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Czytaj na str. 5

Uroczyste Dni Babci
i Dziadka w naszej gminie 
Od wielu lat 21 i 22 stycznia są wy-
jątkowymi dniami, w trakcie których 
swoje święto obchodzą wszystkie 
Babcie i wszyscy Dziadkowie. W 
tym roku w wielu m.in. szkołach, ob-
chodzono je bardzo hucznie.

Ponownie wspólnie 
wsparliśmy WOŚP!
W niedzielę 14 stycznia po raz ko-
lejny wspólnie z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy zbieraliśmy 
fundusze - tym razem dla wyrówna-
nia szans w leczeniu noworodków.

Gminę Piekoszów czekają 
duże inwestycje
Budżet na rok 2018 został uchwalo-
ny podczas grudniowej sesji Rady 
Gminy Piekoszów i pozwala na re-
alizację wielu dużych, ważnych dla 
mieszkańców inwestycji.

Czytaj na str. 8-9 Czytaj na str. 13Czytaj na str. 3
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Nowoczesna edukacja w gminie

Ponad 880 tysięcy złotych władze gminy Pieko-
szów chcą pozyskać na podniesienie kompetencji 
cyfrowych uczniów i nauczycieli, a także na do-
posażenie szkół w sprzęt komputerowy, utworze-
nie pracowni komputerowych – terminalowych, a 
nawet na zakup robotów do programowania i dy-
wanów multimedialnych. 

– Teraz czekamy na ocenę formalną. Bardzo za-
leży nam na pozyskaniu tych środków, bo dzięki nim 
poziom edukacyjny w naszych szkołach zdecydowanie 
wzrośnie. Chcemy iść z duchem czasu i dać naszym 
uczniom możliwość wysokiego rozwoju w zakresie no-
woczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych 
– mówi Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Projekt pod nazwą „Nowoczesne technologie w ak-
tywnej szkole” przewidziano do realizacji w okresie od 
1 sierpnia 2018 roku do końca lipca 2019 roku. 

Wniosek o dofinansowanie kosztownego i niezwykle nowatorskiego przedsięwzięcia 
już został złożony.

Wójt Gminy chce unowocześnić edukację w szkołach w gminie Pieko-
szów. (fot. BCK)

Wnioskowane dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
w ramach poddziałania „Rozwój edukacji kształcenia 
ogólnego w zakresie stosowania TIK” opiewa na kwo-
tę nieco ponad 882 tysięcy złotych. Warto dodać, że 
wkład własny gminy w realizację projektu wynosi jedy-
nie 11,5 procenta.    
Roboty do programowania i interaktywne dywany

Wnioskowany projekt został podzielony na sześć 
głównych zadań. W ramach jednego z nich założono 
doposażenie w pracownię terminalową każdej ze szkół. 
W szkole w Piekoszowie miałaby także powstać dodat-
kowa pracownia międzyszkolna dostępna dla uczniów 
ze wszystkich szkół z terenu gminy Piekoszów. 

Edukacja w nowoczesnej odsłonie
Przeszkoleni w zakresie nowoczesnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych nauczyciele w każdej 
klasie w sześciu gminnych szkołach poprowadzą za-
jęcia z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowocze-
snego sprzętu i zakupionych narzędzi. – Wierzę, że 
uda nam się pozyskać dofinansowanie na przygotowa-
ny projekt, który jest bardzo nowoczesny i da naszym 
uczniom już nie tylko możliwość wyrównania szans 
edukacyjnych, ale przede wszystkim możliwość zdoby-
cia dodatkowej wiedzy oraz szczególnych kompeten-
cji. Zyskają także nauczyciele, którzy zapoznają się z 
nowymi technikami nauczania oraz będą mogli wyko-
rzystywać nowoczesne narzędzia dla rozwoju uczniów. 
Jestem przekonany, że nowoczesne technologie to wła-
ściwy kierunek rozwoju edukacyjnego – mówi Zbigniew 
Piątek.                                                         /A.Olech/

Z okazji Dnia Kobiet 
życzę wszystkim Paniom uśmiechu, 

sukcesów w każdej dziedzinie życia, 
pomyślności i realizacji 

zamierzonych celów 
oraz samych pogodnych i radosnych dni 

wśród najbliższych i przyjaciół.

życzy Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów
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 Trzeba przyznać, że nareszcie po wielu latach 
jest to dla gminy Piekoszów pierwszy tak inwesty-
cyjny budżet. Radni przyjęli go większością gło-
sów.

Tegoroczne dochody gminy Piekoszów ustalono 
na poziomie 66,4 milionów złotych, natomiast wydatki 
oszacowano na poziomie 69,4 milionów, różnica pokry-
ta zostanie z wypracowanej nadwyżki budżetowej. Na 
inwestycje władze gminy przeznaczą w 2018 roku 11 
milionów 900 tysięcy złotych. Regularnie spłacane jest 
także zadłużenie gminy. Od chwili wprowadzenia planu 
naprawczego, każdego roku zmniejsza się ono o około 
4 miliony złotych. 

Piekoszów rusza z dużymi inwestycjami
– W końcu po kilku latach stagnacji budżet 2018 roku 

jest budżetem inwestycyjnym. Zakłada on nie tylko re-
alizację zdecydowanie większej ilości inwestycji na te-
renie naszej gminy niż w latach poprzednich, ale także 
przygotowanie projektów pod inwestycje, które będą 
realizowane zarówno w roku 2018, jak i w latach kolej-
nych – mówi Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 
– To przede wszystkim wymiana oświetlenia w całej 
gminie na energooszczędne za kwotę 4,1 mln złotych, 
z czego aż 85%, czyli 3,4 mln pozyskaliśmy z unijne-
go dofinansowania. W miejsce starego oświetlenia po-
jawią się nowe i tańsze w użytkowaniu oprawy ener-
gooszczędne. Dodatkowo wybudujemy nowe punkty 
oświetleniowe za kwotę około 600 tys. złotych. Pozwoli 
to na znaczącą poprawę efektywności energetycznej 
– podkreśla gospodarz gminy i dodaje, że jeszcze w 
tym roku zaprojektowane zostaną następne nitki oświe-
tleniowe na terenie całej gminy. – Unijne dofinansowa-
nie pozyskaliśmy także na termomodernizację trzech 
budynków użyteczności publicznej, na którą przezna-
czymy ponad 2,3 mln złotych. Ponad 1,2 mln złotych 
będzie kosztowało podłączenie do wieży ciśnień wybu-
dowanej w roku poprzednim studni w Lesicy. Blisko mi-
lion złotych przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, na 
które będziemy chcieli pozyskać także dofinansowanie 
zewnętrzne, a ponad pół miliona złotych pochłoną wy-
datki majątkowe w szkołach. To najważniejsze inwesty-
cje jakie zostaną zrealizowane w 2018 roku – wymienia 
wójt Zbigniew Piątek. – Na wiele z nich już udało się 
pozyskać wysokie dofinansowania zewnętrzne, a na 
część z zaplanowanych zadań będziemy składać wnio-
ski o dofinansowanie – dodaje. 

Tu nie zaciąga się kredytów, 
a sukcesywnie je spłaca

W 2017 roku gmina Piekoszów spłaciła aż 4,5 mln 
złotych zadłużenia. – Dzięki wielu staraniom i wdrożo-
nym oszczędnościom każdego roku skutecznie zmniej-
szamy zadłużenie. Na koniec 2016 roku wynosiło ono 

Inwestycyjny budżet na 2018 rok
Podczas grudniowego posiedzenia sesji Rady Gminy Piekoszów przyjęty został budżet 
na 2018 rok.

ponad 27 mln, a na koniec 2017 były to już 22 mln 
złotych. Jeśli chodzi o 2018 rok, to nawarstwiające się 
w poprzednich latach zadłużenie planujemy zamknąć 
na poziomie 18 mln 527 tys. złotych. Długi spłacamy 
sukcesywnie i na miarę naszych możliwości, nie za-
ciągamy nowych zobowiązań. W 2018 roku mamy o 
ponad 2 mln złotych więcej wpływów do budżetu. Za-
oszczędziliśmy także na wydatkach bieżących. Dzię-
ki temu wzrosły wydatki inwestycyjne z 7 do 11,7 mln 
złotych. Gdyby nie dług, który chcemy spłacić możliwie 
jak najszybciej, inwestycji byłoby jeszcze więcej – za-
znacza wójt, który przyjęty budżet ocenia bardzo wy-
soko. – Moim zamierzeniem od samego początku było 
ograniczenie zbędnych wydatków, sukcesywna spłata 
kredytów, które każdego roku generują ogromne odset-
ki oraz zwiększenie wydatków na długo wyczekiwane 
przez mieszkańców inwestycje, a także pozyskiwanie 
funduszy zewnętrznych na ich realizację – podkreśla 
wójt Zbigniew Piątek. – Zdajemy sobie sprawę z tego, 
że nie da się zrobić wszystkiego na raz, ale wierzę, że 
zgodnie z moimi założeniami sukcesywnie będziemy 
realizować potrzeby mieszkańców – zapowiada.

Plany na kolejne lata
Jak mówi Wójt Gminy Piekoszów 2018 rok to nie tyl-

ko realizacja inwestycji, ale także planowanie kolejnych. 
– Przygotowany został wniosek na termomodernizację 
kolejnych gminnych budynków tj. GOPS, ośrodek zdro-
wia i remiza OSP w Piekoszowie, Centrum Kultury w 
Piekoszowie oraz szkół w Micigoździe, Brynicy, Ryko-
szynie i Jaworzni – mówi wójt Zbigniew Piątek.

 Do wykonania jest wiele prac na terenie całej gminy 
m.in. także na osiedlu 40-lecia i Ogrodnik. – Pamiętam 
o tej części gminy i wiem, że mieszkańcy tych osiedli 
od bardzo dawna czekają na budowę dróg. Te inwesty-
cje będą realizowane w kolejnych latach – mówi Zbi-
gniew Piątek. Ponadto w planach jest dalsza rozbudo-
wa Żłobka Gminnego w ramach rządowego programu 
„Maluch+” oraz zmiana lokalizacji przedszkola w bu-
dynku ZPO w Piekoszowie w celu poprawy warunków 
bytowych dzieci. 

         /A.Olech/,/kg/

W tym roku zaplanowałem także 
środki na przygotowanie doku-
mentacji technicznej i projektów, 
jak chociażby projektu kolejnych 
nitek kanalizacji na terenie gminy, 
czy stworzenia centrum sporto-
wego, na którego budowę bę-
dziemy chcieli pozyskać dofinan-
sowanie z ministerstwa sportu.



4 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - luty 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieko-
szowie dla mieszkańców przygotował wiele cieka-
wych spotkań i inicjatyw.

Kampania społeczna „Bezpieczna Piekoszowianka” 
przeznaczona jest dla wszystkich kobiet powyżej 18. 
roku życia z terenu gminy Piekoszów. – W ramach tej 
kampanii odbędzie się kurs samoobrony dla kobiet, 
który poprowadzi policyjny instruktor i taktyk interwen-
cji – mówi Ewa Kopolovets kierownik GOPS. Spotkanie 
inauguracyjne odbędzie się 7 marca o godz. 14:00 w 
Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie. 

Kolejną kampanią realizowaną przez piekoszowski 
GOPS jest „Obudź czujność – nie lekceważ zagroże-
nia czadem”. – Od lutego do kwietnia bieżącego roku 
pracownicy naszego ośrodka pomocy społecznej w 
trakcie wizyt lub podczas przeprowadzania wywiadów 
środowiskowych, będą rozdawać ulotki mające na celu 
uświadomienie mieszkańcom gminy Piekoszów jak nie-
bezpieczny jest tlenek węgla oraz jak można zapobiec 
zatruciom – informuje kierownik GOPS. 

Jednak na kampaniach działalność Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej się nie kończy. - Cieszę 
się, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dzięki cze-
mu odbędą się także bezpłatne porady prawne oraz 
spotkania ze specjalistami w zakresie rozliczeń podat-
kowych – podkreśla Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pie-
koszów. Z bezpłatnej porady prawnej będzie można 
skorzystać w dniach 8-9 marca w Bibliotece Centrum 
Kultury w Piekoszowie w godz. 10:00 – 15:00, nato-
miast ze specjalistami z Urzędu Skarbowego miesz-
kańcy mogą spotkać się od 7 marca w każdą pierw-
szą i trzecią środę miesiąca w budynku GOPS przy ul. 
Czarnowskiej w Piekoszowie. Pomoc udzielana będzie 
w godzinach 16:00 – 18:00.                                   
                      /GOPS/

Inicjatywy GOPS

Nowy prezes ZUK w Piekoszowie

Ma 47 lat i wykształcenie wyż-
sze ekonomiczne. Od 12 lat zwią-
zany jest z samorządem. Piasto-
wał funkcję kierownika referatu 
Gospodarki Komunalnej, Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska 
w Urzędzie Gminy w Mniowie. 
Potem przez 5 lat pełnił funkcję 
sekretarza gminy Mniów. Od 2015 
roku był kierownikiem Inwestycji, 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 

Od początku 2018 roku funkcję prezesa Zakładu 
Usług Komunalnych w Piekoszowie Sp z o.o. pełni 
Zbigniew Krakowiak. 

Mienia Gminnego w Urzędzie Gminy w Piekoszowie. 
Jak podkreśla, jego głównym celem jest poprawa 

stanu gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gmi-
ny Piekoszów. – Rozpoczęły się prace projektowe nad 
wodociągami łączącymi Piekoszów i Podzamcze wzdłuż 
ulicy Piaskowej oraz wodociągu, który połączy Mici-
gózd, Łubno i Wincentów. Dzięki temu mieszkańcy będa 
mieli dostęp do wody lepszej jakości z ujęcia ze Szczu-
kowic. Efektem tych prac będzie możliwość dostarcza-
nia wody do poszczególnych miejscowości z różnych 
ujęć – wymienia prezes ZUK, dodając, że usprawniony 
został także system poboru opłat za wodę i ścieki dzięki 
zatrudnieniu stałego inkasenta.                                              

                          /kg/, /A.Olech/

Uchwały podjęte na sesji 25 stycznia 2018 roku 
w sprawach:

- zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 rok,
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Piekoszów na lata 2018 – 2030,
- zmiany Statutu Żłobka Gminnego w Piekoszowie,
- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gmi-
nę Piekoszów oraz zasad zwrotu poniesionych kosz-
tów pogrzebu, 
- odwołania Skarbnik Gminy Piekoszów. 
             /Źródło: BIP UG/

Z ŻYCIA RADY

8 marca przypada Światowy Dzień Kobiet
w związku z czym, składamy wszystkim Paniom

serdeczne życzenia:
niekończącej się radości życia,

bogatego w szczęście i uśmiech na twarzy,
pomyślności w wyznaczonych celach i planach,

dobrego zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń,
również tych najskrytszych.

życzy Stanisław Kotwica
Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów

wraz z Radnymi i Sołtysami
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Powitanie debiutanta Rajdu Dakar
Piątek 26 stycznia okazał się dniem wyjątkowym, podczas którego wspólnie z przed-
stawicielami władz gminnych, mediami, uczniami i mieszkańcami gminy powitaliśmy 
Maćka Giemzę – debiutanta Rajdu Dakar, który ukończył na 24. pozycji.

Na konferencję zwołaną przez  
Wójta Gminy Piekoszów Zbignie-
wa Piątka, wraz z młodym spor-
towcem przybył także jego tata 

Sylwester oraz Prezes KTM Nowi 
Ryszard Bracik, z którym Maciek 
wiąże swoje początki w rajdach.

Na początku padło wiele słów 
gratulacji ze strony Wójta Gminy 
Zbigniewa Piątka, który podkreślał 
również jak ważne jest dla młodego 
sportowca wsparcie i doping przede 
wszystkim najbliższych osób.

– W sporcie rodzice odgrywa-
ją bardzo dużą rolę zwłaszcza na 
wstępie kariery – mówił na począt-
ku spotkania. – Rajd Dakar to rajd, 
w którym startują najlepsi na świe-
cie. Każdy motocyklista trenujący w 
Polsce marzy o tym, żeby w nim wy-
startować. I tutaj należą się gratula-
cje dla Maćka, który dzięki swojemu 
uporowi, talentowi, zaangażowaniu, 
charyzmie i ciężkiej pracy wystarto-
wał w tym rajdzie – podkreślał wło-
darz gminy Piekoszów wręczając 
tym samym dla młodego sportowca 
puchar i składając mu gratulacje. – 
Życzę ci, żeby ta kariera w dalszym 
ciągu przebiegała bardzo dobrze, bo 

przecież jesteś na jej wstępie i która 
będzie trwała jeszcze bardzo długo. 
Wszystko przed tobą – podsumował 
wójt Zbigniew Piątek.

– Cieszę się, że ten młody spor-
towiec rozsławia, dzięki wszystkim 
którzy go wspierali, nasz kraj i gmi-
nę Piekoszów – mówił z kolei Sena-

tor RP Krzysztof Słoń. W spotkaniu 
uczestniczyły także Sekretarz Gmi-
ny Grażyna Tatar oraz Wiceprze-
wodnicząca Rady Gminy Piekoszów 

Barbara Drogosz oraz młodzież z 
piekoszowskiej szkoły.

Po wręczeniu pucharu oraz kwia-
tów dla taty Maćka oraz prezesa 
KTM Nowi, przyszedł czas na zada-
wanie pytań - Maciej szczegółowo 
przedstawił swój start i podkreślał 
jedno – na sukces trzeba praco-
wać wytrwale, a gdy ma się jeszcze 
wsparcie rodziny i przyjaciół oraz 
pomoc sponsorów, którzy dostrze-
gają talent, wtedy droga na szczyt 
kariery nie wydaje się tak trudna.

Podczas spotkania obecni mogli 
także posłuchać wywiadu z Macie-
jem Giemzą, który zrealizowała TVP 
Sport.

– Chciałbym wszystkim podzięko-
wać za wsparcie jakie otrzymywa-
łem podczas rajdu – to jest napraw-
dę nieoceniona pomoc. W ciężkich 
chwilach w trakcie rajdu, a bywało 
ich dosyć sporo, człowiek przypo-
mina sobie, że ktoś w niego wierzy, 
ktoś mu kibicuje i śledzi jego wyni-
ki. To naprawdę bardzo motywujące 
– mówił na zakończenie spotkania 

Maciej Giemza.
Słodkim akcentem konferencji był 

tort, a muzycznym – występ chóru 
Bonus.                                      /kg/

Podziękowania oraz gratulacje złożono także na ręce taty Maćka - Sylwestra (pierwszy po pra-
wej) - oraz Prezesa KTM Nowi Ryszarda Bracika (trzeci od lewej). (fot. BCK)

Maciej podziękował wszystkim za wsparcie podczas rajdu. (fot. BCK)
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Wigilia dla samotnych z gminy Piekoszów
Wigilia dla samotnych zorganizowana 20 grudnia przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej i Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie zgromadziła ponad 100 osób.

– Bardzo gorąco witam wszyst-
kich Państwa, którzy przyjęli zapro-
szenie i zagościli na wspólnej wigilii 
– rozpoczęła spotkanie Ewa Kopolo-
vets kierownik GOPS w Piekoszowie. 

– Święta Bożego Narodzenia to naj-
piękniejszy czas w roku i szczególne 
wydarzenie w życiu każdego z nas. To 
czas dzielenia się opłatkiem i składania 
sobie szczerych życzeń – podsumowa-
ła. Życzenia dla obecnych złożył także 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 
– W roku kalendarzowym spotykamy 
się przy stole z wielu okazji, w różnych 
sprawach – mówił – Ale dziś spotyka-
my się w szczególnych okolicznościach 
i cieszę się, że w tak szerokim gronie. 
Jesteśmy tu po to, by pobyć ze sobą i 
złożyć sobie życzenia – dodał włodarz 
gminy.

Tuż po powitaniu gości, wystąpiła 
klasa III ze Szkoły Podstawowej w Pie-
koszowie, która przygotowana przez 
Jolantę Skalmierską przedstawiła Ja-
sełka. Wspólnie z młodymi aktorami 
oraz chórem BCK piękne polskie kolędy 
śpiewali wszyscy goście wigilii. Oprócz 
teatralnego przedstawienia historii na-
rodzin Jezusa, nie zabrakło czytania bi-
blijnego opisu oraz kilku słów ze strony 
obecnego na spotkaniu proboszcza Pa-
rafii pw. NNMP w Piekoszowie ks. Zyg-
munta Kwiecińskiego. – Pamiętajcie, że 
mimo swojej ziemskiej samotności, tak 
naprawdę nie jesteście sami. Zawsze 
jest z wami Bóg, jest Jezus Chrystus – 
mówił proboszcz.

Gdy nadszedł czas składania ży-
czeń, ks. Jan Jagiełka dyrektor Domu 
dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie 
poświęcił wigilijny opłatek. Wszyscy 
obecni – przedstawiciele władz gmin-
nych, mieszkańcy, radni, sołtysi – skła-
dali sobie życzenia, w których najczę-
ściej powtarzało się, by dopisywało 
zdrowie i szczęście, a nowy rok żeby 
był lepszy od mijającego.                /kg/

Całość uroczystości uświetnił występ klasy III ze Szkoły Podstawowej w Piekoszowie. (fot. BCK)

Goście wspólnie śpiewali kolędy, rozmawiali i posilili się ciepłym posiłkiem. (fot. BCK)
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Żłobek Gminny z certyfikatem
Rozwijanie aktywności małych dzieci, wdrażanie 

do samodzielności, rozpoznawanie indywidualnych 
potrzeb i możliwości wychowanków oraz rozbudza-
nie ciekawości i stymulowanie wszystkich obszarów 
rozwoju, a także zdrowe żywienie i integracja z opie-
kunami – to główne cele działalności piekoszowskie-
go żłobka. Za ich realizację placówka otrzymała ogól-
nopolski certyfikat "Bezpieczny i Przyjazny Żłobek" 
nadawany przez Studium Prawa Europejskiego.

Żłobek w Piekoszowie został powołany do życia w 
2013 roku. Zaledwie 4 lata później placówka przeszła 
rozbudowę. – Wszystko w ramach programu "Maluch 
Plus", z którego udało nam się pozyskać od wojewody 
świętokrzyskiego dofinansowanie w kwocie 160 tysięcy 
złotych – mówi Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 
Cała inwestycja kosztowała 400 tysięcy złotych, a dzięki 
jej realizacji powstało dwanaście nowych miejsc. Wyre-
montowano pomieszczenia, zakupiono nowe meble i nie-
zbędne wyposażenie. 

Faktem jest, że nikogo nie trzeba przekonywać jak 
ważną funkcję wychowawczą pełni edukacja od najmłod-
szych lat. A o tą szczególnie dbają w piekoszowskim 
żłobku. – Naszym celem jest jak najlepiej przygotować 
dzieci do samodzielnych zadań, pokonywania trudności, 
rozwijania zainteresowań i umiejętności. Pracujemy z 
dziećmi w sposób, który ma im w przyszłości ułatwić start 
w przedszkolu – podkreśla Pelagia Rusiecka Dyrektor 
Gminnego Żłobka w Piekoszowie. – Organizujemy wie-
le wspólnych zajęć, jak chociażby świąteczne warsztaty, 
podczas których razem wykonujemy świąteczne ozdoby. 
Dzieci biorą udział w zabawach na świeżym powietrzu. 
Rozwijamy także w nich zdrowe nawyki żywieniowe, mię-
dzy innymi poprzez organizację zajęć pt. "Pysznie, zdro-
wo, kolorowo", w ramach których dzieci przygotowują z 
pomocą opiekunów kanapki lub inną przekąskę. Organi-
zujemy też codzienne zajęcia ruchowe i rozbudzamy w 
dzieciach ciekawość świata – wymienia dyrektor.

Za te wszystkie działania żłobek w Piekoszowie został 

doceniony na polu ogólnopolskim i otrzymał certyfikat 
„Bezpieczny i Przyjazny Żłobek” nadany przez Studium 
Prawa Europejskiego. – Przez dziewięć miesięcy nasze 
działania były skrupulatnie oceniane przez grono eks-
pertów. Musieliśmy przejść przez dziesięć etapów kon-
kursu, które kryły się między innymi pod hasłami takimi 
jak: „Pogoda to nie przeszkoda”, „Pysznie, zdrowo, kolo-
rowo”, „Dzień Wymarzonego Bohatera”, „Mały Odkrywca” 
i inne. W realizację Projektu byli zaangażowani wszyscy 
pracownicy Żłobka, jak również rodzice i dziadkowie, za 
co z tego miejsca pragnę im wszystkim serdecznie po-
dziękować – mówiła dyrektor placówki Pelagia Rusiecka. 
– Jestem dumny z zaangażowania pracowników nasze-
go żłobka w tak wszechstronny rozwój edukacyjny dzieci. 
Przyznany ogólnopolski certyfikat jest potwierdzeniem ich 
ciężkiej pracy i doskonałych warunków, jakie udało nam 
się stworzyć dla rozwoju maluchów. To wielki sukces – 
przyznaje wójt Zbigniew Piątek.                          

                 /A.Olech/

Certyfikat to duże wyróżnienie i docenienie pracy żłobka. (fot. CKinfo)

Nowy sprzęt dla OSP w Zajączkowie
Pompę pływającą Niagara 2 oraz ubranie specjali-

styczne Top Fire otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna 
w Zajączkowie w ramach corocznej akcji Radia Kielce 
„Choinka pod choinkę”, któremu w tym roku partnero-
wał także kielecki Caritas. 

Uroczyste wręczenie sprzętu dla w sumie 3 ochotni-
czych straży pożarnych z diecezji kieleckiej, radomskiej 
i sandomierskiej miało miejsce w siedzibie Radia Kielce, 
31 stycznia. OSP w Zajączkowie reprezentował Naczelnik 
Wojciech Piątek. – To piękny prezent dla jednostki, dzię-
ki któremu niesiona pomoc będzie na wyższym poziomie, 
bardziej profesjonalna, szybsza – podkreślił Wójt Gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez doposażenie jednostek straży to 
ważna rzecz – podsumowuje.

Akcja „Choinka pod choinkę” organizowana jest przez 
kielecką rozgłośnię już od 15 lat. Dotychczas zebrano już 
ponad 290 tysięcy złotych.                                       /kg/ Wójt Gminy wraz z przedstawicielami OSP Zajączków. (fot. BCK)
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Dziadkowie balowali z wnukami
Niezwykły pomysł mieli najmłodsi wychowankowie piekoszowskiej szkoły, którzy Dzień 
Babci i Dziadka postanowili dość hucznie uczcić, choć w sposób bardzo nietypowy.

Wyjątkowe spotkania, niezwykłe 
przedstawienia, wspaniała zabawa 
i serdeczne podziękowanie za tro-
skliwą opiekę oraz okazywaną na 
co dzień miłość – tak w Przedszko-
lu Zespołu Placówek Oświatowych 

w Piekoszowie obchodzono tego-
roczny Dzień Babci i Dziadka, który 
odbył się 27 stycznia.

Impreza wpisana jest w coroczny 
kalendarz wydarzeń. Uroczystość zo-
stała przygotowana przez wychowaw-

ców poszczególnych grup – Iwonę 
Dżaman, Izabelę Suchogórską, Boże-
nę Detkę, Barbarę Walas i Agnieszkę 
Polit. Nad przygotowaniem całej im-
prezy czuwała Marzena Zbroszczyk 
wicedyrektor ZPO w Piekoszowie.

Na spotkanie przybyli bardzo licz-
nie dziadkowie i babcie, aby zobaczyć 
jak pięknie występują ich wnuczęta. 
Wśród świętujących obecny był tak-
że Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pie-
koszów – dziadek 2-letniego Olafa 
– oraz przedstawiciele Urzędu Gminy 
w Piekoszowie, reprezentanci Rady 
Gminy Piekoszów oraz sołtysi.

Tuż po powitaniu na scenę wkro-
czyły dzieci, które w rytmie piosenki 
– zgodnie z jej tekstem – „[...] czaro-
wały dla babć suknię z kropel rosy, 
a dla dziadków działkę z domkiem”. 
– Umiejętności taneczne małych wy-
konawców wprowadziły wszystkich w 
wyjątkowy, uroczysty nastrój. Za to 
należą im się ogromne brawa – mówił 
wójt Zbigniew Piątek. 

Kolejną niespodzianką dla wszyst-
kich był występ zespołu ludowego 
„Wincentowianie”, który już od dzie-
sięciu lat pielęgnuje tradycje wokalno-
-muzyczne naszego regionu. 

Po uroczyście złożonych życze-
niach wnusie i wnukowie, podczas 
balu karnawałowego prosili do tańca 
babcie i dziadków sprawiając im tym 
wielką radość i zapewniając o miłości, 
wdzięczności i szacunku. Warto pod-
kreślić, że pokaz strojów karnawało-
wych również stanowił wielką niespo-
dziankę.

Bez wątpienia ta uroczystość była 
najpiękniejszym świętem obchodzo-
nym w styczniu, które sprawia ra-
dość ukochanym dziadkom. Specjal-
ne życzenia złożyła również dyrektor 
przedszkola Marzena Zbroszczyk, 
która – podkreślając jak ogromną 
rolę w życiu każdej rodziny odgrywa 
babcia i dziadek – podziękowała za 
pomoc, troskę i wsparcie. – Mimo, że 
za oknem zima, to ten dzisiejszy dzień 
jest najcieplejszy w roku, bo wywołuje 
uśmiech i wzruszenie – powiedziała 
wicedyrektor ZPO w Piekoszowie na 
zakończenie spotkania.

                   /ZPO w Piekoszowie/

W uroczystościach brał udział także Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. (fot. CKinfo)

Sala wypełniona była po brzegi. (fot. CKinfo)
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Wspaniały prezent dla dziadków
Sobota 24 stycznia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzni była bardzo 
uroczysta. Wszystko w związku z akademią z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Przygotowania do uroczystości trwały od połowy 
stycznia - przeprowadzano liczne próby, kompletowa-
no stroje, przygotowywano rekwizyty i dekoracje – 
wszystko po to, by występ był perfekcyjny.

Dziadkowie nie zawiedli swoich wnucząt i licznie przy-
byli na uroczystość. Na widowni zasiadły również: dyrektor 
szkoły Małgorzata Czekaj oraz wicedyrektor Małgorzata 
Białacka. Wydarzenie swoją obecnością uświetnili zapro-
szeni goście m.in.: Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, 
Radni Zdzisław Budziwojski i Magdalena Garbat, Dyrektor 
Żłobka Gminnego Pelagia Rusiecka, sołtys Jaworzni Irena 
Szymańska, Rada Sołecka oraz  prezydium Rady Rodziców 
w osobach Eweliny Malinowskiej, Kamili Radek, Marty Bęt-
kowskiej i Marioli Dudek. 

Występ rozpoczęli najmłodsi uczniowie z klasy pierwszej, 
którzy przejęci powagą sytuacji przepięknie recytowali wier-
szyki dla babć i dziadków oraz śpiewali wzruszające pio-
senki. Zaprezentowali też krótkie przedstawienie „O wilku, 
babci i dzieciach w czapeczkach”. Następnie klasa druga 
przedstawiła pełen uroku spektakl o „Czerwonym Kaptur-
ku”. Duże zainteresowanie wzbudził też taniec hiszpański w 
wykonaniu uczniów klas trzecich. Ola Wąchała z klasy pią-
tej zaśpiewała piosenkę „Nie szalej, mała”, a jej koleżanki i 
koledzy zabawnie wcielili się w postacie w niej występujące. 

Ostatni występ zaprezentowała klasa szósta - uczniowie 

najpierw zatańczyli bardzo trudny taniec akrobatyczny, na-
stępnie „Czaczę dla babci i dziadka”, a na koniec zaśpiewali 
piosenkę „Halo, dzwoni się”. Ukoronowaniem uroczysto-
ści była recytacja wierszowanych życzeń skierowanych do 
wszystkich babć i dziadków oraz podarowanie im drobnych 
prezentów wykonanych przez dzieci. 

Serdeczne życzenia skierowane do wszystkich gości zło-
żyła dyrektor szkoły Małgorzata Czekaj, życząc długich lat 
w zdrowiu i domu pełnym miłości. Wójt Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek podkreślił ważną rolę babć i dziadków w 
życiu każdego dziecka. Dodał, że zarówno rodzice jak i 
dziadkowie mają niemały wpływ na wychowywanie młode-
go pokolenia. Życzył również zdrowia i wszelkiej pomyślno-

ści. Do tych życzeń przyłączyli się także przewodnicząca 
Rady Rodziców Ewelina Malinowska, przedstawiciele ZHP 
oraz sołtys Jaworzni Irena Szymańska.

Koordynatorem uroczystości była Ewa Martin, natomiast 
wszyscy wychowawcy przygotowali uczniów do występów 
artystycznych, które były na wysokim poziomie. Na za-
kończenie dyrektor ZPO Małgorzata Czekaj podziękowała 
uczniom i nauczycielom za wkład pracy. Nie szczędziła słów 
podziękowania w kierunku rodziców, którzy po raz kolejny 
włączyli się do pomocy w wykonaniu dekoracji, przygoto-
waniu strojów oraz niezbędnych rekwizytów, a byli to: Ka-
tarzyna Szymonek - Szczerbaty, Kamila i Marek Radkowie, 
Anna Półchłopek, Agnieszka i Krzysztof Kwiatkowie, Aldona 
i Sylwester Bakalarscy, Paulina i Rafał Moskalowie, Szymon 
i Paulina Majchrzykowie oraz Agnieszka Świercz. 

       /SP w Jaworzni/

Starannie przygotowany występ dzieci, rozweselił wszystkie obecne na 
sali Babcie i wszystkich Dziadków. (fot. SP Jaworznia)

Niezwykłe Jasełka
Kolorowe stroje, śpiew tradycyjnych kolęd, ale też 

mniej znanych pastorałek i piosenek, urokliwa scenogra-
fia, zachwycająca oprawa muzyczna, a przede wszyst-
kim uczniowie, którzy wyjątkowo wczuli się w swoje role 
podczas jasełek w Zespole Placówek Oświatowych w Ja-
worzni.

– Scenariusz oparty był oczywiście na biblijnych wydarze-
niach. Staraliśmy się, aby poszczególne sceny były dynamicz-
ne i zaskakujące. Każda z grup przygotowywała je osobno, a 
w grudniu rozpoczęliśmy wspólne, generalne przygotowania 
– poinformowała Barbara Michalska, wraz z którą program ar-
tystyczny przygotowali nauczyciele Ewa Martin, Dorota Wsół, 
Dorota Zapała i Małgorzata Białacka. Dekorację stworzyli na-
uczyciele, rodzice i uczniowie wraz z dyrekcją.

Sala gimnastyczna Zespołu Placówek Oświatowych w Ja-
worzni wypełniła się dosłownie po brzegi. Wszyscy przyszli 
obejrzeć jasełka. A te, jak się okazało były wyjątkowe. - Czę-
sto goszczę w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni 
podczas różnego rodzaju wydarzeń i zawsze są to wspania-
łe widowiska. Zarówno mali artyści, jak i nauczyciele bardzo 
dużo serca wkładają w to co robią. Widać tu wielkie talenty i 
wspaniałą integrację – podkreślał Tomasz Zbróg Radny Sej-
miku Województwa Świętokrzyskiego, który w nowym roku 
życzył licznie przybyłym gościom spełnienia marzeń, zdrowia, 
szczęścia i pomyślności.

Zachwytu nad pięknym widowiskiem nie krył obecny pod-
czas jasełek Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.  - Dzieci 
jeszcze raz przybliżyły nam piękny i wyjątkowy okres świą-
teczny. Wszystko, co dobre szybko się kończy, a w przypad-
ku Jaworzni skończyło się pięknie – zaznaczył wójt, Zbigniew 
Piątek. Do zebranych od gospodarza gminy popłynęły także 
noworoczne życzenia.

Na zakończenie wyjątkowych jasełek zaproszono zebra-
nych gości na słodki poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców uczniów.                                                        /A.Olech/
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Laureaci świątecznego przeglądu
„Gdy śliczna Panna”, „Dzisiaj w Betlejem” czy też „Pastuszek bosy” usłyszeliśmy pod-
czas tegorocznej odsłony Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

W sali teatralnej Centrum Kultury w Piekoszowie 
zgromadzili się uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu gminy Piekoszów, którzy rywali-
zowali wokalnie (a niektórzy także instrumentalnie) w 
kategoriach: do III klasy, klasy IV-VI, klasy VII – II i III 
gimnazjum. 

– Przegląd kolęd co roku cieszy się sporym zaintere-
sowaniem, wykonywanych jest wiele znanych jak i mniej 
znanych kolęd czy pastorałek, dzieki czemu bożonarodze-
niowy nastrój trwa chwilę dłużej – mówi kierownik działu 
kulturalnego BCK Krzysztof Szymkiewicz.

Jako pierwsi zaprezentowali się przedstawiciele klas I-
-III. Spośród kilkunastoosobowej grupy komisja - w skła-
dzie Izabela Tomaszewska, Grzegorz Kumański i Stani-
sław Czechowicz – wybrali najlepszych.

Trzecie miejsce zajęła Julia Soja ze szkoły w Jaworzni 
oraz zespół z Micigozda – Miłosz Grosicki, Julia Siwek i 
Bartłomiej Ogonowski. Stopień wyżej znalazła się grupa 
z Jaworzni w składzie Filip Polut, Nikola Świercz, Paulina 
Waligórska i Bartosz Szymkiewicz. Natomiast zwyciężczy-
nią tej kategorii została reprezentantka szkoły w Szczu-
kowskich Górkach – Gabriela Zapała – za wykonanie kolę-
dy „Lulajże Jezuniu”. Dodatkowo wyróżniony został występ 
duetu z ZPO w Jaworzni – Zuzanny Kłak i Julii Kwiatek.

Najliczniejszą grupę – i najtrudniejszą w ocenie według 
komisji – stanowili uczniowie klas IV-VI. Jury miało do wy-
słuchania i ocenienia blisko 30 wystąpień. Na trzecim stop-
niu podium znalazła się Patrycja Rutkowska z Rykoszyna 
oraz Aleksandra Wąchała z Jaworzni. Drugie miejsce tak-
że ex aequo zajęły Anna Bębacz ze szkoły w Szczukow-
skich Górkach oraz Amelia Brożyna z Piekoszowa. W tej 
grupie najlepiej zaprezentował się Antoni Szczerek, przed-

stawiciel Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach, 
który zaśpiewał kolędę „Gdy śliczna Panna”.

Ostatnią grupę stanowili uczniowie klas VII szkół pod-
stawowych oraz II i III gimnazjum. Po wysłuchaniu 9 pre-
zentacji komisja wybrała tych najlepszych. Dyplom i na-
grody za zdobycie trzeciego miejsca otrzymał kwartet ze 
szkoły w Rykoszynie – Weronika Gurak, Katarzyna Wojta-
sińska, Kamila Brożek i Julia Polit. Drugie miejsce wyśpie-
wała Natalia Zając ze szkoły w Piekoszowie, a pierwsze 
Zuzanna Ziętal, uczennica piekoszowskiego gimnazjum, 
która wykonała utwór „Ta święta noc”. Wyróżnienie otrzy-
mała Jowita Świebodzka ze szkoły w Rykoszynie oraz Ze-
spół Wokalny z gimnazjum w Piekoszowie.

Wszystkim laureatom i wyróżnionym wręczono dyplomy, 
statuetki oraz zestawy upominków.                             /kg/

Uczestnicy przebrali się dodatkowo w stroje np. góralskie. (fot. BCK)

Żłobek Gminny także świętował z dziadkami
Chyba nic piękniejszego na świecie nie ma jak 

wzajemna, bezwarunkowa miłość wnuków i dziad-
ków. 

I za to wielkie oddanie maluchy z piekoszowskiego 
żłobka podziękowały swoim babciom i dziadkom z oka-
zji ich święta. Były piękne występy, prezenty, słodki po-
częstunek, ogromne wzruszenie i strumień ciepłych ży-
czeń. - Jestem pod wielkim wrażeniem funkcjonowania 
żłobka i rozwoju naszych pociech. Bardzo się cieszę, że 
mój wnuczek tutaj chodzi – mówił jeden z obecnych na 
przedstawieniu dziadków, Janusz Bujanowicz. - Maluchy 
mają tu doskonałą opiekę. Niesamowicie się rozwijają i 
dużo się uczą – przyznała z kolei jedna z babć Elżbieta 
Zarychta, która nie kryła wzruszenia podczas występu 
dzieci. Wszystkim babciom i dziadkom w dniu ich święta 
gorące życzenia złożył osobiście Wójt Gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – Zdrowia przede wszystkim życzę i po-
ciechy z wnucząt – życzył gospodarz gminy.

Trzeba przyznać, że uroczystość wypadła fantastycz-
nie. Maluchy otrzymały gromkie brawa, a babcie i dziad-

Babcie i dziadkowie otrzymali wspaniałe prezenty. (fot. CKinfo)

kowie byli dumni ze swych wnucząt. Był to wspaniały 
dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu 
i wspólnej zabawy.                                        /A.Olech/
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Jasełka w wykonaniu młodych aktorów
Jasełka, czyli opowieść o narodzinach Jezusa, to bardzo często przedstawiany spektakl. 
Święta rodzina, aniołki, dzieci, diabełki i…policjantka – to oni gościli na deskach teatrzy-
ku działającego przy Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

Przed Świętami Bożego Naro-
dzenia 22 grudnia, grupa teatralna 
utworzona przy BCK przedstawiła 
Jasełka. Przygotowania trwały kil-
ka tygodni, dzięki czemu teatralny 
debiut grupy można uznać za uda-
ny. 

Kilkunastoosobowy zespół młodych 
aktorów w nieco nowoczesny sposób 
(ale nie pozbawiony tradycji) przed-
stawił narodziny Jezusa w stajence. 
Spektakl urozmaicony pięknymi kolę-
dami doskonale przygotował widzów 
– rodziców i dziadków dzieci – do ob-
chodów bożonarodzeniowych świąt.

Po występie każdy z aktorów otrzy-
mał – oprócz braw – także dyplom z 
podziękowaniem od prowadzącej za-
jęcia instruktor Anny Perzowicz.                                       

       /kg/ Młodzi aktorzy przezwyciężyli tremę i dali piękny występ (fot. BCK)

Wybrano najpiękniejsze szopki
Ponad 30 prac przestrzennych ze 

szkół z terenu gminy zostało podda-
nych ocenie komisji, która 11 stycz-
nia przyznała nagrody. 

– W tym roku zwróciliśmy szczegól-
ną uwagę na dobór materiału. Chodzi-
ło nam o to, aby nie używać gotowych 
elementów zakupionych w sklepie – tłu-
maczy Barbara Głowala instruktor BCK, 
przewodnicząca komisji. – Na wystawie 
mamy całą plejadę świetnych prac uroz-
maiconych kamieniami, mchem, drew-
nem i innymi elementami, które daje 
nam przyroda – dodaje. I tak, po ocenie 
poszczególnych szopek, nagrodzono te 
najlepsze.

W kategorii przedszkole wyróżnienie 
otrzymał Hubert Stefański z klasy „0” z 
Rykoszyna. W drugiej grupie – klasy I-
-III – wyróżnienie otrzymały uczennice 
Szkoły Podstawowej w Szczukowskich 
Górkach – Klaudia Pałka i Klaudia 
Skowron – oraz przedstawicielka szkoły 
w Zajączkowie Zuzanna Dudek. Trzecie 
miejsce w tej kategorii zdobyli Maja Ko-
walczyk z Jaworzni oraz Bartosz Wnuk 
z Rykoszyna. Stopień wyżej znalazła 
się szopka wykonana przez Mikołaja 
Soburę z Micigozdu, a najpiękniejszą 
szopkę stworzył Maks Guzy ze Szkoły 
Podstawowej w Piekoszowie.

Trzecią grupę stanowili uczniowie 
klas IV-VI. W tej grupie wyróżnienia 
otrzymali uczniowie z Jaworzni – Klau-
dia Nowacka i Sebastian Pala. Dla Kata-
rzyny Sendybeł, także uczennicy szkoły 
w Jaworzni przypadło trzecie miejsce, a 
jej koleżance ze szkoły – Oliwii Nowac-
kiej – miejsce drugie. Zwycięzcą tej ka-
tegorii został Dawid Krzywicki ze szkoły 
w Piekoszowie.

Wyróżnienie w grupie klas VII i II oraz 

III gimnazjum otrzymała Izabela Rysiń-
ska z gimnazjum w Brynicy, miejsce 
trzecie – Karolina Szymonek gimnazja-
listka z Łosienia, a miejsce drugie – ex 
aequo Kamila Zarychta z gimnazjum 
w Brynicy oraz Izabela Szymoniak z 
gimnazjum w Łosieniu. Najpiękniejszą 
szopkę bożonarodzeniową w tej kate-
gorii wykonała Jowita Świebodzka ze 
Szkoły Podstawowej w Rykoszynie.    
                                          /kg/

Laureaci konkursu plastycznego. (fot. BCK)
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Zaśpiewali dla Babć i Dziadków
W niedzielę 21 stycznia w bibliotece w Zajączkowie 

z radością gościliśmy nasze drogie Babcie i Dziad-
ków, z okazji przypadających na 21 i 22 stycznia ich 
świąt.

Goście wraz ze swoimi wnukami bardzo licznie dopisa-

li. Ten uroczysty dzień umilił nam wspaniały występ scho-
li z Wiernej Rzeki, prowadzony przez Dorotę i Sławomi-
ra Wijasów. Schola istnieje od września ubiegłego roku 
i bardzo cieszymy się, że przyjęła nasze zaproszenie i 
zaprezentowała swoje niezwykłe umiejętności i postępy. 
Chórek dziecięcy wykonał kolędy, do których śpiewania 
włączyli się również zaproszeni goście.

Na koniec wspólnego kolędowania, dla babć i dziad-
ków zostało zaśpiewane tradycyjne „Sto lat”, a dzieci wy-
recytowały piękne wiersze z życzeniami. Dla wszystkich 
został przygotowany słodki poczęstunek.

Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Wijas za tę 
wspaniałą inicjatywę, poświęcenie nam czasu i tak pięk-
ne umilenie tego uroczystego święta. Sołtys Zajączkowa 
Lidia Szymkiewicz wszystkie dzieci nagrodziła czekolada-
mi, choć dla nich największą nagrodą były liczne brawa 
i podziękowania. Dziękujemy również Dorocie Kozieł za 
zaangażowanie i pomoc w zorganizowaniu tego dnia.

Wszystkim Babciom i Dziadkom jeszcze raz życzymy 
dużo radości, pociechy, uśmiechu i siły, życia długiego, 
szczęścia, samych dobrych dni i doskonałego zdrowia!

/as/

Oprócz śpiewu, pojawiły się także wiersze i podziękowania. (fot. BCK)

Sekretne szkatułki i inne cudeńka
Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Szczukowskich Górkach pamiętali o swoich 
Babciach i Dziadkach. Również pracownia ceramiczna w Piekoszowie pękała w szwach.

Uczniowie ze szkoły w Szczkowskich Górkach z 
wielkim zapałem i pomysłowością malowały wcześniej 
stworzone przez siebie i wypalone szkatułki na małe 
niespodzianki – do ceramicznych miseczek mogą wło-
żyć cukiereczki lub inne łakocie. 

Ponadto kolorowymi farbami przyozdobili także medale-
-drzewka, które wręczyli swoim dziadkom.

W szkatułki można włożyć mnóstwo cukierków. (fot. BCK)

W połowie stycznia pracownię ceramiczną w Pieko-
szowie odwiedziły cztery klasy ze Szkoły Podstawowej w 
Micigoździe: pierwszaki z Małgorzatą Gibalską, klasa III z 
Joanną Kotowską, klasa II z Agnieszką Kawecką-Wijas i 
trzecioklasiści Iwony Zajkowskiej. Dodatkowo w zajęciach 
uczestniczyła także klasa III z Elżbietą Kowalską ze Szko-
ły Podstawowej w Korczynie.

Następnego dnia, 16 stycznia pracownię odwiedziły 
dwie klasy tym razem ze Szkoły Podstawowej w Piekoszo-
wie, a były to klasa II, która zawitała u nas wraz z Anną 
Kumańską oraz klasa I Anny Prusaczyk.

Z kolei 18 stycznia w czwartek przybyły do nas 3 kla-
sy ponownie z piekoszowskiej podstawówki - zerówczaki 
wraz z Haliną Karbownik, zerówczaki Iwony Dżaman oraz 
trzecioklasiści, którzy przyszli z Ewą Kotwicą. To tylko nie-
które z grup jakie odwiedziły pracownię w styczniu. 

Dzieci malowały wcześniej wykonane i wypalone ce-
ramiczne prace dla Babci i Dziadka z okazji ich stycznio-
wych świąt. Wspaniałe kolorowe prace jakie wręczyły swo-
im dziadkom to doskonałe prezenty, bo przecież tworzone 
przez ich wnuków i wnuczki.                                /kg/

Mocnoczerwone serduszka to świetny prezent dla Babci. (fot. BCK)
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Finał WOŚP w Piekoszowie
Tegoroczny finał Wielkiej Orkie-

stry Świątecznej Pomocy zbierał 
fundusze dla wyrównania szans w 
leczeniu noworodków. Jak infor-
muje WOŚP w tym roku na chwilę 
obecną udało się zebrać blisko 65 
mln zł.

Jak finał przebiegał 
w Piekoszowie? 

Oprócz wspaniałej postawy wolon-
tariuszy, którzy – mimo zimna – dziel-
nie zbierali pieniądze, w tę kwotę na-
leży wliczyć dodatkowo wiele innych 
źródeł, z których uzyskaliśmy pienią-
dze - w sumie 22 083,48 zł!

Na tę kwotę złożyły się takie inicja-
tywy jak: 

- loteria fantowa BCK; 
- kiermasz świąteczny zorganizo-

wany w ZPO w Piekoszowie, podczas 
którego zebrano 1456,57 zł; 

- działania Przedszkola w Pieko-
szowie, które uzbierało 779 zł;

- imprezy i kiermasze zorganizowa-
ne przez ZOPI w Micigoździe, którzy 
zebrali kwotę 2061,49 zł.

Spośród wolontariuszy największą 
kwotę zebrała Marta Majka – 1517,41 
zł. Na drugim miejscu znalazła się 
Wiktoria Banaś – 869,31 zł, a na trze-
cim miejscu Edyta Sochanowska – 
827,54 zł. 

Najlepszym wolontariuszom skła-
damy serdeczne gratulacje!          /kg/

Składamy serdeczne podziękowania darczyńcom:
Zbigniewowi Piątkowi Wójtowi Gminy Piekoszów, 

Hotelowi Leśna Promenada, Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie, Delika-
tesom Centrum, Zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu Genowefy Kosińskiej, 
Piekarni Majka, firmie Nordkalk Miedzianka, Pizzeri Rafaello, firmie BIO-MED, 
Kwiaciarni Cuda Wianki, firmie Świat firanek, firmie Ubezpieczenia Ewy Sidło, 

Drukarni Pressgraf, firmie SAL-BUD, ZPO Piekoszów, Szkole Jazdy Pieko-
szów, Teresie Terelak, firmie Quest oraz Niezależnemu Partnerowi FM Group.

Edyta Sochanowska, 
Zuzanna Dudek, Maria Jaworska, 

Anna Prusaczyk, Kinga Szymkiewicz, 
Kamila Kwiatkowska, Wiktoria Walas, Marta 

Boczkowska, Aleksandra Walas, Gabriela Bazak, 
Ksawery Pacak, Julia Relidzyńska, Patrycja Litwin, Oli-

wia Szafarczyk, Sandra Staniec, Martyna Szafarczyk, Ga-
briela Sobczyńska, Marta Majka, Adrianna Harhala, Wiktoria 

Banaś, Oliwia Podgórska, Natalia Sztandera, jakub Bakalarski, 
Wiktoria Sztuka, Kacper Wąchała, Tomasz Wójcicki, Maksymi-
lian Król, Kacper Lasak, Sylwia Mariasik, Oliwia Pałysiewicz, 

Julia Kowalik, Amelia Łukasik, Adam Salamon, Katarzyna Prę-
dota, Oskar Malarecki, Marcin Furmańczyk, Zuzanna Dudek, 

Mateusz Jakubowski, Katarzyna Sidło, Natalia Paździerz, Syl-
wia Gawlik, Beata Snochowska, Bartłomiej Garbat, Wiktoria 
Szymańska, Kacper Malicki, Natalia Szczepanek, Julia Śli-

wińska, Aleksandra Gwiazda, Joanna Jaworska, Klau-
dia Janus, Maja Guzy, Kamila Zarychta, Julia Prus, 

Natalia Słoń, Natalia Wijas, Piotr Plech, Natalia 
Snoch, Zofia Bębacz, Basia Tomiło, 

Aleksandra Gamońska 
i Magdalena Dudek.

WOLONTARIUSZE WOŚP 2018

Stop meningokokom! Gminny Program
Szczepień w Piekoszowie

Wójt Gminy Piekoszów serdecznie zaprasza na 
szczepienia przeciw meningokokom w ramach 
Gminnego Programu Szczepień Profilaktycznych 
„Stop Meningokokom”.

– Program obejmuje dzieci urodzone w latach 2010-
2013 zamieszkałe w gminie Piekoszów – informuje wójt 
Zbigniew Piątek. – Zachęcam rodziców do skorzystania 
z możliwości zaszczepienia dzieci przeciw meningoko-
kom, które wywołują sepsę czy zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych zagrażających życiu dziecka – podkre-
śla gospodarz gminy.

Szczegółowe informacje na temat szczepień udzie-
lane są pod numerami telefonów 577 495 307 i 41 30 
61 062 lub w Samorządowym Zakładzie Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Piekoszowie przy ul. Częstochow-
skiej 75. 

             /sup/
Wójt Gminy promuje program „Stop meningokokon”. (fot. CKinfo)
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Koncert Marka
Majewskiego

W czwartkowe popołudnie 28 grudnia gościliśmy w 
Centrum Kultury w Piekoszowie muzyka, kompozytora, 
poetę - Marka Majewskiego.

Wraz z publicznością wysłuchaliśmy wielu ciekawych 
utworów, nie tylko świetnie skomponowanych, ale i doskonale 
zaśpiewanych, bo głos muzyka jest niepowtarzalny. 

Koncert zorganizowany został w ramach projektu „Bibliote-
ka...Ryzykuję...Wchodzę” realizowanego przez BCK.       /kg/

Marek Majewski posiada charakterystyczny głos. (fot. BCK)

Plan wycieczek
na 2018 rok

Jakie miejsca zwiedzimy w 2018 roku? Oprócz wy-
cieczek jednodniowych, czeka na nas także trzydnio-
wy wyjazd na Mazury. 

KWIECIEŃ: 
Staszicowski Kombinat Rzeki Kamiennej (Michałów, 

Brody, Nietulisko), spacer po Kunowie (m.in. Rynek, rene-
sansowy kościół św. Władysława), pobyt na terenie rezer-
watu przyrody i zwiedzanie kompleksu kopani krzemienia 
pasiastego w Krzemionkach.

LIPIEC: 
Trzydniowa wycieczka na Mazury 

WRZESIEŃ: 
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Twierdza Dęblin, 

Pałac Mniszchów, Pałac Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 
i ogrody.

PAŹDZIERNIK: 
Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, Pozo-

stałości Zakładów Wielkopiecowych z XVIII w. oraz XIX w. 
wraz z budynkiem administracyjnym z XIX w. w Mostkach, 
miejsce pamięci Wykus.

GRUDZIEŃ:
Teatr w Krakowie

Plan może ulec zmianie. Wszelkie informacje dotyczące 
wycieczek znajdą Państwo na naszej stronie internetowej 
www.bckpiekoszow.pl, pod nr tel.: 41 306 11 83 i 570 103 
042 oraz bezpośrednio w BCK w Piekoszowie.           /kg/

Wizyta u bałwanków
W zimowy wtorek 23 stycznia do biblioteki w Ry-

koszynie zawitały przedszkolaki wraz z opiekunem 
Anną Walczak.

Dzieci wysłuchały bajeczki zatytułowanej „W krainie 
śnieżnych bałwanków”, w której to główni bohaterowie – 
bałwanki – opowiadały dzieciom o złej Ognistej Wiedź-
mie, która przyleciała na miotle do ich kraju i chciała 
roztopić śnieg i wypalić trawę! A wszystko po to, by nie 
było już nigdy bałwanków! Jednak jak wiadomo, bajki 
dobrze się kończą i tak też było w tym przypadku. Ogni-
sta Wiedźma nie zdołała zrealizować swojego planu i 
powróciła do Krainy Zła. – Pamiętajcie, że jeżeli bałwa-
nek, którego ulepiłyście, na następny dzień zniknie - to 
nie ma powodu do smutku, bo na pewno powędrował 
on nocą do Krainy Śnieżnych Bałwanków i jest mu tam 
dobrze – mówiła z uśmiechem Grażyna Górska bibliote-
karz z filii BCK w Rykoszynie.

Po skończonej opowieści dzieci miały za zadanie do-
brać odpowiedni kapelusz do szalika bałwanka -  świet-
nie poradziły sobie z tą pracą, a bałwanki dzięki temu 
wyglądały elegancko. 

        /gg/,/kg/

Dzieci musiały m.in. dopasować odpowiedni kapelusz do odpowiednie-
go bałwanka. (fot. BCK)

A w Dniu Kobiet...
W Dzień Kobiet 8 marca zapraszamy wszystkie Pa-

nie do Centrum Kultury w Piekoszowie na koncert ze 
specjalną dedykacją dla płci pięknej.

Dla Pań w tym szczególnym dniu zagrają i zaśpiewa-
ją Dominika Żukowska i Andrzej Korycki, którzy wykonają 
najpiękniejsze ballady rosyjskie, ale nie tylko.

Ponadto na wszystkich obecnych czekać będzie słodki 
poczęstunek w postaci tortu. Zapewne nie zabraknie także 
życzeń i ciepłych słów skierowanych do przybyłych Pań.

Warto podkreślić, że w tym dniu zorganizowany zosta-
nie dowóz osób na uroczystości z każdej miejscowości - 
harmonogram dowozów z poszczególnych miejsc umiesz-
czony został na ostatniej stronie czasopisma.             /kg/
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„Powrót do źródeł” - obrzędy ludowe
Podczas tegorocznego Przeglądu Obrzędów Ludowych mieliśmy możliwość obejrzeć 
dziewięć prezentacji grup nie tylko z gminy Piekoszów, ale i z Bodzentyna, Miedzianej 
Góry, Zagnańska, Górna i Chęcin.

Przedstawiciele poszczególnych zespołów pre-
zentowali takie obrzędy i zwyczaje jak darcie pie-
rza, wyprowadzenie pana młodego lub pani młodej, 
prządki czy też zmówiny.

 Jury, w skład którego weszli – Joanna Luty z Muzeum 
Wsi Kieleckiej, Alicja Trukszyn z Wojewódzkiego Domu 
Kultury w Kielcach i Anna Perzowicz instruktor BCK – 
przy wyborze najlepszych prezentacji wzięło pod uwagę 
przede wszystkim zgodność z tradycją (stroje odpowied-
nio dobrane do tematyki, gwara, nazewnictwo, rekwizyty 

Uczestnicy prezentowali dawne zwyczaje i tradycje. (fot. BCK)

i umiejętność posługiwania się nimi itp.).
Po burzliwych i długich obradach, biorąc pod uwagę 

wszystkie wytyczne, komisja przydzieliła następujące 
miejsca:

- Ex aequo I miejsce – Zespół Ludowy Jaworzanki z 

Półmetek sezonu kulturalnego
W niedzielę 21 stycznia na scenie Centrum Kultury 

w Piekoszowie zaprezentowali się uczestnicy zajęć mu-
zycznych BCK.

 – Świetnie, że organizowane są takie przeglądy, podczas 
których młodzi ludzie mogą pokazać swój talent – mówił na 
początku spotkania Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów. 

Rzeczywiście – takie podsumowanie półrocza zajęć po-
kazuje jak duże, kto i w jakiej dziedzinie zrobił postępy. Jako 
pierwsi na scenie zaprezentowali się uczniowie instruktor 
Izabeli Tomaszewskiej, którzy grali na pianinie. Wysłucha-
liśmy prezentacji Klaudii Domagały, Izabeli Wojtyny, Natalii 
Malickiej, Nikoli Giemzy, Amelii Podsiadły, Mateusza Gaw-
rońskiego, Gabrieli Nartowskiej, Antoniego Stępnia, Marty 
Majki i Kuby Miśkiewicza.

Tuż po nich wystąpili wokaliści, którzy szlifują swój talent 
pod okiem instruktor Doroty Ząbek. A byli to: Zuzanna Za-
jąc, Antoni Szczerek i Iga Kwiatek.

Jako ostatni ponownie na scenę wkroczyli muzycy, tym 
razem od instruktora Bogusława Dziedzica – Roksana Kra-
marczuk, Martyna Kozłowska wraz z Oskarem Zielińskim, 

Marcel Jamorski i Michał Kornecki.
To dopiero półmetek sezonu kulturalnego. Podsumowa-

nie całego nastąpi w czerwcu tuż przed wakacjami.     /kg/

Tegoroczni nagrodzeni w Przeglądzie Obrzędów Ludowych. (fot. BCK)

Bohaterowie Przeglądu Talentów BCK wraz z instruktorami. (fot. BCK)

Jaworza (gmina Zagnańsk) i Stowarzyszenie Świętokrzy-
skie Jodły z gminy Bodzentyn. Każdy z zespołów otrzy-
mał po 500 zł nagrody.

- II miejsce – Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki 
z gminy Bodzentyn, którzy w nagrodę otrzymali 300 zł.

- III miejsce – Zespół Śpiewaczy Piekoszowianie 
(gmina Piekoszów). Zespół otrzymał 200 zł.

Wyróżnienie – Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Ja-
chowej (gmina Górno). Zespół otrzymał 100zł.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w 
niedzielę 21 stycznia w Centrum Kultury w Piekoszowie. 
– Chciałbym serdecznie pogratulować laureatom gru-
dniowego przeglądu i podziękować im za udział – mówił 
wręczający nagrody Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pieko-
szów.                /kg/
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Nowy sprzęt interaktywny dla szkół
Nowoczesny sprzęt interaktywny trafił do szkół z terenu gminy Piekoszów. Wszystko 
dzięki pozyskanemu przez władze gminy dofinansowaniu w ramach rządowego progra-
mu „Aktywna tablica”. 

Placówki oświatowe właśnie wzbogaciły się o 
nowe tablice interaktywne, interaktywne monitory 
dotykowe, projektory, głośniki i inne urządzenia po-
zwalające na przekaz dźwięku.

140 tysięcy złotych kosztował nowy sprzęt interaktyw-
ny, który już przekazano do wszystkich gminnych szkół, z 
czego 112 tysięcy złotych, czyli 80 procent to pieniądze 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozostałą kwotę 28 
tysięcy złotych dołożyły władze gminy Piekoszów. Dofi-
nansowanie przyznano w ramach realizowanego przez 
wojewodę świętokrzyskiego rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 
i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Przy 
dużym wsparciu Referatu Edukacji i Obsługi Placówek 
Oświatowych Urzędu Gminy w Piekoszowie do projektu 
przystąpiły wszystkie szkoły z terenu gminy, które także 
otrzymały dofinansowanie. - Dzięki temu mogliśmy zaku-
pić tablice interaktywne czy interaktywne monitory doty-
kowe i sprzęt nagłaśniający – mówi wójt Zbigniew Piątek, 
który osobiście przekazał zakupiony sprzęt. Radości nie 

kryła kadra pedagogiczna, ale również i uczniowie. - Nie 
wyobrażamy już sobie nauki bez interaktywnych tablic. To 
dzięki nim szybciej przyswajamy wiedzę i wszystko za-
pamiętujemy – zgodnie przyznali uczniowie Szkoły Pod-
stawowej z Rykoszyna, którzy z nowoczesnym sprzętem 
są zaznajomieni. - Nasza szkoła od dawna już posiada 
tablice interaktywne, z których uczniowie bardzo chętnie 
korzystają. Pozyskana właśnie dzięki rządowemu i gmin-
nemu dofinansowaniu kolejna tablica trafi do ostatniej z 
sal, w której takiego sprzętu jeszcze nie było. Ogromnie 
nas to cieszy, podobnie jak fakt pozyskania również pro-
fesjonalnego nagłośnienia. Będziemy go używać podczas 
szkolnych uroczystości – mówi Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Rykoszynie Marzena Szymczyk. 

Będą ciekawe lekcje i warsztaty
Celem programu „Aktywna tablica” jest rozwijanie 

kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli w zakresie 
stosowania TIK w edukacji, rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów, a także wsparcie organów prowadzą-
cych szkoły w realizacji przedsięwzięć związanych z roz-
wijaniem tych kompetencji. - Teraz program będzie kon-
tynuowany do końca bieżącego roku szkolnego, a w jego 
ramach nauczyciele będą brali udział w konferencjach i 
szkoleniach dotyczących wdrażania i stosowania TIK w 
nauczaniu – poinformowała Justyna Robak p.o. kierow-
nika referatu Edukacji i Obsługi Placówek Oświatowych.

Chcą pozyskać pieniądze na roboty 
i klocki do programowania

Warto przypomnieć, że „Aktywna tablica” to nie jedyny 
rządowy projekt na terenie gminy Piekoszów, jaki został 
w ostatnim czasie wdrożony przez tutejsze szkoły dzię-
ki pozyskanym środkom zewnętrznym. W roku ubiegłym 
siedem szkół realizowało także rządowy projekt wojewo-
dy świętokrzyskiego „Bezpieczna+”, na który pozyskano 
dofinansowanie w kwocie 50 tysięcy 800 złotych. Realiza-
cję obu projektów koordynował Referat Edukacji i Obsługi 
Placówek Oświatowych Urzędu Gminy w Piekoszowie. - 
Zależy nam na wysokim rozwoju edukacyjnym naszych 
uczniów, a także na doposażeniu szkół w nowoczesny 
sprzęt edukacyjny. Już przygotowujemy się do kolejnego 
projektu, na który planujemy pozyskać środki na wyposa-
żenie pracowni informatycznych w roboty i klocki do nauki 
programowania. To będzie absolutna nowość. Jesteśmy 
już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie – zapo-
wiada wójt Zbigniew Piątek.                             /A.Olech/

Wójt, dyrekcja oraz uczniowie Szkoły Podstawowej w Rykoszynie już 
cieszą się z nowego sprzętu. (fot. CKinfo)

W piątek 19 stycznia w udekorowanej sercami sali 
Szkoły Podstawowej w Brynicy zebrali się dziad-
kowie i babcie, których na tą uroczystość zaprosili 
wnukowie. 

Najmłodsi przedstawili program artystyczny, a poprzez 
taniec, wiersze i piosenki wyrazili wdzięczność dziadkom 
za to, że są i zawsze można na nich liczyć. Na zakoń-
czenie występów życzenia złożył Tomasz Gruszczyński 
dyrektor szkoły, Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów i 
Janina Zapała sołtys wsi. Wśród zaproszonych gości był 
także Andrzej Borowski Radny Rady Gminy Piekoszów 
oraz przedstawiciele gminy. Wszyscy zebrani obejrzeli 
także pokaz poloneza w wykonaniu małych tancerzy z 
klas 0. Brawom nie było końca. Na zakończenie wszyst-
kie wnuczęta zaśpiewały gromkie „Sto lat” i wręczyły 
własnoręcznie wykonane upominki. Dziadkowie nie kryli 
wzruszenia i zachwytu.                          /SP w Brynicy/

Świętowanie w Brynicy
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Sukcesy naszych wokalistów

Antoni Szczerek, uczeń klasy IV 
w Szczukowskich Górkach został 
laureatem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Kolęd, Pastorałek i Piosenek 
Świątecznych pt. „Kolęda płynie z 
Wysokości”.

Konkurs zorganizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowinach 
odbywał się w dniach 12-13 stycznia.

Antek – jako laureat II miejsca w 
kategorii wiekowej 9-13 lat – wystą-
pił podczas gali finałowej 14 stycznia 
i zaśpiewał kolędę „Gdy śliczna Pan-
na”. Serdecznie gratulujemy Antkowi 
wysokiego miejsca na podium zwłasz-
cza, że do pokonania miał 70 innych 
uczestników.

Kolejna wokalistka z naszej gminy, 
która odnosi sukcesy to Zuzanna Zię-
tal, uczennica klasy II gimnazjum w 
Piekoszowie, która po przejściu elimi-
nacji okręgowych w Kielcach, wzięła 
udział w przesłuchaniach w Między-
narodowym Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w 
Będzinie.

To wielki sukces młodej wokalistki, 

która w ten sposób reprezentowała 
nie tylko naszą gminę, ale i wojewódz-
two świętokrzyskie.

Występ, oprócz Mamy Sławomiry, 
oglądały i dopingowały również Maria 
Wiech, która Zuzię przygotowywała, 

wicedyrektor ZPO w Piekoszowie Bar-
bara Karyś oraz Radna Gminy Pieko-
szów Barbara Drogosz. Kciuki trzy-
mały także obecne na przesłuchaniu 
koleżanki Zuzi – Oliwia Sidło i Marty-
na Szafarczyk.                              /kg/

Antoni Szczerek i Zuzanna Ziętal w ostatnim czasie mocno zaznaczyli się na ogólnopol-
skich i międzynarodowych konkursach piosenki.

Ekipa dopingująca Zuzię. (fot. BCK)

Kolędowanie uczniów Szkoły 
Podstawowej w Szczukowskich 
Górkach rozpoczęto już 21 grud-
nia 2017 roku przedstawieniem ja-
sełkowym pt. „Opowieść o Trzech 
Mędrcach i chłopcu” w wykonaniu 
Koła Teatralnego. Historia Alvina 
– wnuka króla Melchiora, chłop-
ca o dobrym sercu, przeplatana 
tradycyjnymi kolędami wzruszyła 
wszystkich widzów.

Drugim punktem kolędowania był 
dzień 6 stycznia 2018 roku. Krótka 
scenka odegrana przez Kolędników 
Misyjnych z klasy V w kościele pa-
rafialnym w Szczukowicach, przy-
bliżyła parafianom ze Szczukowic 
problem dzieci z Syrii oraz Libanu i 
pomogła zebrać liczne ofiary na ich 
rzecz. Misyjny charakter tego dnia 
podkreślili także mali aktorzy, którzy 
wcielili się w dzieci z różnych stron 
świata. Tak kolorowo to jeszcze nie 
było!

Na zakończenie tegorocznego ko-
lędowania, Małe Dziecię, którym był 

chłopiec z zerówki, pobłogosławiło 
wszystkim, którzy na oścież otwo-
rzyli Bogu i drugiemu człowiekowi 
swe serca.

Uczniów przygotowali nauczyciele 
Agnieszka Lubczyńska, Agnieszka 
Niebylicka i Sławomir Skrobot. 

 /SP w Szczukowskich Górkach/

Otwarli swe serca na potrzeby innych

Barwne przedstawienie niosło dużo nauki. (fot. SP w Szczukowskich Górkach)
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Koncert Kolęd 
i Pastorałek

W poniedziałek 8 stycznia już po raz drugi odbył się 
Koncert Kolęd i Pastorałek, zorganizowany przez Zespół 
Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe 
pod czujnym okiem pomysłodawczyni - Marty Szafar-
czyk. 

W tym roku wszyscy zgromadzili się w Centrum Kultury 
w Piekoszowie, gdzie uczniowie wystąpili na scenie, śpiewa-
jąc najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Zaproszeni goście, ro-
dzice uczniów oraz Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek 
mieli również okazję obejrzeć "Jasełka" w wykonaniu klasy 
VI, przygotowane pod opieką Edyty Pięty i Magdaleny Czar-
neckiej - Zbróg. Największym zaskoczeniem tej imprezy był 
występ Grona Pedagogicznego z utworem pt. "Pastorałka 
od serca do ucha". Wszystkich gości, szczególnie uczniów, 
ten występ bardzo zaskoczył i ucieszył, ponieważ nie często 
mają okazję oglądać występy wokalne swoich nauczycieli.

Jednym z ważniejszych celów koncertu był kiermasz ciast, 
z którego dochód został przekazany na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy. – Chcieliśmy w dużym stopniu przyłą-
czyć się do akcji zbierania funduszy na sprzęt medyczny, któ-
ry ratuje noworodki. Specyfika naszej szkoły jest bliska takim 
wartościom jak pomoc chorym i niepełnosprawnym. Ponadto 
w grudniu w budynku szkoły odbył się kiermasz ozdób bożo-
narodzeniowych, przygotowany przez Paulinę Żelazny wraz 
z wychowawcami ze świetlicy, z którego dochód także został 
przekazany na WOŚP – informują organizatorzy.

Szczególne podziękowania skierowane są do koordynato-
ra tej imprezy Marty Szafarczyk, a także nauczycieli Edyty 
Pięty, Magdaleny Czarneckiej - Zbróg, Pauliny Żelaznej oraz 
do wszystkich wychowawców i nauczycieli wspomagających, 
którzy tak solidnie przygotowali uczniów do występów. Dzię-
kujemy Rodzicom uczniów Zespołu Oświatowych Placówek 
Integracyjnych w Micigoździe za upieczenie i przygotowanie 
ciast na kiermasz.                              /ZOPI w Micigoździe/

Pastorałki i kolędy
w języku obcym

W piątek 26 stycznia w Szkole Podstawowej im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Łosieniu odbył się III Międzyszkolny 
Konkurs Kolęd i Pastorałek w Języku Obcym. Uczniowie 
rywalizowali w dwóch kategoriach klasy IV – VI oraz kla-
sy VII i II – III gimnazjum. 

Konkurs organizowany przez nauczycieli języków obcych 
kultywuje zwyczaj śpiewania kolęd, rozbudza zainteresowa-
nie muzyką, promuje dzieci uzdolnione muzycznie oraz pro-
paguje naukę języków obcych. 

Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury miało trudne 
zadanie do wykonania jednak po długiej debacie wybrano 
najlepszych. W kategorii klas IV –VI zwyciężyła Aleksandra 
Piotrowska ze szkoły w Zajączkowie, tuż za nią uplasowała 
się jej szkolna koleżanka Maja Sornat, a na trzecim miejscu 
znalazła się uczennica szkoły w Łosieniu Patrycja Hajduk.

W drugiej kategorii klas VII i gimnazjum zwyciężył chór Bo-
nus z Piekoszowa, drugie miejsce wyśpiewała Zuzanna Ziętal 
także z gimnazjum w Piekoszowie, a na najniższym stopniu 
podium stanęli ex aequo Natalia Urbańczyk i Natalia Gos z 
SP w Łosieniu oraz Klaudia Titkin i Mateusz Dobosz z łosień-
skiego gimnazjum.                                   /ZPO w Łosieniu/

Laureaci konkursu z dyplomami i nagrodami. (fot. SP w Łosieniu)

Konkurs świąteczny
w szkole w Zajączkowie

W grudniu Szkoła Podstawowa w Zajączkowie za-
prosiła uczniów klas 0-III do udziału w X edycji Szkol-
nego Konkursu Plastycznego pt. „Kartka świąteczna 
–Boże Narodzenie 2017”. Celem konkursu było kulty-
wowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz edukacja 
plastyczna.

Ogółem na konkurs wpłynęło 49 prac. Komisja po obej-
rzeniu wszystkich „dzieł” ,biorąc pod uwagę inwencję ar-
tystyczną, pomysły związane z tematem konkursu, zasto-
sowanie różnych technik plastycznych i samodzielność 
w wykonywaniu prac, postanowiła nagrodzić: Ksawiera 
Wróblewskiego, Kalinę Piotrowską, Lenę Kaletę, Sylwestra 
Dudka, Gabriela Chrabąszcza, Maję Piotrowską, Mikoła-
ja Guzy, Lenę Szymkiewicz, Zuzię Dudek, Sandrę Górak 
oraz Amelię Sornat. Ponadto kilkunastu uczniów otrzymało 
wyróżnienia.                                  /ZPO w Zajączkowie/

Poezja o miłości...
W poniedziałek 6 lutego, uczniowie Szkoły Podsta-

wowej i Gimnazjum w Piekoszowie wyłonieni w dro-
dze eliminacji klasowych, wzięli udział w XI Konkursie 
Recytatorskim Poezji Miłosnej pod hasłem: „Miłość 
jest pełnią życia”, który jak co roku odbył się w biblio-
tece szkolnej.

Uczniowie przygotowali wiersze sławnych poetów, któ-
rych motywem przewodnim była miłość. Laureatami w gru-
pie klas IV-VI zostali: I miejsce - Karolina Zaród, II miejsce 
- Maja Borek, III miejsce - Magdalena Marszałek, wyróż-
nienia - Jakub Miśkiewicz oraz Marta Drabik. W grupie 
klas VII oraz gimnazjum Nagrodę Dyrektora otrzymał Ma-
teusz Gawroński, natomiast na podium stanęli: I miejsce - 
Marta Janusz, II miejsce - Gabriela Nartowska, III miejsce 
- Monika Rzepa, Aleksandra Jurek i Martyna Szafarczyk, 
wyróżnienia - Igor Sidło, Aleksandra Majchrzyk oraz Wik-
toria Kusińska. 

Organizatorami konkursu byli nauczycie: Iwona Kuban i  
Beata Konarska.                            /ZPO w Piekoszowie/
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R E K L A M A

Carpathia CUP z medalami
W sobotę 27 stycznia zawodnicy Klubu Karate Mo-

rawica i Piekoszów wystartowali w międzynarodo-
wym turnieju Carpathia CUP w Rzeszowie. W rywali-
zacji wzięło udział 600 zawodników z 12 krajów.

Był to pierwszy turniej w 2018 roku, którym zawodni-
cy KKM po przerwie startowej rozpoczęli rywalizację na 
tatami. Super formę zaprezentowała Laura Sitek wygry-
wając walki z rywalkami miedzy innymi z Litwy czy Wę-
gier. Dobrą dyspozycję zaprezentowały również Oliwia 
Sidło i Ewa Jarząb, które zajęły w kumite drugie miejsce. 

Na miejscu trzecim znalazła się Oliwia Skiba reprezen-
tantka KKM z Morawicy. Serdeczne gratulacje należą się 
wszystkim zawodniczkom i zawodnikom, a szczególnie 
medalistkom. 

Bez medalu, ale z cennym doświadczeniem wrócili 
pozostali reprezentanci KKM: Piotr Węgliński, Karol Si-
tek, Patrycja Gałecka, Kinga Rabiej, Sylwia Kazimierska, 
Nadia Kubiec, Zuzanna Trepka oraz Olga Kaczmarczyk.

/Andrzej Horna/

Carpathia Cup 2018 przyniosła medale dla naszych reprezentantów. (fot. KKM)



ŚWIĘTO KOBIET - 8.03.2018

Koncert Dominiki Zukowskiej i Andrzeja Koryckiego

Start koncertu:
godzina 17:30 
Wstęp wolny!

Centrum Kultury   
w Piekoszowie
ul. Kolejowa 2

PLAN PRZEJAZDU I TRASA:
15.30 - Wierna przystanek przy drodze powiatowej przy 
torach (okolica stacji Wierna Rzeka) 
15.35 - Wierna przy rozjeździe dróg (okolice Kościoła) 
15.45 - Zajączków przy bibliotece 
15.55 - Bławatków przy sklepie 
16.05 - Gałęzice przy świetlicy 
16.15 - Rykoszyn przy OSP 
16.25 - Wincentów przy skrzyżowaniu z drogą na Zręby 
16.35 - Wincentów ostatni przystanek przy drodze 
w kierunku Łosienia 
16.45 - Łosienek przy rozjeździe w kierunku Podrabia 
16.55 - Łosień przy Kościele 
17.05 - Łubno przy rozjeździe w kierunku Podrabia 
17.15 - Micigózd przystanek przy szkole 
17.25 - Centrum Kultury, ul. Kolejowa 2 

PLAN PRZEJAZDU II TRASA:
16.15 - Podzamcze przy rondzie 
16.25 - Brynica przy szkole 
16.30 - Brynica przy rozjeździe w kierunku Bugaj 
16.40 - Szczukowice przy OSP 
16.50 - Szczukowice przy rozjeździe na Piekoszów 
17.00 - Janów / Jaworznia stacja Orlen 
17.10 - Jaworznia na końcowym przystanku autobuso-
wym (przy domu p. sołtys) 
17.20 - Łaziska przy przystanku w kierunku Piekoszo-
wa 
17.25 - Centrum Kultury, ul. Kolejowa 2

TRASY PRZEJAZDU AUTOBUSÓW DOWOZACYCH
OSOBY NA DZIEN KOBIET

.
,

,

.

Wójt Gminy Piekoszów zaprasza na


