotyczyła dofinansowania projektu pn.: „Zwięk-
szenie efektywności energetycznej budynków uży-
teczności publicznej w gminie Piekoszów”.  

Planowane przedsięwzięcie zakłada termomoderni-
zację trzech budynków użyteczności publicznej – Szkoły 
Podstawowej w Łosieniu, Zakładu Usług Komunalnych 
w Piekoszowie oraz Urzędu Gminy w Piekoszowie. 

– Celem projektu jest podniesienie efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej a w 
efekcie zmniejszenie zapotrzebowania na energię elek-
tryczną oraz zużycie paliw kopalnych – mówi wójt Zbi-
gniew Piątek. 

Zakres prac obejmuje termomodernizację elewacji z 
wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na 
energooszczędne, przebudową systemów grzewczych 
wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła zasi-
lanego biomasą, przebudowa systemu wentylacji wraz 
z dociepleniem dachów oraz wyposażenie w instalację 
solarną i mikrokogeneracyjną zgodnie z wynikami audy-
tu energetycznego.

Wysokość dofinasowania inwestycji to ponad 1,6 mln 
zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 paździer-
nika 2018 roku.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.1 
,,Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – 
ZIT KOF” Osi 6 ,,Rozwój miast” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na 
lata 2014-2020.                     /UG/

Wójt Gminy podczas zapoznawania się z umową. (fot. BCK)
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Przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku 
w Jaworzni zakończona

Remont drogi powiatowej trwa

Prace na drodze wojewódzkiej nr 761 trwały od 9 grudnia 2016 roku. Jest m.in. nowa 
nawierzchnia i chodniki.

– Realizacja tego zadania 
była niezbędna, ponieważ stan 
tej drogi pozostawiał wiele do 
życzenia – tłumaczył Zbigniew 
Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
– Dzięki temu uległa znacznej 
poprawie komunikacja na tere-
nie Kieleckiego Obszaru Funk-
cjonalnego oraz jego połączeń 
z innymi ośrodkami krajowymi 
– dodaje.

Podczas kilkumiesięcznych prac 
wykonano nową jezdnię o szero-
kości 7 m, kanalizację deszczową, 
nowe zatoki autobusowe i remont 
tych już istniejących. Oprócz tego 
po obu stronach drogi wykona-
no chodniki z kostki brukowej ze 
zjazdami do posesji mieszkań-
ców. To wszystko ma na celu po-
prawę bezpieczeństwa pieszych. 
Jak informuje ŚZDW całkowita 
wartość projektu to 4,1 mln zł, 
natomiast wartość robót budowla-
nych wyniosła 3,8 mln zł. Projekt 
był finansowany przez Unię Euro-
pejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Polska 

Wschodnia 2014-2020. 
Dzięki uzyskanemu dofinan-

sowaniu 85% wydatków pokryła 
Unia Europejska, natomiast pozo-
stałe 15% wydatków kwalifikowal-
nych to wkład własny wojewódz-
twa.

Odbiór drogi nastąpił 24 paź-

dziernika. Inwestycja objęła łącz-
nie blisko 2 km odcinek. Należy 
dodać, że Gmina Piekoszów par-
tycypuje w kosztach opracowa-
nia projektu budowlanego dalszej 
części tej drogi, aż do połączenia 
z drogą wojewódzką na rondzie 
przy kościele   .                  /sup/

Nowa nawierzchnia, kanalizacja deszczowa i chodniki - to główne elementy remontu 
drogi powiatowej 0285T.

Do końca listopada 2017 roku 
będzie trwała przebudowa dro-
gi powiatowej w Micigoździe i 
Podzamczu Piekoszowskim.

– Jezdnia zostanie poszerzo-
na do 5,5 m, wykonana zosta-
nie nowa trwalsza nawierzchnia, 
chodniki i kanalizacja deszczowa 
– wymienia Zbigniew Piątek Wójt 
Gminy Piekoszów. 

To nie wszystkie wymagane 
prace. Oprócz tego przebudowa-
ne zostanie skrzyżowanie drogi 
powiatowej z drogą gminną, wy-

remontowane zostaną przepusty 
pod zjazdami oraz rowy, które 
wzmocnione będą płytami ażuro-
wymi. Całość prac przy tym od-
cinku drogi powiatowej kosztować 
będzie ponad 3,4 mln zł.

Gmina Piekoszów uczestniczy 
w kosztach realizacji tej inwesty-
cji – Rada Gminy przeznaczyła 
ponad 900 tys. zł na ten cel w 
bieżącym roku budżetowym.

– Zabezpieczone środki prze-
kazane zostaną w formie dotacji 
celowej z obecnego budżetu – 

tłumaczy wójt. Ponadto na przy-
szły rok budżetowy zabezpie-
czono dodatkowe 20 tys. zł. – Te 
pieniądze pomogą opracować do-
kumentację projektową kolejne-
go zadania dotyczącego budowy 
chodnika na Podzamczu – zazna-
cza Zbigniew Piątek.

                /kg/

Podczas odbioru drogi obecni byli przedstawiciele władz oraz ŚZDW. (fot. BCK)
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Ochotnicza Straż Pożarna w Piekoszowie 
istnieje już 95 lat
Ochotnicza Straż Pożarna w Piekoszowie od 95 lat służy mieszkańcom. Od 1922 roku 
jednostka ugasiła tysiące pożarów, pomogła wielu ludziom, niosła pomoc gdy nadcho-
dziły klęski żywiołowe.

O historii piekoszowskiej straży, bohaterstwie 
i najważniejszych momentach mówiono podczas 
jubileuszowej uroczystości 27 sierpnia.

Obchody 95-lecia rozpoczęła uroczysta msza świę-
ta w Kościele Parafialnym w Piekoszowie. – Pięknym 
świadectwem jest istnienie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piekoszowie, która zawsze była blisko Maryi i jej 
wizerunku. Zawsze pomocni, ofiarni – mówił podczas 
mszy ks. Zygmunt Kwieciński Proboszcz piekoszow-
skiej parafii.

 – W 1922 roku z inicjatywy Wincentego Gogola, 
Jana Karbownika, Jana Majchrzyka, Stanisława No-
wakowskiego i Bolesława Czechowicza powołano do 
życia straż pożarną – wspominał podczas homilii ks. 
Łukasz Zygmunt kapelan powiatowy. – Jednostka ta 
od początku mimo trudnych warunków prężnie się roz-
wijała, a strażacy z własnej pracy i środków material-
nych pozyskiwali nowy sprzęt – podkreślał kapelan.

Po mszy i uroczystym przemarszu ulicami Piekoszo-
wa, poczty sztandarowe, kompania honorowa, druhny 
i druhowie z ochotniczych straży pożarnych oraz za-
proszeni goście zgromadzili się na Placu Niepodległo-
ści w Piekoszowie, by dalej świętować. Przedstawiony 

Uroczysty przemarsz ulicami Piekoszowa. (fot. BCK)

został w skrócie zarys historyczny OSP od momentu 
powstania do czasów współczesnych. Warto dodać, 
że w nowej remizie przy ul. Częstochowskiej 85 w 
Piekoszowie, straż funkcjonuje od 2000 roku.

Po przedstawieniu historii OSP wręczone zostały 
odznaczenia dla zasłużonych w służbie druhów i dru-
hen oraz statuetki św. Floriana patrona strażaków, 

Zaproszeni goście gratulowali jednostce jubileuszu i życzyli dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej społeczności. (fot. Stanisław Rysiński)
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Święto Pieczonego Ziemniaka
Ostatnie miesiące obfitowały w festyny rodzinne i taneczne zabawy. Ta rozrywka nie 
ominęła także Szczukowic i ich mieszkańców.

W słoneczną sobotę 14 października, na placu 
przy świetlicy wiejskiej w Szczukowicach miał miej-
sce kolejny rodzinny festyn, tym razem połączony 
ze świętem pieczonego ziemniaka.

 – Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przyby-
cie i oczywiście życzę wesołej zabawy – mówił włodarz 
gminy Zbigniew Piątek. Początek spotkania obfitował w 
atrakcje dla dzieci. Animacje prowadzone przez instruk-
torów BCK zachęciły do zabawy obecne na placu dzieci. 

Oczywiście festyn nie mógłby obyć się bez muzyki i 

tańca, w związku z czym dla wszystkich obecnych za-
grał zespół Braters i Akord oraz DJ Kriss.

W międzyczasie można było posilić się gorącą zupą, 
pieczonymi kiełbaskami i oczywiście – nawiązując do te-
matu imprezy – pieczonymi ziemniakami z ogniska.                     

               /kg/ 

Organizatorzy Święta Pieczonego Ziemniaka 
w Szczukowicach serdecznie dziękują partnerom:

Zbigniewowi Piątkowi Wójtowi Gminy Piekoszów, Biblio-
tece Centrum Kultury w Piekoszowie, Spółce BIO-MED 
Szczukowskie Górki, Janowi Lisowi (Usługi Budowla-
ne Szczukowice), Dorocie Łukasik (Sklep Spożywczy 

Szczukowice), Arturowi Paździerzowi (Sklep Spożywczy 
Szczukowice), Annie Snoch (Salon Fryzjerski Szczu-
kowice), Sebastianowi Gwieździe (Usługi Budowlane 

Szczukowice), Hubertowi Ślusarczykowi (Skup Starego 
Drewna Szczukowice), Pawłowi Czerwiakowi (Usługi 

Mechaniczne Szczukowice), Zbigniewowi Korbie (Firma 
Handlowo-Usługowa KOR-BUD), Waldemarowi Wen-
turze (Skup Drewna Szczukowskie Górki), Romanowi 

Kosowi (Skup Drewna Szczukowice), Rafałowie Gwieź-
dzie (Usługi Budowlane Szczukowice) oraz Mariuszowi 

Kselowi (Usługi Budowlane Szczukowice).
Na tanecznej zabawie podczas festynu zgromadziło się wiele osób 
ze Szczukowic i okolicznych miejscowości. (fot. BCK)

które otrzymali przedstawiciele władz gminy, instytucji 
oraz osoby, które wspierają działalność piekoszow-
skiej straży.

Wiele słów gratulacji oraz życzeń padło z ust biorą-
cych udział w uroczystości zaproszonych gości. – Od 
1922 roku jednostka trwa nieprzerwanie mimo, że pa-
mięta ciężki okres drugiej wojny światowej. To dzięki 
tym ochotnikom strażakom, którzy dzielnie wspierali 
mieszkańców, ta jednostka nie przerwała swoich dzia-
łań – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
– Dzisiejszy dzień to również nowe plany i nadzieje na 
przyszłość. Myślę, że w ich realizacji św. Florian na 
pewno pomoże – podsumował.

Uroczystość swoją osobą uświetnili również goście 
m.in.: Posłowie na Sejm RP Anna Krupka i Krzysz-
tof Lipiec, Senator RP Krzysztof Słoń, Wicewojewo-
da Świętokrzyski Andrzej Bętkowski, Prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej Mirosław Pawlak, 
Wojewódzki Kapelan Strażaków ks. Marek Mrugała, 
Powiatowy Kapelan Strażaków ks. Łukasz Zygmunt, 
Proboszcz Parafii w Piekoszowie ks. Zygmunt Kwie-
ciński, Komendant Miejski PSP w Kielcach bryg. Sła-
womir Karwat, przedstawicie Rady Gminy Piekoszów 
Przewodniczący Stanisław Kotwica i Wiceprzewodni-
cząca Barbara Drogosz, jednostki OSP z terenu gmi-
ny Piekoszów i powiatu kieleckiego oraz mieszkańcy 
gminy Piekoszów.

Zaproszeni goście w swych podziękowaniach wspo-
minali czas powstania OSP, trudne początki działal-

ności i strażaków, którzy już odeszli oraz gratulowali 
jubileuszu i życzyli bezpiecznej służby dla potrzebują-
cych. W przemówieniach wielokrotnie cytowano motto 
strażaków „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.

Na zakończenie wydarzenia obecni goście wpisy-
wali się do pamiątkowej księgi OSP.  

Już za pięć lat Ochotnicza Straż Pożarna w Pie-
koszowie będzie obchodzić setną rocznicę powstania, 
życzymy aby uroczystości te odbyły się w takim sa-
mym gronie.                             /sup/

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piekoszowie składa podziękowania: 

Zbigniewowi Piątkowi Wójtowi Gminy Piekoszów, An-
drzejowi Paździerzowi (Biblioteka Centrum Kultury w 
Piekoszowie), Elżbiecie Węgrzyn (Bank Spółdzielczy 
w Łopusznie), Mirosławowi Gierasimowiczowi (Zakład 

Spawalniczo-Ślusarski), Czesławowi Wijasowi (WI-
TRANS), Genowefie i Tadeuszowi Kosińskim (Zakład 
Piekarniczy. Cukiernia. Sklep spożywczy), Tomaszowi 
Majce (Zakład Piekarniczy), Andrzejowi Parandykowi 
(Szkoła Jazdy Piekoszów), Elżbiecie Bartos (CPN); 

osobom prywatnym: Bronisławie i Józefowi Prokopom, 
Andrzejowi Sójce, Zofii Prokop, Irenie i Józefowi Zie-

lińskim, Henryce i Marianowi Ciołak, Józefie Zarychcie 
oraz wszystkim jednostkom straży pożarnej obecnym 

na jubileuszu.
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Wspólna zabawa mieszkańców Jaworzni
Koniec wakacji zachęcił do korzystania z dobrej pogody. W ostatnią z wakacyjnych so-
bót miała miejsce dobra zabawa oczywiście z muzyką i tańcem.

Sobota 26 sierpnia upłynęła w Jaworzni pod zna-
kiem muzyki, tańca i śpiewu. Na placu szkolnym 
zorganizowany został festyn rodzinny.

– Serdecznie witamy mieszkańców Jaworzni i okolic, 
którzy przybyli, by bawić się razem z nami – mówił na 
wstępie Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Za-
tem korzystajmy z tego, bo nie często zdarza się taka 
okazja – dodał Stanisław Kotwica Przewodniczący Rady 
Gminy.

Na początku wydarzenia publiczność mogła obejrzeć 
i posłuchać młodych artystów – soliści oraz grupy wo-
kalne urozmaiciły czas pięknym śpiewem, a tancerki 
fantastyczną choreografią i – w przypadku akrobatek – 
wymyślnymi układami ciała.

Podczas festynu zaprezentowały się także dzieci - jedne tańczyły, inne 
śpiewały. (fot. BCK)

– Chcemy również podkreślić, że z większości atrak-
cji dzieci mogą korzystać za darmo, a to dzięki naszym 
sponsorom – podkreśliła Magdalena Garbat Radna 
Rady Gminy Piekoszów.

Występy młodych artystów
Na początku wydarzenia zaprezentowały się młode 

wokalistki i tancerki. Później wraz z animatorką wzię-
ły udział w animacjach. – Sprawdzimy waszą bajkową 
wiedzę. Powiedzcie jak miał na imię przyjaciel pszczółki 
Mai? – zagadywała prowadząca. – Gucio! – natychmiast 
padła odpowiedź. Pytań ze znajomości bajek było mnó-
stwo, niektóre były trudne, inne bardzo proste. Jednak 
oprócz quizu, dzieciaki wraz z animatorką zaśpiewały 
„Mam tę moc” oraz „Kaczkę dziwaczkę”.

W międzyczasie dzieci mogły korzystać z takich arak-
cji jak dmuchańce, karuzela, przejażdżka kucykiem, ba-
sen z piłeczkami. Dobra pogoda jak najbardziej sprzyja-
ła świetnej zabawie. 

Ciekawe było także zaprezentowanie akcji gaśniczej 
przez strażaków z OSP w Rykoszynie oraz możliwość 
obejrzenia radiowozu policyjnego i wozu strażackiego 
od środka. Aktywne uczestniczenie w atrakcjach może 
nieco pozbawić sił dlatego przygotowny został także ką-
cik z grillem i pieczoną kiełbaską.

Wójt Gminy z uczestniczkami konkursu na najsmaczniejsze ciasto. (fot. 
BCK)

Organizatorzy Festynu Rodzinnego w Jaworzni 
składają serdeczne podziękowania partnerom:

Zbiniewowi Piątkowi Wójtowi Gminy Piekoszów, 
Sławomirowi Michalskiemu (Chelosiowy Dwór), 

Genowefie i Tadeuszowi Kosińskim (Piekarnia. Cu-
kiernia. Sklep Spożywczy Piekoszów), Aleksandrowi 
Wolderowi (Delikatesy Centrum), Pelagii Rusieckiej, 

Ryszardowi Stępniowi (Przetwórstwo rybne - Janów), 
Stanisławowi Misztalowi (Misztour Usługi transportowe), 

Andrzejowi Parandykowi (Szkoła Jazdy Piekoszów), 
Magdalenie Garbat, Zdzisławowi Budziwojskiemu, Irenie 
Szymańskiej, Małgorzacie Białackiej, Małgorzacie Cze-

kaj, Halinie Brożek i Władysławowi Kwietniowi 
(Sklep spożywczy - Wincentów), 

Ewelinie Malinowskiej, Iwonie Cemborowskiej, 
Annie Oleś (Zakład fryzjerski), Paulinie Kleszcz (Kwia-

ciarnia Julia), Szymonowi Majchrzykowi, 
Renacie Świderskiej, Zofii Tomaszewskiej (Sklep Pod 
Kasztanami) oraz wszystkim nauczycielom i pracowni-

kom obsługi ZPO w Jaworzni.

Taneczna muzyka 
i konkurs na najsmaczniejsze ciasto

Po animacjach dla dzieci przyszedł czas na kolejne 
występy muzyczne. Na scenie swój repertuar zapre-
zentował Zespół Pieśni i Tańca Wincentowianie, a do 
wspólnej zabawy przy tanecznych utworach zaprosili 
członkowie zespołów Artemis i Akord.

Pomiędzy wystąpieniami, odbył się konkurs na naj-
smaczniejsze ciasto. – Po degustacji wszystkich wy-
pieków i po dość burzliwej dyskusji wraz z pozostałymi 
członkami komisji pragniemy ogłosić, że zwyciężczynią 
konkursu została pani Małgorzata Białacka – poinfor-
mował Wójt Gminy Piekoszów. Zarówno laureatka jak i 
pozostałe uczestniczki konkursu otrzymały drobne upo-
minki. Na zakończenie festynu zagrał DJ Corby.      /kg/
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Dziesięciolecie Wincentowian
Zespół Pieśni i Tańca „Wincentowianie” powstał we wrześniu 2007 roku. W chwili obec-
nej liczy 24 członków wraz z kapelą.

Od dziesięciu już lat zespół upowszechnia tradycję 
ludową gminy Piekoszów wśród jej mieszkańców, pre-
zentując porywające do tańca rytmiczne utwory ludo-
we. 

Uroczystości jubileuszowe Zespołu Pieśni i Tańca „Win-
centowianie” odbywały się 7 października. Wśród gości nie 
zabrakło Senatora Krzysztofa Słonia, Posła na Sejm RP 
Krzysztofa Lipca, wicestarosty Powiatu Kieleckiego Ze-
nona Janusa i oczywiście gospodarza gminy Piekoszów  
wójta Zbigniewa Piątka, Przewodniczącego Rady Gminy 
Piekoszów Stanisława Kotwicy wraz z radnymi oraz pra-
cowników Urzędu Gminy i Biblioteki Centrum Kultury na 
czele z dyrektorem Andrzejem Paździerzem, a także licz-
nej grupy przyjaciół zespołu. Zebranych powitała prezes 
"Wincentowian" Alina Buczyńska wraz z Władysławem 
Klimkiewiczem. 

Podczas uroczystości podkreślano zasługi i osiągnięcia 
zespołu. – Zespół Pieśni i Tańca "Wincentowianie" powstał 
w 2007 roku i trwa do dnia dzisiejszego w wyniku zorga-
nizowania i współpracy wielu osób, ale przede wszystkim 
dzięki zaangażowaniu Aliny Buczyńskiej, która scala grupę 
od początku jej istnienia, stając się jednocześnie jej moto-
rem napędowym – podkreślali przyjaciele zespołu, życząc 
jednocześnie kolejnych sukcesów w pracy artystycznej.

Warto tu chociażby przypomnieć o zajęciu II miejsca 
w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych w 

Szacowni jubilaci wraz z przyjaciółmi i zaproszonymi gośćmi. (fot. archiwum Wincentowian)

2007 roku, III miejsca w XXXII Międzynarodowych Bu-
skich Spotkaniach z Folklorem w 2008 roku, I miejsca w 
IX Powiatowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i 
Solistów w Chmielniku w 2008 roku, czy też II miejsca w 
Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Obrzędowych. 

- Z okazji jubileuszu życzę Wam, aby zespół działał rów-
nie prężnie jak dotychczas, rozsławiając tradycje kulturo-
we naszego regionu. Jesteście zespołem, który pobudza i 
aktywizuje działalność kulturalną – powiedział wójt gminy 
Piekoszów, Zbigniew Piątek, składając życzenia dostoj-
nym jubilatom i przekazując list gratulacyjny oraz aparat 
fotograficzny. Do życzeń przyłączyli się również pozostali 
zaproszeni goście i przyjaciele zespołu, życząc zgodnie 
szacownym jubilatom kolejnych wspaniałych lat sukcesów 
artystycznych, wiernej publiczności oraz pomyślności w 
życiu osobistym.                                                 /A. Olech/

Zespół Pieśni i Tańca „Wincentowianie” 
dziękuje wszystkim tym, 

którzy pomogli nam zorganizować nasze 10-lecie.
Życzymy im dużo zdrowia, radości, wszelkiej 

pomyślności na co dzień sukcesów w pracy zawodowej.

Z serca dziękują 
członkowie Zespołu 

oraz Prezes Alina Buczyńska.
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Po uroczystej mszy świętej w kościele parafial-
nym w Piekoszowie, zaproszeni goście, przedstawi-
ciele wsi z wieńcami dożynkowymi oraz mieszkańcy 
zgromadzili się na Placu Niepodległości w Piekoszo-
wie.

Tuż po przekazaniu darów dożynkowych przez tego-
rocznych starostów – Justynę Gamońską i Stanisława 
Korneckiego – rozpoczęto wspólną zabawę.

– Dożynki to doniosłe wydarzenie skierowane do rol-
ników – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
– Jest to ważne święto, podczas którego dziękujemy im 
za ich ciężką pracę – podsumował.

Słowa szacunku dla rolników oraz dla darów ziemi po-
płynęły również z ust zaproszonych gości m.in. Krzysz-
tofa Słonia Senatora RP, Grzegorza Gałuszki i Tomasza 
Zbróga Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskie-
go, Tadeusza Tkaczyka Wójta Gminy Strawczyn oraz 
Stanisława Kotwicy Przewodniczącego Rady Gminy w 
Piekoszowie.

Oprócz życzeń i podziękowań ze strony gości, nie 
mogło zabraknąć także muzycznej oprawy wydarzenia. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły „Wincentowianie”, 
„Piekoszowianie”, „Wierna Rzeka” oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rykoszyna wraz z kapelą.

Zabawy dla dzieci i... sołtysów
W międzyczasie odbywały się liczne zabawy dla dzie-

ci i dorosłych. Ci ostatni mogli brać w udział w konkur-
sach kulinarnych, na najpiękniejsze stoisko i najpięk-
niejszy wieniec. W kulinarnych zmaganiach zwyciężyła 
Lucyna Sideł z Podzamcza, która przygotowała mix ro-
ladek z cukinii. Tytuł Najpiękniejszego Stoiska odebrali 
mieszkańcy Jaworzni, natomiast Najpiękniejszym Wień-
cem okazał się ten wykonany przez mieszkańców Lesi-
cy z parafii Wierna Rzeka.

Taneczna zabawa podczas dożynek
Piękne wieńce, uroczysta oprawa, śpiew i taniec dominowały podczas Dożynek Gmin-
nych w gminie Piekoszów 10 września.

Krystyna Krzysztofik (sołtys Micigozdu) i Jadwiga Zapała (sołtys Bry-
nicy) podczas tworzenia korali w Turnieju Sołtysów. (fot. BCK)

Zabawa do późnych godzin wieczornych trwała w najlepsze przy mu-
zycznym akompaniamencie tanecznych przebojów. (fot. BCK)

Wzorem lat ubiegłych zorganizowano także konkuren-
cje dla sołtysów tj. ubijanie piany, tworzenie korali z ja-
rzębiny oraz obieranie ziemniaków. W ubijaniu najlepsza 
okazała się Irena Szymańska sołtys Jaworzni. Z kora-

lami najlepiej poradziła sobie Lidia Szymkiewicz sołtys 
Zajączkowa, a najwięcej ziemniaków w minutę obrała 
Krystyna Krzysztofik sołtys Micigozdu.

Dalsza część wydarzenia przebiegała pod znakiem 
dobrej zabawy przy rytmicznej muzyce w wykonaniu ze-
społów Akord i Braters oraz DJ Corby.                   /kg/

Nowy plac przy GOPS

Uroczyste otwarcie odnowionego placu. (fot. BCK)

W poniedziałek 23 października po kilku tygodniach 
pracy uroczyście otwarto odnowiony plac przy Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

– Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do realizacji tego działania, bo było ono dla nas oraz na-
szych klientów i podopiecznych bardzo potrzebne - mówiła 
Ewa Kopolovets Kierownik GOPS. 

Podłoże na placu zostało utwardzone, wyrównane i wy-
łożone kostką brukową wraz z krawężnikami i studzienką 
odwadniającą. – Jestem pewien, że ta inwestycja będzie 
służyła wszystkim mieszkańcom – mówił Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów. Wykonawcą prac była firma Rad-
-Bruk z Jaworzni.                                                      /kg/
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Starostowie tegorocznych dożynek
Przedstawiamy sylwetki Justyny Gamońskiej oraz Stanisława Korneckiego, starostów 
wrześniowych dożynek.

Ważnym punktem dożynek jest przekazanie darów gospodarzowi 
gminy. (fot. BCK)

Justyna Gamońska 
– Wielkość naszego gospodarstwa to 10 ha, na których 

uprawiamy głównie zboża, dynie, ziemniaki i kapustę – wyli-
cza Justyna Gamońska. Oprócz upraw zboża i warzyw wraz 
z mężem Robertem hoduje dodatkowo 50 sztuk tucznika. 

Na wieść o tym, że będzie reprezentantką rolników na do-
żynkach mówi wprost: – Byłam bardzo szczęśliwa, bo jak naj-
bardziej jest to duże wyróżnienie.

Stanisław Kornecki
Tegoroczny starosta dożynkowy posiada 11-hektarowe go-

spodarstwo, na którym uprawia przede wszystkim zboża. 
– Póki co pracuję sam, czasem pomaga mi jeszcze tato, 

jednak z racji wieku nie jest w stanie pracować tak dużo – 
mówi. Oprócz pracy jako rolnik, Stanisław Kornecki jest także 
muzykiem w zespole „Piekoszowianie” i wokalistą w zespole 
Braters, które znamy przede wszystkim z wielu festynów czy 
przeglądów. 

Jaka była jego reakcja na wieść o tym, że będzie staro-
stą na gminnych dożynkach? – Byłem zestresowany. Ciężko 
było mi się odnaleźć w nowej roli – tłumaczył z uśmiechem. 
– Pewnie następnym razem byłoby lepiej – dodaje.         /kg/

Wszystko za sprawą adaptacji pomieszczeń na 
potrzeby otwarcia nowego oddziału.

Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Pelagia Ru-
siecka Dyrektor Żłobka Gminnego w Piekoszowie mó-
wiąc, że dzięki dofinansowaniu w ramach programu 
„Maluch+” oraz przychylności władz gminy Piekoszów 
udało się ku zadowoleniu rodziców utworzyć nowe miej-
sca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów zaznaczył, że inwestycja ta była 
bardzo ważna dla mieszkańców, ponieważ lista oczeku-
jących dzieci na przyjęcie do żłobka była bardzo długa 
– ponad 50 wniosków na 12 wolnych miejsc.

Zaproszeni goście podczas swoich przemówień pod-
kreślali, że dzięki takim placówkom jak żłobek, w Pol-
sce sukcesywnie realizowana jest polityka prorodzinna. 
– Należy zaznaczyć, że Żłobek Gminny w Piekoszowie 
jest jedyną placówką w województwie świętokrzyskim, 
do którego uczęszcza niepełnosprawne dziecko – infor-
muje dyrektor żłobka.

W uroczystości otwarcia placówki wzięli udział licz-
nie przybyli rodzice wraz z dziećmi oraz zaproszeni go-
ście m.in.: Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Krzysz-
tof Słoń Senator RP, Anna Gromska Dyrektor Wydziału 
Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach, przedstawiciele Urzędu Gminy, jednostek 
podległych samorządowi oraz Radni Rady Gminy Pie-
koszów i sołtysi.

Nowy oddział Żłobka Gminnego
Od 1 września 2017 roku do Żłobka Gminnego w Piekoszowie uczęszcza 38 dzieci. To 
o 12 maluchów więcej niż w latach ubiegłych.

Uroczystego otwarcia dokonali przedstawiciele władz 
wraz z rodzicami i dziećmi, a dopełnieniem tego było po-
święcenie przez ks. Zygmunta Kwiecińskiego Probosz-
cza Parafii Piekoszów nowo utworzonych pomieszczeń 
żłobka tj. sali zabaw, dwóch sypialni, gabinetu logopedy 
i pielęgniarki oraz pomieszczenia socjalnego.

Podczas dnia otwartego można było poznać personel 
i placówkę, natomiast najmłodsi mogli uczestniczyć w 
zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.                 

             /sup/

Adaptacja nowych pomieszczeń to kolejny krok w rozwoju placówki. 
(fot. BCK)
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Złoty jubileusz pożycia małżeńskiego

Przeżyć ze sobą, pod jednym da-
chem, na dobre i złe 50 lat zasługu-
je na pochwałę i gratulacje.

 Życzenia pomyślności i szczęścia 
na jeszcze wiele długich wspólnych 
lat złożył jubilatom Wójt Gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek wraz z Senato-
rem Krzysztofem Słoniem i starostą 
kieleckim Michałem Godowskim. Do 
życzeń przyłączył się także Prze-
wodniczący Rady Gminy Piekoszów 
Stanisław Kotwica, Sekretarz Gminy 
Grażyna Tatar, przedstawiciel woje-
wody świętokrzyskiego Marcin Pię-
tak, przedstawiciel marszałka Zenon 
Piecaba oraz Irena Olczyk Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego.

Z rąk Wójta Gminy Piekoszów ju-
bilaci otrzymali medale nadane przez 
Prezydenta RP „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”. – Te odznaczenia to 
specjalne podziękowanie dla was od 
całego społeczeństwa za to, że stwo-
rzyliście rodzinę i nienagannie prze-
żyliście ze sobą 50 lat. Ten medal to 
symbol wierności i lojalności – mówił 
Wójt Zbigniew Piątek. 

Jak podkreślał senator Krzysztof 
Słoń, medale „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie” mają szczególne 
znaczenie. – Przez lata małżeństwa 
wręczaliście sobie najpiękniejsze od-
znaczenia, które były przedłużeniem 
przysięgi małżeńskiej. Niech dzisiej-
szy dzień będzie zwieńczeniem jed-
nego z etapów wspólnego życia i roz-
poczęciem kolejnego etapu pięknych 
dni – życzył Senator Krzysztof Słoń, 
a Starosta Kielecki Michał Godowski 
zaznaczył, że „złote gody” to piękny 
przykład wzajemnego zrozumienia, 
wspierania się w trudnych chwilach 
oraz wspólnego przeżywania radości.

Po oficjalnych uroczystościach i nie-
zwykłym koncercie szkolnego zespołu 
„Bonus”, przy słodkim poczęstunku 
nadszedł czas na rozmowę, w czasie 
której małżonkowie chętnie dzielili się 
swoimi przemyśleniami na temat uda-
nego pożycia małżeńskiego. Opowia-
dali o swoim szczęściu, radościach i 
smutkach, a także o sukcesach oraz 
porażkach, jakie przeżyli w czasie 50 
lat związku małżeńskiego

Życzenia, odznaczenia i dyplomy z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 
otrzymały 22 pary z terenu gminy Piekoszów, które 10 października świętowały swoje 
„złote gody”.

Uczestnicy Złotych Godów - dostojni jubilaci to wspaniały przykład miłości, wzajemnego sza-
cunku i wytrwałości. (fot. Stanisław Rysiński)

GABINET MASAŻUGABINET MASAŻU
KAMIL CZERNICHOWSKIKAMIL CZERNICHOWSKI

Serdecznie zapraszam na 
zabiegi:

-masażu klasycznego,
-masażu izometrycznego,
-masażu sportowego,
-drenażu limfatycznego,

i nie tylko.

ul.Częstochowska 75,
26-065 Piekoszów
(przychodnia w przychodnia w 

PiekoszowiePiekoszowie)

1.piętro, gabinet 101.piętro, gabinet 10

TEL: 884 606 571TEL: 884 606 571
e-mail: kcmasaz@gmail.com

Wykonuję również zabiegi w domu 
pacjenta

R E K L A M A

Złote gody świętowali: Władysła-
wa i Andrzej Arabasz, Helena i Józef 
Bębacz, Helena i Marian Bielawscy, 
Elżbieta i Marian Cacek, Marta i Jan 
Chatys, Romana i Józef Chojneccy, 
Otolia i Marian Dąbek, Janina i Jerzy 
Gajda, Danuta i Wiesław Gaweł, Ewa 
i Henryk Giemza, Krystyna i Bolesław 
Kozieł, Jan i Anna Kubowicz, Helena 

i Feliks Mączka, Barbara i Stanisław 
Nowak, Helena i Józef Piotrowscy, Ire-
na i Władysław Rodak, Helena i Hen-
ryk Seligowscy, Jadwiga i Czesław 
Skowrońscy, Marianna i Władysław 
Snoch, Mieczysława i Stanislaw Wę-
glińscy, Krystyna i Jan Wsułek oraz 
Maria i Marian Zalewa.        /A. Olech/
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Biblioteka istnieje już 70 lat!
Każdy jubileusz niesie za sobą wspomnienia i doświadczenie. Również biblioteka w 
Piekoszowie podczas swoich 70 lat działalności zapisała się w znaczący sposób na 
kartach historii.

– Serdeczne witam wszystkich i naszych gości, i 
czytelników. Cieszymy się, że jesteście z nami w tak 
ważnym dla nas dniu. Pamiętajcie, że biblioteka to 
przede wszystkim ludzie – mówił podczas oficjalnej 
części wydarzenia Andrzej Paździerz Dyrektor Biblio-
teki Centrum Kultury w Piekoszowie. 

O czasie powstawania biblioteki w 1947 roku mówił Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Od tego momentu 
biblioteka rozwijała się systematycznie i rozwija nadal, a 
czytelników przybywa – podkreślił.

Istotną rolę w działalności biblioteki odgrywają jej użyt-
kownicy zwłaszcza czytelnicy. Ci najaktywniejsi zostali wy-
różnieni i nagrodzeni.

- Chcemy w ten sposób podziękować aktywnym czy-
telnikom, którzy bardzo dużo czytają i są naszymi stałymi 
użytkownikami – podkreśliła Ewa Ząbek kierownik działu 
bibliotecznego BCK. 

Najaktywniejsi czytelnicy otrzymali podziękowania. (fot. BCK)

Oprócz upominków dla czytelników, podziękowano tak-
że sponsorom, którzy wspierają inicjatywy BCK.

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów na ręce Andrzeja Paździerza 
Dyrektora BCK wręczył pamiątkowy grawerton. (fot. BCK)

Zwieńczeniem całego wydarzenia był koncert Roberta 
Kasprzyckiego, poety, muzyka, kompozytora.

Podczas koncertu Roberta Kasprzyckiego nie zabrakło pięknych gita-
rowych ballad. (fot. BCK)

Zabawy z MuBaBaO
Dużo radości, ciekawych opowieści i zabawy było w trak-

cie pierwszej części naszego świętowania. Od godziny 8:00 
rano gościliśmy ponad 150 dzieci ze szkół podstawowych, 
które brały udział w animacjach prowadzonych przez Michała 
Malinowskiego dyrektora i kustosza Muzeum Baśni, Bajek i 
Opowieści z Konstancina Jeziornej.

Nasz gość opowiadał dzieciakom wiele ciekawych historii, 
jak również zachęcał, by one same puściły wodze fantazji i 
wymyśliły swoje opowieści. – Posłuchajcie, teraz dostaniecie 
klocki, z których zbudujecie wyspę skarbów lub zamek lub 
inne miejsce, w którym ten skarb się znajduje – mówił ani-
mator. Ciekawym elementem zabaw było tworzenie własne-
go papierowego teatrzyku z różnymi postaciami, a zadaniem 
najmłodszych było udekorowanie kurtyny i aktorów.          /kg/

Dzieci budowały zamki i wymyślały ich historie. (fot. BCK)
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Spotkania z pisarkami
W ostatnich tygodniach w ramach projektu „Biblioteka...Ryzykuję...Wchodzę” gościli-
śmy w bibliotece Karolinę Wilczyńską oraz Beatę Kępińską - autorki książek.

W nieco deszczowe wtorkowe popołudnie 12 wrze-
śnia w murach BCK w Piekoszowie gościliśmy Karoli-
nę Wilczyńską.

Autorka cyklu książek „Stacja Jagodno”, „Rok na kwia-
towej” czy też powieści „Ta druga”, „Performens” czy „Wła-
śnie dziś, właśnie teraz” opowiedziała nam kilka słów o 
sobie, swojej twórczości, podejściu do życia i wielu innych 
aspektach.

Spotkanie minęło w bardzo miłej atmosferze, na cieka-
wej rozmowie. Podczas spotkania zakupić można było tak-
że książki autorki i zdobyć jej autograf.

Czytelnicy z Beatą Kepińską. (fot. BCK)

Karolina Wilczyńska chętnie rozdawała autografy. (fot. BCK)

Spotkanie z Beatą Kępińską
W ramach projektu zorganizowaliśmy także spotkanie z 

autorką książek Beatą Kępińską.

We wtorek 10 października Pani Beata opowiedziała o 
swoim życiu i pracy w takich zawodach jak polonistka, bi-
bliotekarka czy modelka. Te ciekawe doświadczenia oraz 
inne sytuacje życiowe wpłynęły znacząco na obecny styl 
życia autorki.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do wypożyczania książek Beaty Kępińskiej – posiadamy 
"Sielsko i diabelsko", "Piekło, niebo", "Taniec z czarownicą" 
oraz "Zaradna".              /kg/

Teatr gościł w bibliotekach
W środę 4 października w bibliotekach w Zajączkowie 

i Rykoszynie gościliśmy teatr „Maska”. Natomiast w Pie-
koszowie i Brynicy teatr pojawił się 20 października.

W spektaklu „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”, 
we wszystkich placówkach uczestniczyło blisko 200 dzieci z 
klas I-III z wychowawcami.

Myślą przewodnią było promowanie czytelnictwa, zachę-
canie do korzystania z biblioteki oraz wprowadzanie w ma-
giczny świat bajek. 

Zabawni aktorzy angażowali także młodych widzów do 
tego by im w odegraniu spektaklu nieco pomóc i tym samym 
świetnie się bawić. Każdy ze spektakli kończył się gromkimi 
brawami ze strony młodej publiczności.                             /kg/

Aktorzy teatru „Maska” wiedzieli jak zaangażować publiczność do wy-
stępu w spektaklu. (fot. BCK)
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Dzień 4 września 2017 roku to oficjalny początek kil-
kuletniego okresu wdrażania reformy systemu edukacji, 
który w gminie Piekoszów objął ponad 2 tysiące dzieci i 
młodzieży oraz ponad 200 nauczycieli. 

Zmiany dotyczące struktury systemu szkolnego opierające 
się na powrocie do 8-letniej szkoły podstawowej i stopniowym 
wygaszaniu funkcjonowania gimnazjów to jeden z podstawo-
wych elementów reformy oświaty, która właśnie wkroczyła 
do szkół i placówek oświatowych. Uczniowie klas VI szkół 
podstawowych, zamiast w klasach pierwszych gimnazjum, 
znaleźli się w roku szkolnym 2017/2018 w klasach siódmych. 
Gimnazja nie prowadzą już rekrutacji. 

W placówkach oświatowych gminy Piekoszów według sta-
nu na dzień 4 września, naukę podjęło łącznie 2209 uczniów 
i wychowanków w 124 oddziałach szkół podstawowych z 
gimnazjami oraz przedszkolami samorządowymi i oddziałami 
przedszkolnymi w szkołach podstawowych. W ciągu całego 
roku szkolnego zrealizowanych zostanie niemal 5 000 godzin 
dydaktycznych. 

Gminne szkoły i przedszkola, dla których organem prowa-
dzącym jest gmina Piekoszów zatrudniają 241 nauczycieli - 
165 to nauczyciele dyplomowani, 38 mianowani, 34 posiada 
stopień nauczyciela kontraktowego, a 4 nauczyciele zatrud-

Kolejny etap reformy oświaty
nieni są jako stażyści. Z nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego skorzystało dwóch nauczycieli. Zapowiadanych 
w niektórych mediach masowych zwolnień nauczycieli w gmi-
nie Piekoszów nie było. To wynik dobrej współpracy Wójta 
Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka z dyrektorami placówek 
oświatowych i związkami zawodowymi. 

Gmina Piekoszów jako organ prowadzący w roku budżeto-
wym 2016 wydała na zadania oświatowe blisko 25 milionów 
złotych. Subwencja przyznana przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej wyniosła niewiele ponad 16 milionów złotych. Wy-
datki na oświatę były zatem o niemal 9 milionów złotych więk-
sze niż ministerialna subwencja. Przy budżecie gminy Pieko-
szów wynoszącym ponad 62 miliony złotych, środki wydane 
na edukację stanowią prawie 42 procent tej kwoty. W roku 
bieżącym (według stanu na dzień 31 sierpnia 2017 roku) plan 
dochodów wynosi 62 610 428 złotych, plan po stronie wy-
datków - 65 236 035 złotych. Planowane wydatki na zadania 
oświatowe w roku 2017 ustalono na kwotę 26 134 677 złotych. 

Wysokość przyznanej w tym roku subwencji (16 048 007 
złotych) również nie zaspokoi potrzeb jakie wiążą się z finan-
sowaniem gminnej oświaty.                        /UG/

W niedzielę 8 października 2017 roku po raz 18. w 
całej Polsce odbywał się Dzień Papieski. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Gór-
kach w Kościele Parafialnym pw. Św. Siostry Faustyny 
w Szczukowicach uświetnili ten dzień przedstawieniem o 
Świętym Janie Pawle II, który przedstawiali przed każdą 
Mszą Świętą.

Ukazane scenki z życia Świętego, pięknie przeplecione 
pieśniami, przybliżyły wszystkim jego postać i życie.

Program został przyjęty bardzo gorąco, a pełen wzru-
szenia ksiądz proboszcz oraz parafianie dziękowali za 
ucztę duchową, jaką było to piękne przedstawienie. 

/SP w Szczukowskich Górkach/

Dzień Papieski
z udziałem uczniów

Przedstawienie w wykonaniu uczniów. (fot. SP w Szczukowskich Gór-
kach)
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Numer zamknięto 24 października 2017 r.

100 lat Pani Heleny
Mieszkanka Piekoszowa Helena Białacka 24 paź-

dziernika obchodziła swoje setne urodziny.
Córka Marii i Jana Ciołaków jest matką 5 dzieci - ma cór-

ki Irenę i Halinę oraz synów Jana, Stanisława i Ryszarda. 
Ma także 5 wnucząt, 6 prawnuków i 1 paprawnuka. Z kwia-
tami i życzeniami w dniu urodzin odwiedzili ją przedstawi-
ciele władz gminy Piekoszów.                                     /UG/

Wójt Gminy wręczył jubilatce kwiaty i dyplomy. (fot. Stanisław Rysiński)
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Nowe technologie w nauczaniu

Wyjazd do centrum szkoleniowego ETI na Malcie był 
możliwy dzięki realizowanemu przez szkołę projektowi 
POWER SE „Nowe technologie w nauczaniu – kreatyw-
na szkoła w Piekoszowie”. Głównym założeniem było 
podniesienie kwalifikacji zawodowych i zapoznanie z 
nowoczesnymi technologiami.

Nauczyciele poznawali narzędzia z zakresu komunikacji  
internetowej (google i dropbox), uczyli się tworzenia awata-
ra (voki i heksatar), nagrywania z ekranu komputera oraz 
tworzenia strony internetowej. Ważnymi elementami był 
podkasting i nagrywanie. Zdobyli wiedzę jak pobierać kli-
py wideo i napisy oraz tworzyć animowane slajdy. Nauczyli 
się tworzenia bloga. Program szkolenia był intensywny, ale 
i niezwykle interesujący. Mocną stroną kursu był sposób 
prowadzenia zajęć, różnorodność materiałów szkolenio-
wych, a także otwartość i życzliwość organizatorów w sto-
sunku do uczestników kursu. 

– Warto wziąć udział w tego rodzaju szkoleniu, skorzy-
stać z możliwości jakie daje dofinansowanie z Unii Europej-
skiej. Jest to okazja do poznania innych nauczycieli, wymia-
ny doświadczeń związanych z wykonywaniem tego samego 
zawodu – mówi Iwona Zalewska-Lech koordynator projektu 
w ZPO w Piekoszowie. Jak mówi, dodatkowym atutem jest 
przełamanie barier kulturowych i integracja europejska. 

Wizyta Węgrów, Włochów i Greków
Ponadto w ramach działań związanych z Erasmusem 

W dniach 21 – 25 sierpnia grupa nauczycieli z ZPO w Piekoszowie uczestniczyła w 
szkoleniu zagranicznym pt. „Wzmacnianie kompetencji informatyczno – komunikacyj-
nych: korzystanie z nowych technologii”. 

Plus „Passport to the future”, w poniedziałek 16 paździer-
nika uroczyście powitano w piekoszowskiej placówce 
przedstawicieli Włoch, Węgier i Grecji. Opiekunowie oraz 
uczniowie z tych krajów poznają naszą historię, kulturę i 
tradycje, a także nawiążą znajomości i nauczą się czegoś 
nowego. – Witam wszystkich gości na terenie gminy, którą 
mam przyjemność zarządzać – powiedział na wstępie wy-
darzenia Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. – Patrząc 
na program waszej wizyty widzę, że zobaczycie wiele atrak-
cyjnych miejsc historycznych i kulturalnych. Mam nadzieję, 

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu na Malcie. (fot. ZPO Piekoszów)

że gdy wyjedziecie z Polski będziecie bogatsi o wiele po-
zytywnych wrażeń i doświadczeń – podsumował. – Jestem 
pewien, że pobyt w naszej szkole, gminie i województwie 
będzie wiązał się z przyjemnymi wspomnieniami – mówił z 
kolei Krzysztof Stępniewski Dyrektor ZPO w Piekoszowie.

Oprócz przemówień i oficjalnego powitania, całość wy-
darzenia urozmaicił dodatkowo występ chóru Bonus oraz 
krótkie filmy ukazujące zabytki i ciekawe miejsca gminy 
Piekoszów i województwa świętokrzyskiego oraz przedsta-
wiające kilka chwil z życia szkoły w Piekoszowie. Obcokra-
jowców pozegnano uroczystą kolacją 18 października.

Był to kolejny unijny projekt napisany i koordynowany  
przez Iwonę Zalewską-Lech, realizoway przez ZPO w Pie-
koszowie.                                                                  /kg/

Koordynatorzy projektu z Włoch, Węgier i Grecji otrzymali z rąk Wójta 
Gminy drobne upominki. (fot. BCK)

W czwartek 28 września w szkole w Łosieniu w 
ramach programu „Bezpieczna+” zorganizowano 
imprezę integracyjną. Rozpoczął ją rajd pieszy prze-
znaczony dla uczniów szkoły podstawowej, rodziców 
oraz pracowników szkoły.

Uczestnicy wyprawy zostali podzieleni na dwie grupy. 
Uczniowie z klas IV –  VII wyruszyli w dłuższą trasę, po-
konując odległość ok. 20 kilometrów. Natomiast dzieci z 
klas 0 – III ze szkoły w Łosieniu udały się bezpośrednio 
do Gospodarstwa Agroturystycznego „Wielka Woda” w 
Jeżynowie. Tam, dzięki uprzejmości właściciela –  Jerze-
go Wawrzeńczyka, wszyscy mogli spędzić miło czas. 

Dla uczestników rajdu zorganizowano ciekawe gry i 
zabawy, takie jak: skoki w workach, rzucanie woreczka-
mi do celu, rzut piłką lekarską. Ponadto rozegrano mecz 
piłki nożnej. Emocje sięgały zenitu i wszyscy świetnie się 
bawili. Najlepszych uczestników konkursów nagrodzono  
słuchawkami, pendrivami i powerbankami.  

               /ZPO w Łosieniu/

Rajd integracyjny
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Były pokazy ratownictwa medycznego i nauka resu-
scytacji. 

– Udzielanie pierwszej pomocy to odpowiedzialność, za 
którą stoją duża wiedza, umiejętności fizyczne i odporność 
psychiczna. Wiedzę na ten temat staramy się przekazywać 
dzieciom i młodzieży tak często, jak to tylko jest możliwe – 
mówi ratownik medyczny Michał Wcisło, który wraz ratow-
nikiem Marcinem Fornalskim i pomysłodawcą wydarzenia, 
dyrektorem szkoły Tomaszem Gruszczyńskim, dali pokaz ra-
towniczy. – Przez najbliższy rok odbędziemy szereg spotkań 
nie tylko z ratownikami medycznymi, ale także między innymi 
z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej z Brynicy, podczas 
których zrobimy wszystko, aby nasi uczniowie byli dobrze 
wyszkoleni i zawsze przygotowani, a pierwsza pomoc była 
dla nich czymś naturalnym – zapowiedział Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Brynicy, Tomasz 
Gruszczyński. 

Podczas wydarzenia rozstrzygnięto także konkurs pla-
styczny związany z bezpieczeństwem. Miejsce pierwsze w 
kategorii klas I-III zajął Oskar Arabasz z klasy III. W katego-
rii klas IV-VII pierwsze miejsce zdobyli Kacper Ziaja i Hubert 
Gajek z klasy V, a w kategorii „świetlica szkolna” na podium 
uplasował się Filip Kozieł z klasy II.

Europejski Dzień Przywracania Akcji serca
Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Brynicy 

włączyła się w koordynowaną przez Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy ogólnopolską akcję bicia rekordu w reanima-
cji w ramach obchodów “Europejskiego Dnia Przywracania 
Czynności Serca”. Blisko 200 uczniów wraz z zaproszonymi 
gośćmi przez pół godziny prowadziło resuscytację krążenio-
wo-oddechową na fantomach.

Warto przypomnieć, że akcja bicia rekordu w ratowaniu 
jest odpowiedzią na deklarację Parlamentu Europejskiego, w 
której państwa Unii zachęcają do powszechnego nauczania 
udzielania pierwszej pomocy osobom, u których nastąpiło 
nagłe zatrzymanie krążenia. Jak zgodnie podkreślano, takie 
wydarzenia przypominają o tym, że pierwsza pomoc jest nie 
tylko ważna, ale i łatwa.                                       /A. Olech/

Uczą się pomagać Szkoła i rodzina
razem się trzyma
Pod takim hasłem, 30 września w Zespole 
Placówek Oświatowych w Jaworzni odbył 
się niezwykły festyn rodzinny. 

Podczas festynu nie brakowało atrakcji. (fot. CKinfo)

Były zawody sportowe między uczniami, rodzicami i 
nauczycielami, konkursy plastyczne i występy artystyczne 
uczniów. – Celem wydarzenia było przede wszystkim zin-
tegrowanie rodziców, dzieci i nauczycieli – mówi Dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Jaworzni Małgorza-
ta Czekaj. – Chcieliśmy włączyć rodziców do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniu i zabawach. Muszę przyznać, że 
mamy naprawdę wspaniałych rodziców, których nie trzeba 
było długo namawiać do wspólnej zabawy – dodaje dyrek-
tor placówki.

Warto podkreślić, że festyn rodzinny w Jaworzni był jed-
nym z elementów dużego projektu, na który gmina Pieko-
szów wspólnie z siedmioma szkołami pozyskała dofinanso-
wanie w łącznej kwocie 50 tysięcy 800 złotych. - Wspólnie 
z Referatem Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych w 
rządowy projekt „Bezpieczna+” zaangażowały się szkoły 
podstawowe z Brynicy, Szczukowskich Górek, Jaworzni, 
Łosienia, Piekoszowa, Rykoszyna i Zajączkowa – wymie-
nia Justyna Robak koordynator projektu ze strony Urzę-
du Gminy w Piekoszowie. – Głównym celem projektu jest 
rozwijanie umiejętności psychospołecznych, komunikacyj-
nych i interpersonalnych, a także promowanie aktywności 
uczniów i zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z 
otoczeniem – dodaje. 

W ramach projektu we wszystkich szkołach, poza fe-
stynami, piknikami, rajdami i różnego rodzaju wydarzenia-
mi budującymi dobry klimat odbędą się także warsztaty 
psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli, a 
nawet rodziców. Tematyką warsztatów będzie prawidłowe 
poruszanie się w cyberprzestrzeni, walka z agresją, prze-
mocą i uzależnieniami, a także nauka zasad postępowania 
w sytuacjach kryzysowych. Projekt, na który pozyskano aż 
80 procent rządowego dofinansowania potrwa we wszyst-
kich placówkach do końca grudnia bieżącego roku.

/A. Olech/

„Ratujemy i uczymy ratować” pod takim 
hasłem w Szkole Podstawowej im. Stefa-
na Żeromskiego w Brynicy, 3 październi-
ka zainaugurowano rok bezpieczeństwa. 

Resuscytację wykonywali wszyscy - na zdjęciu Senator Krzysztof 
Słoń. (fot. CKinfo)
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Dzień Edukacji Narodowej
w gminie Piekoszów

Podczas wydarzenia oprócz podziękowań oraz 
życzeń skierowanych do nauczycieli z okazji ich 
święta, nie zabrakło innego akcentu – wyróżnień i 
nagród. 

- Składam najlepsze życzenia całemu gronu pedago-
gicznemu szkół z terenu gminy Piekoszów, życząc suk-
cesów w sferze zawodowej i dziękując za dotychczaso-
wą pracę na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży – mówił 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 

Wiele słów powinszowań i życzeń, płynęło z ust 
dyrektorów poszczególnych placówek, którzy w wy-
jątkowy sposób wyróżnili nauczycieli ze swoich szkół 
wręczając im nagrody. – Ich praca i zaangażowanie za-
sługuje na oklaski i nagrodzenie – mówili. 

Kilku nauczycieli z rąk Wójta Gminy Piekoszów z 
różnych placówek oświatowych otrzymało akty nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego. 

Oprócz tego wójt gminy wręczył Nagrody Wójta Gmi-
ny Piekoszów dziewiątce nauczycieli, którzy swoją 
pracą zawodową szczególnie się wyróżniają. Nagrody 
Wójta otrzymali: Małgorzata Białacka, Elżbieta Białek, 
Małgorzata Czernikiewicz, Anna Jarosz, Jolanta Mala-

W piątkowy wieczór 13 października dyrekcja oraz grona pedagogiczne szkół z terenu 
gminy Piekoszów obchodzili Dzień Edukacji Narodowej.

Wójt Gminy z nagrodzonymi nauczycielami. (fot. BCK)

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów oraz Małgorzata Białacka Prezes 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piekoszowie. (fot. BCK)

ga, Anna Prusarczyk, Beata Snochowska, Renata Ta-
tar-Czerwiak oraz Beata Zagnieńska.            
                      /kg/
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W podróży z „Bezpiecznym gniazdem”
Dzień 1 lipca był dla autorki książki 

„Bezpieczne gniazdo” dniem szcze-
gólnym. Właśnie wtedy wyruszyła w 
swoją podróż po Europie, by promo-
wać książkę i edukację prozdrowotną, 
przyrodniczą oraz społeczną w za-
kresie dotyczącym zrównoważonego 
rozwoju i bezpieczeństwa dzieci.

- W ciągu mojej rocznej podróży od-
wiedzę 13 krajów europejskich i pokonam 
około 9 tys. kilometrów – mówi Agniesz-
ka Kuźba. Akcja prezeski Fundacji Bez-
pieczne Gniazdo – Safe Nest trwa już 
ponad 3 miesiące. Do tej pory odwiedziła 
m.in. Danię, Estonię, Szwecję i Niemcy, 
od których czerpie inspiracje z dziedziny 
nauki wczesnoszkolnej, organizacji za-
jęć dla dzieci i ich tematyki, organizacji 
miejsca zabawy i nauki oraz wielu innych 
aspektów pozwalających na odpowiedni 
rozwój dziecka.

– Trzeba kuć żelazo póki gorące, jest 
kilka świetnych inicjatyw, które można 
zorganizować na naszym terenie – mówi 

Agnieszka Kuźba.
W październiku autorka odwiedziła 

m.in. Warszawę,  gdzie wzięła udział w 
Kongresie Edukacja i Rozwój. - Wolność 
jest najważniejszym warunkiem współ-

czesnej edukacji. Bez marzeń entropia 
edukacji będzie rosła - mówi.

Podróż trwa w najlepsze i jak mówi 
autorka -  jest jeszcze wiele rzeczy do 
poznania i inspiracji.                          /kg/

Z wizytą w jednym z estońskich przedszkoli. (fot. Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest)

W krainie minerałów Nordkalk

Z wizytą w Muzealnej Izbie Górnictwa Kruszcowego w Miedziance. (fot. archiwum Nordkalk)

W sobotę 30 września grupa 
mieszkańców gminy Piekoszów i 
nie tylko uczestniczyła w niezwy-
kłej podróży po krainie minera-
łów. 

Mowa oczywiście o kopalni Nord-
kalk Miedzianka, której zasoby i za-
kład zwiedzili uczestnicy wycieczki 
zorganizowanej przez firmę Nord-
kalk i Bibliotekę Centrum Kultury 
w Piekoszowie. Oprócz kopalni, jej 

stromych wyrobisk, skalnych ścian 
i sprzętów, wycieczkowicze odwie-
dzili również zakład główny gdzie 
przerabia i produkuje się kamień 
stosowany np. w drogownictwie, bu-
downictwie czy innych dziedzinach. 

Ponadto w budynku BCK zor-
ganizowana została prelekcja z 
udziałem Błażeja Błażejowskiego z 
Instytutu Paleobiologii PAN w War-
szawie, który opowiedział o swoich 

R E K L A M A

badaniach i  podróżach naukowo-
-badawczych np. do Japonii. Cie-
kawe wykopaliska, które miał ze 
sobą nasz gość z zainteresowaniem 
oglądali nie tylko dorośli, ale i obec-
ne na spotkaniu dzieci.    
                        /sup/
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Ślubowanie klas pierwszych
W piątek 13 października czter-

dziestu uczniów klas pierwszych ze 
Szkoły Podstawowej w Piekoszowie, 
w obecności szkolnej społeczności, 
zaproszonych gości i rodziców, zło-

Pierwszaki podczas występu. (fot. BCK)

żyło uroczyste ślubowanie.
- Ślubowanie jest istotnym wydarze-

niem w życiu pierwszoklasistów. Dla-
tego chciałbym życzyć wam drodzy 
uczniowie samych pogodnych dni w 

szkole, nowych znajomości, dobrych 
ocen i tego byście do szkoły przycho-
dzili z przyjemnością – mówił obecny na 
wydarzeniu Zbigniew Piątek Wójt Gmi-
ny Piekoszów.

Po krótkim przedstawieniu słowno-
-muzycznym przyszedł czas na oficjalne 
przyjęcie pierwszoklasistów w poczet 
społeczności szkolnej. Uroczystego pa-
sowania dokonał Krzysztof Stępniewski 
dyrektor ZPO w Piekoszowie.

Oprócz wątku ślubowania pierwszo-
klasistów, wydarzenie miało również 
inny wymiar. – Z okazji zbliżającego się 
Dnia Edukacji Narodowej, dyrekcji, na-
uczycielom, pedagogom chcemy złożyć 
najserdeczniejsze życzenia, wytrwało-
ści, cierpliwości, zadowolenia z pracy – 
wyliczała Anna Nartowska Przewodni-
cząca Rady Rodziców. Nie zapomniano 
także o emerytowanych nauczycielach, 
w stronę których skierowano słowa po-
dziękowań za pracę oraz za obecność 
na wydarzeniu.

Na koniec uroczystości pierwszokla-
siści otrzymali prezenty od Wójta Gmi-
ny, rodziców i starszych kolegów z klas 
drugich.                                        /kg/

Święto szkoły w Jaworzni
– Cieszę się, że takie uroczysto-

ści związane z rocznicą nadania 
imienia Jana Pawła II tej szkole jak 
również z rocznicą wyboru Karola 
Wojtyły na papieża są organizowa-
ne – mówił Zbigniew Piątek Wójt 
Gminy Piekoszów podczas święta 
szkoły w Jaworzni.

Uroczystości rocznicowe rozpo-
częła msza święta na placu szkolnym 
przy pomniku Papieża Polaka. Póź-
niej zaproszeni goście, nauczyciele 
i uczniowie obejrzeli przedstawienie 
bogate w śpiew, wiersze oraz infor-
macje o życiu i nauczaniu św. Jana 
Pawła II. – Życzę wam tego, aby w 
waszym życiu było jak najwięcej wzru-
szeń związanych z Janem Pawłem II, 
bo dzięki temu mam nadzieję, że bę-
dziemy wszyscy coraz lepsi – mówił 
Krzysztof Słoń Senator RP.

Recytacje, pieśni, pokazy slajdów, 
wszystko to dawało wiele do myśle-
nia, skłaniało do refleksji, o której mó-
wił także Tomasz Zbróg Radny Sejmi-
ku Wojewódzkiego. – Podczas mszy 
świętej ksiądz mówił o słowach, które 
skierował papież do młodych na We-

sterplatte – abyście wymagali od sie-
bie więcej, nawet gdyby inni od was 
nie wymagali – przypomniał radny 
Zbróg.

Po przemówieniach, życzeniach i 
gratulacjach rozstrzygnięto również 

konkurs wiedzy o Janie Pawle II. W 
konkursie uczestniczyło 28 osób z 
klas I-VI. Miejsce trzecie zajęły Zu-
zanna Majchrzyk i Maja Kołodziej, 
drugie – Klaudia i Oliwia Nowackie, a 
zwyciężyła Aleksandra Wąchała.  /kg/

Rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II uświetniły występy artystyczne. (fot. BCK)
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Laura Sitek reprezentantką Polski
Sobota 23 września to pamiętna data zwłaszcza dla 

Laury Sitek. 
W tym dniu w Rzeszowie podczas Turnieju Kwalifikacyj-

nego do Mistrzostw Europy, które odbędą się już 11 listo-
pada, zawodniczka Klubu Karate Morawica i Piekoszów 
stoczyła 3 pojedynki zdobywając ostatecznie wysokie, bo 
2 miejsce w konkurencji kumite – kadet –55 kg! Tym sa-
mym Laura zakwalifikowała się do Reprezentacji Polski.

Od lewej: Piotr Węgliński, Laura Sitek, trener Andrzej Horna i Sylwia Kazimierska. (fot. KKM)

To wyjątkowy zaszczyt, a jednocześnie uwieńczenie 
ciężkiej pracy i poświęcenia Laury, zaangażowania rodzi-
ców i całego zespołu. 

Na turnieju nie zabrakło Sylwii Kazimierskiej i Piotra 
Węglińskiego, których złączyła wspólna pasja jaką jest 
Karate. Życząc dalszych sukcesów Zarząd Klubu Karate 
Morawica i Piekoszów składa Laurze Sitek serdeczne gra-
tulacje!                  /Andrzej Horna/



Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
zaprasza na

DZIEŃ
NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2017
Uroczysta 

Msza Święta 
w Kościele pw. NNMP 

w Piekoszowie 
o godz. 12:00

Po mszy
dalsza część

uroczystości odbędzie się 
na Placu Niepodległości 

w Piekoszowie


