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Dożynki w gminie Piekoszów
Czytaj na str. 18-19

Nowe drogi również 
w Lasku i Rykoszynie
Drogowych inwestycji ciąg dalszy. 
Nową nawierzchnię uzyskały drogi 
do miejscowości Lasek oraz ulica 
Zacisze w Rykoszynie.

Koniec z podtapianiem 
podwórek w Zajączkowie
Brak odwodnienia, brak chodni-
ków, rozsypująca się droga - ten 
obraz wkrótce zniknie ze świado-
mości mieszkańców Zajączkowa. 
Wszystko dzięki realizowanej tam 
inwestycji.

Czytaj na str. 5 Czytaj na str. 8Czytaj na str. 4

Brak zgody wójta na 
kopalnię w Zajączkowie
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek wyraził negatywne stanowi-
sko w sprawie uruchomienia wydo-
bycia złóż wapieni i gez jurajskich w 
miejscowości Zajączków.
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Wójt gminy z absolutorium
We wtorek 26 czerwca odbyła się sesja Rady 

Gminy Piekoszów, podczas której głosowano nad 
jedną z najważniejszych uchwał podejmowanych w 
ciągu roku – uchwałą w sprawie udzielenia absolu-
torium Wójtowi Gminy Piekoszów z tytułu wykona-
nia budżetu za 2017 rok. 

Zanim radni przystąpili do głosowania, przedstawiono 
obecnym na sesji wniosek komisji rewizyjnej skierowa-
ny do RIO w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Piekoszów. Regionalna Izba Obrachunkowa po-
zytywnie zaopiniowała wniosek komisji rewizyjnej, jak 
również pozytywnie oceniła stopień zrealizowanych do-
chodów i wydatków w stosunku do planu.

Wydatki wykonane za 2017 rok opiewały na kwotę 
nieco ponad 61 milionów 255 tysięcy złotych, w tym wy-
datki bieżące to 56 milionów 416 tysięcy, a majątkowe, 
czyli inwestycyjne to nieco ponad 4 miliony 838 tysię-
cy złotych. Dochody gminy w ubiegłym roku opiewały 
na kwotę 63 milionów 480 tysięcy 897 złotych. Plan 
dochodów został zrealizowany w 98,35 procentach, a 
plan wydatków w 90,74 procentach. Warto dodać, że w 
ubiegłym roku na spłatę zaciągniętego w poprzednich 
kadencjach zadłużenia władze gminy przeznaczyły 4,5 
miliona złotych. - Dzięki przyjętym przeze mnie założe-
niom spłaty zadłużenia, dług zmniejsza się, a wraz z 

nim spada wysokość odsetek i z każdym rokiem będzie-
my spłacać już mniejsze kwoty. To oznacza, że większe 
pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje, 
co zdecydowanie można odczuć już w tym roku, bo 
realizujemy dużo więcej inwestycji infrastrukturalnych – 
podkreśla wójt Zbigniew Piątek, który po udzieleniu mu 
absolutorium złożył podziękowania na ręce radnych, 
sołtysów i pracowników urzędu gminy, z którymi wspól-
nie realizuje przyjęte zadania budżetowe. 

– Udzielone absolutorium to nasz wspólny sukces. 
Dziękuję przede wszystkim za Państwa mądrość i zro-
zumienie wizji rozwoju tej gminy. Wszyscy wiemy, że nie 
da się zrobić wielu rzeczy na raz, że część inwestycji 
musi poczekać na realizację ze względu na zadłużenie. 
Nie było łatwo wyprowadzić z niego gminę na prostą, 
a jak wiadomo z zadłużenia nadal wychodzimy. Miesz-
kańcy oczekiwali inwestycji, na które nie było nas stać. 
Przyjęliśmy dobry kierunek i niebawem już mieszkańcy 
to odczują. Inwestycji z każdym rokiem będzie przyby-
wać, podobnie jak z każdym rokiem będzie przybywać 
nam pozyskanych środków zewnętrznych – zapew-
nił gospodarz gminy Piekoszów, który podkreślał, że 
wszystkie sukcesy, nawet te najmniejsze mobilizują go 
do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

/A.Olech/

Uchwały podjęte na sesji 26 czerwca:
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pie-
koszów za 2017 rok
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Piekoszów absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu Gminy Piekoszów za 
2017 rok
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2018-2030
- w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nierucho-
mym wpisanym do rejestru zabytków
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Piekoszów
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świad-
czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi
- w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regu-
lacyjnemu projektu „Regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy 
Piekoszów”
- w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku ko-
munikacyjnego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w ob-
rębie ewidencyjnym Wincentów 

- w sprawie wskazania maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pieko-
szów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piekoszów

Uchwały podjęte na sesji 11 lipca:
- w sprawie podziału gminy Piekoszów na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym
- w sprawie podziału gminy Piekoszów na stałe obwody 
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych
- w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Pieko-
szów
- w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Pie-
koszów nieruchomości gruntowych położonych w obrę-
bie ewidencyjnym 0006 Lesica od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2018 
rok
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2018-2030
- w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmie-
rzających do przekazania w formie darowizny części nie-
ruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 
1578/351, położonej w obrębie ewidencyjnym 0013 Pie-
koszów na rzecz Skarbu Państwa w celu wybudowania 
nowej siedziby Posterunku Policji w Piekoszowie.

Źródło: BIP UG Piekoszów

Z ŻYCIA RADY
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Ponad 3,3 miliona złotych pozyskane 
na modernizację oświetlenia ulicznego
Ponad 2 tysiące lamp w gminie Piekoszów do wymiany. Jest milionowe dofinansowanie!

Dofinansowanie na realizację 
jednej z najważniejszych inwe-
stycji pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego 2014-
2020 na realizację projektów 
pozakonkursowych w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego. 

Wymiana 2200 lamp sodowych 
na energooszczędne oświetlenie 
typu LED w sumie będzie koszto-
wać nieco ponad 4 miliony 123 ty-
siące złotych, z czego aż 3 miliony 
394 tysiące złotych stanowi kwota 
unijnego dofinansowania. - Dofi-
nansowanie, jakie pozyskaliśmy na 
pokrycie kosztów tej jakże niezwy-
kle potrzebnej inwestycji stanowi aż 
85 procent kosztów całego zada-
nia. Dla gminy Piekoszów to ogrom-
ny zastrzyk finansowy. Szczególnie 
w naszej sytuacji, kiedy to w ostat-
nim czasie musieliśmy realizować 
program naprawczy. Dotacje unijne 
i rządowe dają nam możliwość roz-
woju. Na to stawiamy – podkreśla 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. - Bardzo się cieszę, że uda-
ło nam się pozyskać aż tak wysokie 
dofinansowanie na wymianę oświe-
tlenia w całej gminie. Realizacja tej 
inwestycji zaowocuje w przyszłości 
sporymi oszczędnościami – zauwa-
ża gospodarz gminy.
Inwestycja za 4 miliony złotych 

przyniesie oszczędności
Dzięki nowoczesnym oprawom 

energooszczędnym nie dość, że 
będzie jaśniej, a promienie oświetlą 
większe połacie, to jeszcze można 
zaoszczędzić na rachunkach za 
energię elektryczną. - Każdy go-
spodarz gminy marzy o oszczęd-
nościach – mówi Zbigniew Piątek. 
- Zamiast wydawać na rachunki za 
prąd będziemy mogli - dzięki zaosz-
czędzonym pieniądzom - realizować 

kolejne potrzeby mieszkańców. To 
dla nas bardzo ważna inwestycja i 
ogromnie się cieszę, że już nieba-
wem z nią ruszymy – mówi wójt Zbi-
gniew Piątek. - Oszacowaliśmy, że 
w skali roku zaoszczędzimy nawet 
kilkaset tysięcy złotych na kosztach 
energii elektrycznej i konserwacji 
oświetlenia ulicznego. Warto też 
podkreślić, że w związku ze zmniej-
szonym zapotrzebowaniem na 
energię elektryczną zmniejszy się 
także ilość emitowanego dwutlen-
ku węgla. To inwestycja całkowicie 
proekologiczna, która wpłynie na 
czystość powietrza – tłumaczy wójt 
gminy.

Szukają wykonawcy. 
Przetarg już ogłoszony!

Władze gminy Piekoszów wła-
śnie podpisały umowę na dofi-
nansowanie inwestycji. Już ru-
szyła procedura przetargowa. 
- Przeprowadziliśmy audyt energe-
tyczny i przygotowaliśmy dokumen-
tację techniczną. Byliśmy gotowi do 
uruchomienia procedury przetargo-
wej. Czekaliśmy tylko na podpisa-
nie umowy o dofinansowanie za-
dania – mówi wójt Zbigniew Piątek 

i dodaje, że przetarg na wymianę 
oświetlenia już został ogłoszony. - 
Termin składania ofert upłynie 10 
września. Chcemy, aby prace ru-
szyły jak najszybciej – zapowiada 
gospodarz gminy Piekoszów.

Będzie jaśniej i bezpieczniej
Warto podkreślić, że nowoczesne 

technologie oświetleniowe niosą ze 
sobą nie tylko spore oszczędności, 
ale i wielki potencjał mocy oświetle-
nia. - Od dawna już szukamy takich 
rozwiązań technologicznych, które 
pozwolą nam zmniejszać wydatki, a 
przy tym również zapewnić zdrow-
sze i bezpieczniejsze środowisko 
mieszkańcom. Wymiana oświetle-
nia ulicznego na terenie całej gmi-
ny na energooszczędne oświetlenie 
ledowe sprawi, że będzie u nas nie 
tylko jaśniej i taniej, ale co najbar-
dziej istotne, będzie bezpieczniej. 
Już za kilka miesięcy, mieszkańcy 
z całą pewnością zobaczą różnicę 
pomiędzy starym a nowym oświe-
tleniem – zapowiada wójt, który 
podkreśla również, że nowe oprawy 
zdecydowanie poprawią także wa-
lory estetyczne gminy.

/A.Olech/

Wójt gminy cieszy się z pozyskanego dofinansowania i podkreśla, że dzięki tej inwestycji będzie 
nie tylko taniej, ale i bezpieczniej. (fot. BCK)
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Remont drogi w Zajączkowie
Najpóźniej w listopadzie spełni się marzenie mieszkańców Zajączkowa. Nareszcie bę-
dzie tu przeprowadzona tak długo wyczekiwana przebudowa drogi biegnącej przez 
miejscowość.

Umowę na wykonanie prze-
budowy drogi w Zajączkowie 
Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, podpisał 4 lipca 
w Urzędzie Gminy w Pieko-
szowie. Wyłonionym w drodze 
przetargu wykonawcą inwe-
stycji została firma TRASBUD 
Budownictwo ze Strawczyna, 
z ramienia której umowę wyko-
nawczą sygnował swoim pod-
pisem jeden ze współwłaści-
cieli firmy Tomasz Michalski.

Inwestycja opiewa na kwotę 
jednego miliona stu tysięcy zło-
tych. Władze gminy Piekoszów 
pozyskały aż połowę środków 
na realizację drogi w Zajączko-
wie w ramach „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktu-
ry drogowej na lata 2016-2019”. 
Zgodnie z założeniami, nowy 
asfalt położony będzie na długo-
ści 877 metrów. Po obu stronach 
drogi powstaną także chodniki. 

Jeden będzie miał długość 415 
metrów, a drugi 655 metrów. W 
sumie ciągi piesze powstaną tu 
na długości ponad kilometra. – 
Jestem bardzo zadowolony, że 
udało nam się pozyskać rządo-
we dofinansowanie na realizację 
tej inwestycji. Niebawem w Za-
jączkowie podniesie się komfort 
użytkowania drogi, a także bez-
pieczeństwo zarówno pieszych, 
jak i kierowców – podkreśla wójt 
Zbigniew Piątek.

Warto dodać, że powstanie tu 
nie tylko droga i chodnik. Wyko-
nane będzie także odwodnienie. 
Na jego brak mieszkańcy także 
narzekali. Jak mówią, w czasie 
deszczów zalewane były pose-
sje. – Teraz problem ten zostanie 
całkowicie rozwiązany. W ramach 
inwestycji zrobimy też porząd-
ne odwodnienie. Zależy nam na 
komforcie życia naszych miesz-
kańców. Inwestycje staramy się 

wykonywać kompleksowo. Tak 
też jest w przypadku przebudo-
wy drogi w Zajączkowie. To dłu-
go wyczekiwana inwestycja. Nie 
mogliśmy jednak zrealizować jej 
wcześniej ze względu na ogrom-
ny koszt. Środków finansowych 
z zewnątrz szukamy wszędzie, 
gdzie się tylko da. Czasami lepiej 
jest wstrzymać się z inwestycją i 
spróbować pozyskać dofinanso-
wanie. W tym przypadku spraw-
dziło się to, bo zyskaliśmy prze-
cież ponad pół miliona złotych, a 
to bardzo duża kwota – zaznacza 
wójt Piątek.

Mieszkańcy nową drogą poja-
dą najpóźniej do końca paździer-
nika. – Taki jest termin zakończe-
nia robót. Mamy jednak nadzieję, 
że uda nam się oddać inwestycję 
wcześniej – zapowiedział pod-
czas podpisania umowy Tomasz 
Michalski współwłaściciel firmy 
TRASBUD Budownictwo, która 
jest generalnym wykonawcą in-
westycji.

/A.Olech/

Wójt gminy oraz wykonawca tuż po podpisaniu umowy. (fot. BCK)

Remont drogi już trwa. W tle wykonany chod-
nik po jednej ze stron. (fot. BCK)
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Nowe drogi w Lasku i Rykoszynie
Końca dobiegły prace związane 

z budową drogi Jeżynów-Lasek. 
Nową nawierzchnię położono na 
długości 722 metrów. 

– Był to drugi etap zadania. W 
pierwszym etapie wykonaliśmy dwa 
odcinki drogi o łącznej długości 617 
metrów. Teraz nastąpiła kontynuacja 
inwestycji – mówi wójt gminy Pie-

koszów Zbigniew Piątek. Powstały 
nowy odcinek drogi połączył wyko-
nane w roku ubiegłym dwa jej odcin-
ki.

Wykonawcą inwestycji, która za-
kończona została z miesięcznym wy-
przedzeniem, był Zakład Robót Dro-
gowych DUKT Sp. z o.o. Wykonanie 
drogi kosztowało ponad 153 tysiące 
złotych. – Droga Jeżynów-Lasek to 
bardzo ważna inwestycja dla miesz-
kańców tej części gminy, bo w końcu 
będą mogli normalnie tędy przeje-
chać. Takich potrzeb oczywiście jest 
więcej i staramy się je sukcesywnie 
realizować. Duże zadłużenie gminy 
i konieczność spłat kredytu spowo-
dowały, że wiele inwestycji musiało 
być odłożonych "na później". Teraz 
staramy się nadrabiać uciekający 
czas. Robimy tyle, na ile jest nas 
stać. Gdyby nie pozyskane rządowe 
dofinansowanie chociażby na drogę 
w Zajączkowie, to z całą pewnością 
ilość kilometrów wykonanych no-
wych dróg byłaby dużo mniejsza. Te 
pieniądze to dla nas wielkie wsparcie. 
Dlatego staramy się aplikować o ich 
pozyskanie wszędzie tam, gdzie się 
tylko da – zaznacza wójt Zbigniew 
Piątek.

Ulica Zacisze w Rykoszynie też 
już gotowa

Mieszkańcy Rykoszyna też mogą 

już jeździć nową  nawierzchnią, jaka 
została położona na ulicy Zacisze, 
której długość to 456 metrów. Wy-
budowane będą także zjazdy do 
posesji. Projekt wykonała Pracow-
nia Urbanistyczno-Architektoniczno-
-Budowlana Zespół Projektowy. Do 
przetargu na realizację tego zada-
nia zgłosiły się trzy firmy. Najtańszą 
ofertę złożył Zakład Robót Drogo-
wych DUKT Sp. z o.o, który wykonał 
drogę za ponad 119 tysięcy złotych.                           

         /A.Olech/

Wójt gminy podczas roboczej wizyty na dro-
dze w Lasku. (fot. CKinfo)

Ulica Zacisze w Rykoszynie już może pochwalić się nową nawierzchnią (fot. BCK)

Bezpłatne 
porady prawne

Wiele z osób zgłasza nam pro-
blem rzekomych zadłużeń. Rzeko-
mych, bowiem nierzadko okazywało 
się, że zaległości, mimo krótkiego 
czasu od zaciągnięcia zobowiąza-
nia, znacznie przewyższały należ-
ność główną. Niemalże we wszyst-
kich tych przypadkach okazywało 
się, że kwota zobowiązania rosła 
w zastraszającym tempie. Zdarzały 
się przypadki, w których osoby za-
ciągające niewysokie pożyczki tra-
ciły cały dorobek życia. Analizując 
niektóre ze spraw okazywało się, 
że po jednej stronie były kancelarie 
prawne, a po drugiej „zwykli” Polacy. 
Na niekorzyść tych drugich zawsze 
działał czas i tzw. „twarde prawo”. 

Zdecydowanie stawaliśmy i sta-
wać będziemy w interesie osób 
słabszych.

Podejmowanymi przez biuro in-
terwencjami, w zakresie tych spraw, 
w wielu przypadkach przywróciliśmy 
zaufanie poszkodowanym do orga-
nów wymiaru sprawiedliwości. 

Na bezpłatne porady prawne za-
prasza Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek i Sylwester Kasprzyk 
Asystent Senatora RP Jacka Włoso-
wicza.

Zapisy telefoniczne na bezpłat-
ne porady prawne do Biura Posła 
Zbigniewa Ziobro i Senatora Jacka 
Włosowicza w każdą środę i piątek 
w godzinach 8:00 -16:00, tel. 799 
261 099.                                /sup/
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Ponad 2 milony na polepszenie
jakości wody

Kanał kryty do odprowadzania oczyszczo-
nych ścieków komunalnych do cieku Babia, ko-
lejne nitki wodociągów, ujęcie wody w Lesicy, 
chlorownia i 1,5 kilometra nowego wodociągu 
łączącego studnię w Lesicy z wieżą ciśnień w 
Zajączkowie, a w planach wymiana skorodowa-
nych rur wodociągowych, a także kapitalny re-
mont wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków 
– władze gminy Piekoszów poczyniły konkret-
ne kroki w kierunku zapobiegania skażeniom 
wody. 

Tylko tegoroczne koszty gigantycznych inwesty-
cji opiewają na blisko 2,5 miliona złotych. Część z 
nich już jest na ukończeniu.  

Studnia w Lesicy zabezpieczy przed 
skażeniami wody

Władze gminy chcąc rozwiązać problem skażeń 
wody postawiły na konkretne rozwiązania. - Musimy 
powiedzieć sobie otwarcie, że jest to problem, który 
niestety dotyka nas wszystkich od dawna. Od sa-
mego początku postawiłem na inwestycje, które po-
zwoliłyby nam uniknąć skażeń. Budżet początkowo 
mieliśmy mocno ograniczony ze względu na duże 
zadłużenie gminy. Od samego początku ruszyliśmy 
z przygotowaniem planu naprawczego, który uda-
ło nam się zrealizować w większym stopniu, niż to 
pierwotnie zakładaliśmy. Jednocześnie skupiłem 
się na stworzeniu wizji poprawy jakości wody, do 
skażeń której dochodziło od dłuższego czasu. Nie-
malże natychmiast ruszył proces przygotowawczy 
do poprawienia tego stanu rzeczy. Rozpoczęliśmy 
od budowania nowych wodociągów, bo na tyle było 
nas stać. W tym samym czasie zaczęliśmy przygo-
towywanie dokumentacji technicznej niezbędnej do 
wybudowania studni w Lesicy wraz z całą potrzeb-
ną infrastrukturą. Procedura przygotowawcza była 
długa i skomplikowana, ale w końcu udało nam się 
rozpocząć prace, które już są na ukończeniu – za-
pewnia Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Dzięki realizacji tej inwestycji lepsza jakościowo 
woda dosłownie lada dzień zostanie doprowadzo-
na magistralą wodociągową do wieży ciśnień w Za-
jączkowie, skąd zaopatrywany w wodę będzie nie 
tylko Zajączków, ale także Lesica, Rykoszyn, Bła-
watków, Skałka, Jeżynów, Młynki i Wesoła. Gigan-
tyczna inwestycja kosztuje 1,2 miliona złotych.

Powstają nowe nitki wodociągowe
W tym samym czasie ruszyła budowa kolejnych 

nitek wodociągowych w innych częściach gminy. 
Tylko w tym roku powstanie blisko trzy kilometry 
nowych wodociągów. I tak, końca dobiegły prace 

nad długo wyczekiwaną inwestycją budowy odcin-
ka sieci wodociągowej pomiędzy Brynicą a Julia-
nowem. Już powstaje projekt nitki wodociągowej 
łączącej Podzamcze Piekoszowskie z ulicą Jarzę-
binową w Piekoszowie oraz Micigózd, Wincentów i 
Łubno. - Realizacja tej inwestycji pozwoli na odłą-
czenie mieszkańców tej części gminy od studni Pie-
koszów II i podanie wody z ujęcia Szczukowskie 
Górki. Dzięki temu zapobiegniemy powtarzającym 
się tu skażeniom wody – podkreśla wójt Zbigniew 
Piątek. 

Trwa budowa kanału krytego
Pełną parą idą prace związane z budową kanału 

krytego do odprowadzania oczyszczonych ścieków 
komunalnych do cieku Babia. Inwestycja kosztować 
będzie blisko 1,2 mln złotych, a na jej realizację 
pozyskano 85 % dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach. - Budo-
wa kanału krytego również ma wpłynąć na poprawę 
jakości środowiska. Ścieki będą odprowadzane wy-
łącznie z naszej oczyszczalni. Odprowadzane ścieki 
są poddawane kontroli i badaniu przez Wojewódzką 
Inspekcję Ochrony Środowiska i spełniają wszelkie 
normy. Jednocześnie ich kontakt z gruntem będzie 
dużo mniejszy – mówi Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek. 

Oczyszczalnia ścieków w Piekoszowie 
do modernizacji

Władze gminy Piekoszów mają już kolejne plany 
związane z poprawą jakości wody na terenie gminy. 
- Będziemy sukcesywnie wymieniać skorodowane 
rury wodociągowe. Już ruszamy z dokumentacją. 
Poza tym, kolejną gigantyczną i bardzo potrzeb-
ną inwestycją na terenie gminy Piekoszów będzie 
modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni 
ścieków. W chwili obecnej aktualizowana jest do-
kumentacja. Po jej skompletowaniu rozpoczniemy 
procedurę przygotowania wniosku nawet o 85 % 
dofinansowanie zadania, które jest kosztowne, ale 
bardzo potrzebne – mówi wójt gminy Piekoszów, 
Zbigniew Piątek. Koszt modernizacji i rozbudowy 
oczyszczalni ścieków w Piekoszowie oszacowano 
na około 6,5 miliona złotych. - Prace związane z 
unowocześnieniem oczyszczalni ruszą w perspek-
tywie dwóch lat – zapewnia gospodarz gminy i do-
daje, że najważniejsze dla niego jest zdrowie i bez-
pieczeństwo mieszkańców.

/A.Olech/
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Ambitne inwestycje realizowane przez ZUK
Bieżący rok obfituje w liczne 

inwestycje realizowane na tere-
nie gminy Piekoszów przez Za-
kład Usług Komunalnych. Nie-
które z nich już dobiegły końca, 
a niektóre nadal są w realizacji. 

- Realizowane przez Zakład 
Usług Komunalnych inwesty-
cje są długo wyczekiwane przez 
mieszkańców i bardzo potrzebne. 
Ogromnie się cieszę, że wszyst-
ko, co wspólnie zaplanowaliśmy 
zostanie wykonane. Celem tych 
działań jest przede wszystkim 
poprawa jakości wody na terenie 
gminy Piekoszów – podkreśla wójt 
Zbigniew Piątek.  

W pierwszej kolejności końca 
dobiegły prace związane z wy-
budowaniem sieci wodociągowej. 
– Jest to sieć łącząca Brynicę i 
Julianów. Wykonanie tej nitki wo-
dociągowej nie tylko poprawi wa-
runki dostarczania wody dla Ju-
lianowa, ale również dla części 

Micigozdu – tłumaczy prezes ZUK 
w Piekoszowie Zbigniew Krako-
wiak i dodaje, że w tym samym 
czasie wybudowano także frag-
ment kanalizacji w Jaworzni. 

Na tym jednak nie koniec. Pra-
ce nadal trwają nad wykonaniem 
nitki wodociągowej o długości 
1100 m wodociągu łączącego 
miejscowość Zajączków i Bławat-
ków. - Ze względu na dość trudny 
i skalisty grunt prace posuwają się 
wolniej niż uprzednio zakładali-
śmy. Przewidujemy jednak, że we 
wrześniu zostaną one zakończone 
– mówi prezes ZUK. – Zależało 
nam na wykonaniu tego odcinka, 
ponieważ po jego zakończeniu 
sieci wodociągowe zachodniej i 
wschodniej części gminy zostaną 
połączone – zaznacza wójt gmi-
ny Piekoszów, Zbigniew Piątek i 
podkreśla, że kolejne wodociągi 
już są projektowane. – Jesteśmy 
w trakcie projektowania odcinków 

sieci wodociągowych łączących 
Podzamcze Piekoszowskie z ulicą 
Jarzębinową w Piekoszowie oraz 
Micigózd, Wincentów i Łubno – 
wymienia wójt.

Budowa krytego kanału o dłu-
gości 1250 m do odprowadzania 
oczyszczonych ścieków komunal-
nych z oczyszczalni w Piekoszo-
wie do cieku Babia jest kolejną 
ważną inwestycją gminy Pieko-
szów nadzorowaną przez ZUK. 
Jest to realizacja obowiązku, jaki 
na Zakład nałożył w pozwoleniu 
wodnoprawnym Regionalny Za-
kład Gospodarki Wodnej w Krako-
wie. Brak jego wykonania będzie 
skutkować karami finansowymi w 
postaci pięciokrotnej opłaty za ko-
rzystanie ze środowiska. Zakoń-
czenie jego budowy planowane 
jest na koniec października bieżą-
cego roku.         

       /A.Olech/

Czy straż gminna to dobry pomysł?
Straż gminna, podobnie jak 

straż miejska, strzegłaby po-
rządku i zapewniała bezpieczeń-
stwo na terenie naszej gminy. 
Jednak nie tylko to należałoby 
do jej obowiązków.

- Ze względu na pojawiające 
się skażenia wody w gminie Pie-
koszów, straż gminna mogłaby 
obserwować, sprawować nadzór 
nad prawidłowym wywożeniem np. 
ścieków czy innych niebezpiecz-

nych odpadów. Chodzi o to, by 
zapobiegać wylewaniu np. fekali 
do rowów czy na pola, bo to może 
być powodem zanieczyszczania 
wód – zaznacza Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów. – Dlatego 
też pojawił się pomysł, by stwo-
rzyć straż gminną, która mogłaby 
w tym temacie pomagać - dodaje.

Jak podkreśla Jacek Zegadło ze 
Straży Miejskiej w Kielcach, straż 
mogłaby zajmować się właśnie 
dodatkowo ochroną środowiska. – 
Straż miejska posiada tzw. patrol 
środowiskowy, który zajmuje się 
tym tematem. Dbamy o warunki 
środowiskowe mieszkańców po-
przez  zapobieganie wywozu odpa-
dów niebezpiecznych w miejsca do 
tego nie przeznaczone, zapobie-
ganie robieniu szamb ze starych 
studni czy też mierzeniu stężenia 
smogu i wyszukiwania źródeł emi-
sji nadmiernego pylenia. Ale jest 
to również profilaktyka informują-

ca np. o tym jak palić w piecach, 
aby emitować jak najmniej niebez-
piecznych pyłów – wymienia. Jak 
zaznacza pracownik Straży Miej-
skiej w Kielcach, w gminie Pieko-
szów zaistniała potrzeba, by mieć 
kontrolę i móc podejmować odpo-
wiednie działania w kwestii ochro-
ny środowiska, w tym wody pitnej. 
– Piekoszów to gmina perspekty-
wiczna gdzie przybywa mieszkań-
ców. Powinniśmy mocniej zadbać 
o ochronę naszych przepięknych 
krajobrazów i nieskażonego środo-
wiska. Mamy obszary przemysło-
we, na których należy prowadzić 
przemyślane działania. Niestety 
nasza gmina nie posiada takich 
narzędzi, by móc wszystkie proce-
sy kontrolować, dlatego potrzebna 
jest pomoc specjalistów, którzy 
prowadziliby przemyślane działa-
nia w tym zakresie – dodaje Jacek 
Zegadło.                                    

               /sup/

Jacek Zegadło ze Straży Miejskiej, podkreśla 
konieczność podjęcia tematu ochrony środo-
wiska w gminie Piekoszów. (fot. BCK)
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NIE dla kopalni Zajączków-Wesoła

Samorządowe Kolegium Od-
woławcze w Kielcach postano-
wieniem z 9 sierpnia utrzymało 
w mocy postanowienie Wójta 
Gminy Piekoszów z 16 maja od-
mawiające uzgodnienia udzie-
lenia koncesji na wydobywanie 
wapieni i gez jurajskich ze zło-
ża „Zajączków – Wesoła” poło-
żonego w miejscowości Zającz-
ków. 

Uchylenia postanowienia wój-
ta domagał się przedsiębiorca, 
ubiegający się o uzyskanie konce-
sji, twierdząc, że przedsięwzięcie 
nie narusza sposobu wykorzysta-
nia nieruchomości ustalonego w 
studium (tj. terenów rolniczych), 
tak więc jego zdaniem zacho-
dziła podstawa do pozytywnego 
uzgodnienia wniosku Marszałka 
w zakresie udzielenia koncesji. 
Zdaniem Samorządowego Kole-
gium Odwoławczego z wniosku o 
wydanie koncesji oraz z projektu 
koncesji wynika, że przedsiębior-
ca ubiegający się o koncesję za-
mierzał prowadzić wydobywanie 
metodą odkrywkową wapieni i 
gez jurajskich ze złoża „Zającz-
ków – Wesoła”. Taka działalność 
bezsprzecznie wywiera znacz-
nie większy wpływ na otaczają-
ce środowisko niż poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złoża kopaliny 
i ma charakter długoterminowy. 
Działalność taka wyklucza inne 
sposoby wykorzystywania obję-
tych nią nieruchomości, w takich 
przypadkach przeznaczenie nie-
ruchomości na przykład dla za-
budowy mieszkaniowej, terenów 
rolniczych czy lasów nie da się 
pogodzić z działalnością wydo-
bywczą. SKO stwierdziło, że Wójt 
Gminy Piekoszów słusznie wska-
zał, że planowana działalność 
naruszy przeznaczenie wyżej wy-
mienionych nieruchomości okre-
ślonych w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Piekoszów 
i w jego wyniku nie będzie możli-
we zagospodarowanie tego terenu 
w sposób zgodny ze studium.

Należy dodać, że Marszałek 
Województwa Świętokrzyskiego 
swoją decyzją z dnia 5 czerwca 
postanowił odmówić udzielenia 
koncesji na wydobywanie wapie-
ni i gez jurajskich ze złoża „Za-
jączków - Wesoła”  położonego w 
miejscowości Zajączków. W uza-
sadnieniu czytamy: „W toku po-
stępowania tut. organ jednoznacz-
nie ustalił, że choć złoże wapieni i 
giez jurajskich „Zajączków – We-
soła” zostało ujawnione w Stu-
dium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Piekoszów, to tereny na 
tym złożu mają przeznaczenie rol-
ne o symbolu R, a więc nie zwią-
zane z działalnością wydobywczą. 
Wobec powyższego, zamierzona 
przez wnioskodawcę działalność  
polegająca na wydobywaniu wa-
pieni i giez jurajskich ze złoża 

„Zajączków – Wesoła”, położone-
go w granicach działek nr 835/1, 
836 i 837/1 w miejscowości Za-
jączków (obręb nr 0020), jest nie-
zgodna z obowiązującym Studium 
uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy Piekoszów, gdyż teren, na 
którym miałyby być ona prowa-
dzona ma przeznaczenie rolnicze. 
Oznacza to w konsekwencji, że 
podjęcie działalności wydobyw-
czej na złożu „Zajączków – Weso-
ła” uniemożliwiłoby wykorzystanie 
nieruchomości w sposób okre-
ślony w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Piekoszów, 
gdyż spowodowałoby przeznacze-
nie i wykorzystanie nieruchomo-
ści na cele nierolnicze. Powyższe 
ustalenia uzasadniają odmowę 
udzielenia koncesji.” 

/UG/

Negatywne stanowisko wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka w sprawie uzgodnie-
nia projektu koncesji dla złoża Zajączków-Wesoła zostało utrzymane przez organ od-
woławczy.

W sprawie kopalni zorganizowany został protest mieszkańców Zajączkowa i Miedzianki z udzia-
łem władz i mediów. (fot. archiwum BCK)
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Trzy sołectwa z dofinansowaniem
Nowy sprzęt na placu zabaw w Łaziskach, odrestaurowanie kapliczki przy bibliotece 
w Zajączkowie i budowa parkingu przy nowoczesnym placu zabaw w Podzamczu – to 
wszystko zostanie zrobione jeszcze w tym roku dzięki pozyskanemu dofinansowaniu.

Blisko 130 projektów zgłosili 
przedstawiciele sołectw z powia-
tu kieleckiego do konkursu "Pro-
gram dla sołectw". Starostwo Po-
wiatowe w Kielcach nagrodziło 
55 z nich. Wśród nich znalazły się 
aż trzy sołectwa z terenu gminy 
Piekoszów. Każde z nich dosta-
nie po 5 tysięcy złotych dofinan-
sowania do projektu złożonego 
wspólnie z gminą.

Piętnaście tysięcy złotych popły-
nie w sumie do trzech sołectw z gmi-
ny Piekoszów - dostaną je sołectwa 
Łaziska, Podzamcze i Zajączków. 
– Pełni zapału i niezwykle aktywni 
są nasi mieszkańcy – przyznaje wójt 
gminy Piekoszów. – Z radością ob-

serwuję, że coraz chętniej wychodzą 
ze swoimi inicjatywami, angażując 
się w rozwój własnych miejscowo-
ści. Ogromnie mnie to cieszy, bo tak 
właśnie buduje się społeczeństwo 
obywatelskie. Bardzo zależało mi od 
samego początku na pobudzeniu do 
aktywizacji naszych mieszkańców, 
którzy są dla mnie osobiście skarb-
nicą wiedzy. Zawsze warto wsłu-
chiwać się w głos społeczeństwa. 
Stąd, z wielką przyjemnością wspar-
liśmy inicjatywy i pomysły mieszkań-
ców i wspólnie z nimi złożyliśmy do 
Starostwa Powiatowego w Kielcach 
wnioski o dofinansowanie potrzeb 
mieszkańców, którzy przecież sami 
najlepiej wiedzą czego potrzebują 

– mówi wójt Zbigniew Piątek, który 
nie kryje radości z pozyskanych do-
tacji. Należy podkreślić, że na słowa 
gratulacji zasłużyli sołtysi tych miej-
scowości, którzy zgłosili pomysły i 
przygotowywali wnioski o dofinan-
sowanie. – Zaledwie 55 wniosków 
przeszło pozytywną weryfikację i 
tym samym otrzymało dotację, a 
wśród nich znalazły się trzy z tere-
nu gminy Piekoszów. Przekazane 
pieniądze z całą pewnością przyczy-
nią się do podniesienia świadomo-
ści zdrowego stylu życia, spędzania 
czasu na świeżym powietrzu i kom-
fortu korzystania z placów zabaw – 
cieszy się wójt Zbigniew Piątek.                                  

                                     /A.Olech/

Termomodernizacja budynków gminnych
Ponad 2 miliony złotych pochłonie termomodernizacja placówek publicznych w gminie 
Piekoszów.

Na realizację inwestycji władze gminy pozyska-
ły unijne dofinansowanie. Dzięki temu, całkowite 
przeobrażenie przechodzi budynek Zakładu Usług 
Komunalnych, Urząd Gminy w Piekoszowie i Szkoła 
Podstawowa w Łosieniu. Prace idą pełną parą, a ich 
efekty już można zaobserwować.

Pierwszy etap gigantycznego zadania opiewa na kwo-
tę 2 milionów 290 tysięcy złotych, z czego aż 85 procent 
zostanie pokryte z unijnego dofinansowania w ramach 
pozyskanych przez władze gminy Piekoszów środków 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. - W drugim etapie 
kompleksowa termomodernizacja obejmie jeszcze osiem 
budynków, w tym pięć szkolnych. Koszt tej inwestycji 
łącznie oszacowaliśmy na kolejne 6 milionów złotych, z 
czego 85 procent kosztów, podobnie jak w pierwszym 
etapie, zostanie pokrytych ze środków unijnych – pod-
kreśla wójt Zbigniew Piątek. W drugim etapie dużego 
projektu do końca 2020 roku kompleksową termomo-
dernizację przejdzie aż pięć budynków oświatowych. 
Będą to szkoły w Brynicy, Rykoszynie, Szczukowskich 
Górkach, Micigoździe i Jaworzni. Dodatkowo termomo-
dernizacją objęty zostanie budynek ośrodka zdrowia w 
Piekoszowie i budynki centrum kultury w Piekoszowie. 
- Gdyby nie pozyskane dofinansowania na dzień dzi-
siejszy nie byłoby nas jeszcze stać przeprowadzić tych 

inwestycji z własnego budżetu. Powoli wychodzimy z 
zadłużenia i wkraczamy w etap inwestycyjny. Na więk-
szość z zaplanowanych zadań staramy się pozyskiwać 
dofinansowania zewnętrzne. Tylko dzięki temu możemy 
realizować tak kosztowne inwestycje – mówi gospodarz 
gminy Piekoszów.

Dzięki termomodernizacji utrzymanie budynków ma 
być blisko o 60 procent tańsze niż w chwili obecnej. - 
To bardzo duża oszczędność. Dodatkowo cieszy fakt, że 
budynki oprócz docieplenia przejdą także swoistą meta-
morfozę i wypięknieją. Większość z nich wyglądała fa-
talnie, jak chociażby ZUK w Piekoszowie czy szkoła w 
Łosieniu. Teraz zmienią swoje oblicza całkowicie – zapo-
wiada wójt Zbigniew Piątek.

W ramach realizacji zadań z pierwszego etapu prace 
mają objąć termomodernizację elewacji budynków wraz 
z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 
na energooszczędne. Przebudowane będą także syste-
my grzewcze wraz z wymianą i podłączeniem do źródła 
ciepła zasilanego biomasą. Przebudowie ulegnie także 
system wentylacji wraz z dociepleniem dachów oraz wy-
posażeniem w instalację solarną i mikrokogeneracyjną 
zgodnie z wynikami audytu energetycznego. Wyłonio-
nym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji została 
firma M.BRUK Marek Sołtys z Brzezin.                            

      /A.Olech/
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Stowarzyszenie Geopark 
„Geoland Świętokrzyski” wspól-
nie utworzyło pięć gmin, wśród 
których znalazły się Kielce, Mo-
rawica, Chęciny, Piekoszów i Sit-
kówka-Nowiny. 

- Na listę UNESCO zostaną wpi-
sane tylko najlepsze atrakcje tu-
rystyczne. Razem z pozostałymi 
członkami naszego stowarzysze-
nia mocno staramy się, aby poka-
zać nasze walory w jak najlepszym 
świetle. Gmina Piekoszów ma się 
czym pochwalić. Nie od dziś wia-
domo, że obszar, na którym leży 
gmina jest prawdziwym rajem dla 
miłośników geologii. To tu w latach 
70-tych odkryto największą poza 
Tatrami jaskinię w Polsce – Che-
losiową Jamę. Wraz ze znajdującą 
się obok Jaskinią Pajęczą, tworzą 
jeden z najciekawszych w Polsce 
systemów jaskiniowych – przypomi-
na Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek.

Przedstawiciele UNESCO - Ma-
hito Watanabe z Japonii i Chris 
Woodley-Stewart z North Penni-
nes Geopark z Anglii przez cztery 
dni sprawdzali największe atrakcje 
geologiczne członków Stowarzy-
szenia. Jak podkreślał Chris Wo-
odley-Stewart, ekspert UNESCO 
z Anglii, procedura wciągnięcia na 
listę UNESCO jest bardzo skompli-
kowana. Eksperci tu na miejscu nie 
tylko weryfikują dokumenty i wnio-
sek złożony przez Stowarzyszenie 
Geopark „Geoland Świętokrzyski”, 
ale także sprawdzają czy posia-
dane dziedzictwo geologiczne jest 
wykorzystywane na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju. - Sporządzamy 
szczegółowe notatki, na podstawie 
których powstanie raport i ocena 
działań realizowanych przez „Geo-
land Świętokrzyski”, a następnie 
wystosujemy rekomendację dla 
UNESCO. Ważnym aspektem, jaki 
podlega ocenie jest także współ-
praca pomiędzy partnerami z gmin, 
co ma ogromne znaczenie w póź-
niejszym funkcjonowaniu parku – 
mówi Chris Woodley-Stewart.

Jak zaznaczył Mahito Watana-

be, ekspert UNESCO z Japonii, 
decyzję o wpisaniu na listę Świa-
towej Sieci Geoparków UNESCO 
podejmuje Rada do spraw geopar-
ków. - W procesie rekrutacji brana 
jest pod uwagę przede wszystkim 
współpraca pomiędzy podmiotami, 
a także warunki geologiczne i kul-
turowe poszczególnych partnerów – 
wymienia Mahito Watanabe.

W ocenie Michała Porosa, kie-
rownika Centrum Geoedukacji, ist-
nieją duże szanse, aby Geoland 
Świętokrzyski został wpisany na 
światową listę UNESCO. - Musimy 
bardzo się postarać, aby obszar 
pięciu gmin był spójnym produktem 
turystycznym i działał pod wspólną, 
silną i rozpoznawalną marką, któ-
ra przyciągnie turystów nie tylko z 
Polski, ale i spoza jej granic – mówi 
Michał Poros.

Każda z gmin tworzących Geo-
park „Geoland Świętokrzyski” stara-
ła się zaprezentować przed eksper-
tami z UNESCO od jak najlepszej 
strony. Jeśli chodzi o gminę Pieko-
szów, to eksperci najpierw spotkali 
się z władzami gminy w siedzibie 
Biblioteki Centrum Kultury, a na-
stępnie pojechali w teren obejrzeć 
najciekawsze pod względem geo-
logicznym miejsca, jak chociażby 
Chelosiowa Jama, Stokówka, czy 
Kamieniołom w Jaworzni. Trzeba 
przyznać, że bogactwo piekoszow-
skiej ziemi zrobiło na gościach nie-

samowite wrażenie. - Piekoszów 
od lat słynie ze swojego potencja-
łu geologicznego. Myślę jednak, 
że wspólne działania kilku gmin 
w obszarze geoparku pozwolą na 
stworzenie mocnego produktu tu-
rystycznego, stanowiącego silną 
konkurencję dla innych ważnych 
geologicznie miejsc już nie tylko na 
arenie naszego kraju, ale i na are-
nie europejskiej – podkreśla wójt, 
Zbigniew Piątek.

Warto zaznaczyć, że do siedzi-
by UNESCO o nadanie certyfikatu 
wpłynęły 23 wnioski, w tym jeden z 
Polski. Analiza, jaką przeprowadza-
ją eksperci światowej organizacji 
jest długofalowym procesem przy-
znawania decyzji. Po kilkudniowej 
wizycie eksperci sporządzą raport, 
który zostanie przedstawiony Ra-
dzie do spraw Geoparku UNESCO. 
Wnioski, jakie wpłynęły z całego 
świata zostaną przeanalizowane 
przez Radę we wrześniu, a osta-
teczną decyzję UNESCO podejmie 
w kwietniu przyszłego roku.

Jeżeli wszystkie etapy procedury 
weryfikacyjnej przebiegną pomyśl-
nie, Geopark „Geoland Świętokrzy-
ski’’ ma szansę stać się pierwszym 
Geoparkiem Globalnym UNESCO 
zlokalizowanym w całości na tery-
torium Polski. Obecnie w światowej 
sieci geoparków UNESCO znajduje 
się 141 placówek z 35 krajów.

                                  /A.Olech/

Wizyta przedstawicieli UNESCO

Gminę Piekoszów odwiedzili przedstawiciele UNESCO z Japonii i Anglii. (fot. BCK)
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Nagroda dla Barbary Drogosz

Wieniec z Gałezic na dożynkach 
powiatowych w Pierzchnicy

W niedzielę 26 sierpnia w 
Pierzchnicy delegaci z 19 gmin 
powiatu kieleckiego uczestniczy-
li w Dożynkach Powiatowych i 
Gminnych.

Również przedstawiciele gminy 
Piekoszów znaleźli tam swoje miej-
sce. Delegaci sołectwa Gałęzice 
– których wieniec zwyciężył na do-
żynkach gminnych w Piekoszowie – 
również uczestniczyli w świętowaniu, 
przedstawiając wieniec uformowany 
w koronę z krzyżem, przyozdobiony 
różnorodnymi zbożami, kwiatami i 
zielonymi gałązkami. 

W sumie w tym niezwykle po-
pularnym (bo organizowanym już 
od 10 lat) wydarzeniu w Pierzchni-
cy uczestniczyło ponad pół tysiąca 
osób. Oprócz prezentacji wieńców 
dożynkowych, nie brakowało również 
muzyki w wykonaniu Kapeli Jędru-
sie, zespołów z gminy Pierzchnica, 
Kapeli Łysogórskiej i Zespołu Śpie-

waczy Źródło Sanicy.  Warto pod-
kreślić, że wieniec stworzony przez 
reprezentantów gminy Piekoszów – 

mimo deszczowej pogody – prezen-
tował się znakomicie na tle pozosta-
łych wieńców.                            /kcz/

Reprezentaci gminy Piekoszów z parafii Rykoszyn zaprezentowali piękny wieniec w kształcie 
korony z krzyżem. (fot. archiwum)

Od wielu lat Lokalna Grupa 
Działania Dorzecze Bobrzy przy-
znaje nagrody dla najlepszych 
usługodawców, produktów tury-
stycznych oraz osób i instytucji 
wyróżniających się w działalności 
na rzecz LGD.

W tym roku Nagrodę LGD Do-
rzecze Bobrzy otrzymała Barbara 
Drogosz, wiceprzewodnicząca koń-
czącej się już kadencji Rady Gminy 
Piekoszów, na co dzień nauczyciel 
w Zespole Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie. 

Nagroda została przyznana 
przede wszystkim  za aktywny udział, 
zaangażowanie i wsparcie działań 
dotyczących profilaktyki raka szyjki 
macicy na terenie gminy Piekoszów. 
- To wyróżnienie jak najbardziej nale-
żało się Pani Barbarze, ponieważ z 
energią i zapałem zaangażowała się 
w szerzenie profilaktyki w temacie tak 
ważnym dla kobiet - podkreśla wójt 
Zbigniew Piątek. Sama nagrodzona 

cieszy się z przyznanego wyróżnie-
nia, jednak jak podkreśla nie to jest w 
tym najważniejsze. - Ważne jest, że z 
badań skorzystało wiele kobiet, dzięki 
czemu świadomość w temacie raka 
szyjki macicy w tej chwili jest wśród 

mieszkańców większa, obszerniejsza 
w wiedzę - tłumaczy Barbara Dro-
gosz, która była koordynatorem cyklu 
spotkań „Bądź świadoma. Cytologia - 
nie myśl, nie czekaj, badaj - z życiem 
nie zwlekaj.”                              /kcz/

Wójt Gminy Piekoszów podkreśla, że działalność Barbary Drogosz jak najbardziej zasługiwała 
na nagrodę. (fot. BCK)
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Blisko 73 tysiące złotych rzą-
dowego dofinansowania w ra-
mach Programu Wieloletniego 
"Senior+" udało się pozyskać 
władzom gminy Piekoszów na 
utworzenie Klubu Seniora. 

– Umowę na dofinansowanie 
podpisałem w marcu wraz z minister 
Elżbietą Rafalską w siedzibie resor-
tu Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej w Warszawie. Rządowy program 
„Senior Plus” adresowany jest do 
nieaktywnych zawodowo osób w 
wieku powyżej 60 roku życia. Uru-
chamiając Klub Seniora chcemy 
zaktywizować wszystkich seniorów 
z terenu gminy Piekoszów – zapo-
wiada wójt Zbigniew Piątek, któremu 
przy podpisaniu umowy na dofinan-
sowanie towarzyszyła wojewoda 

świętokrzyski Agata Wojtyszek.
Prace związane z przygotowa-

niem siedziby Klubu Seniora idą 
pełną parą. – Do dyspozycji senio-
rów oddamy cztery pomieszczenia. 
Jedno z nich zostanie przeznaczone 
na szatnię. W drugim będzie mieścić 
się kuchnia, która zostanie wyposa-
żona w niezbędne urządzenia i na-
czynia do przygotowania i spożycia 
posiłków. Kolejne pomieszczenia po-
służą jako sale rehabilitacyjno-relak-
sacyjne. Zamontujemy drabinki do 
ćwiczeń. Będzie też sprzęt niezbęd-
ny do zapewnienia seniorom spraw-
ności ruchowej. W sali relaksacyjnej 
będzie kącik telewizyjny, a nawet 
komputerowy – wymienia Justyna 
Malarczyk pełniąca obowiązki kie-
rownika Gminnego Ośrodka Pomo-

cy Społecznej w Piekoszowie. Klub 
Seniora w Piekoszowie zostanie 
otwarty w połowie października bie-
żącego roku i będzie funkcjonował 
przez cztery godziny dziennie, a se-
niorzy dostaną możliwość skorzysta-
nia z wielu zajęć. Nie zabraknie tak-
że pomocy specjalistów. – Będziemy 
chcieli poprowadzić zajęcia z Nordic 
Walking w terenie, a także wiele in-
nych zajęć ruchowych, również pro-
wadzonych przez doświadczonych 
rehabilitantów. Będą też różnego ro-
dzaju wykłady, warsztaty artystycz-
ne, czy kulinarne, a także spotkania 
informacyjno-edukacyjne i zajęcia 
pogłębiające wiedzę seniorów w za-
kresie wielu różnych dziedzin – wy-
mienia Justyna Malarczyk z GOPS 
w Piekoszowie.                  /A.Olech/

Czysta energia dla mieszkańców
Władze gminy Piekoszów 

wspólnie z gminą Sitkówka-No-
winy przygotowały projekt, w 
ramach którego obie gminy po-
zyskały 1 milion 600 tysięcy zło-
tych dofinansowania na zamon-
towanie systemów odnawialnych 
źródeł energii w prywatnych do-
mach. 

Z tej puli do gminy Piekoszów 
popłynie nieco ponad 784 tysiące 
złotych unijnej kasy. Dzięki temu na 
terenie gminy Piekoszów zamonto-
wanych zostanie 120 fotowoltaicz-
nych systemów. Całe zadanie dla 
obu gmin opiewa na kwotę prawie 
trzech milionów złotych.

Projekt pod  nazwą „Czysta ener-
gia dla mieszkańców gminy Sit-
kówka-Nowiny i gminy Piekoszów” 
wspólnie napisały obie gminy w ra-
mach Działania 3.1 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego. Umowę na 
dofinansowanie obaj włodarze gmin 
podpisali wraz z członkiem Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, 
Piotrem Żołądkiem. 

Warunkiem aplikacji przez gminy 
o środki unijne na zainstalowanie w 

prywatnych domach odnawialnych 
źródeł energii było zainteresowa-
nie mieszkańców. A to, jak podkre-
śla włodarz gminy Piekoszów było 
duże. – Zanim złożyliśmy aplikację o 
pozyskanie środków unijnych prze-
prowadziliśmy konsultacje społecz-
ne, zbieraliśmy ankiety i deklaracje, 

a następnie przeprowadzony został 
audyt zgłoszonych deklaracji. Cie-
szę się, że nasz projekt został do-
brze oceniony i dzięki pozyskanym 

środkom będziemy mogli pomóc 
mieszkańcom w zamontowaniu od-
nawialnych źródeł energii – pod-
kreśla wójt Piątek i przypomina, że 
według ekspertów proekologiczne 
przedsięwzięcie instalacji ogniw 
fotowoltaicznych, czy też solarów 
pozwala na znaczne obniżenie ra-

chunków za prąd i ciepło przy jedno-
czesnej ochronie środowiska.                   

         /A.Olech/

Wójtowie gmin tuż po podpisaniu umowy. (fot. CKinfo)

Trwają prace w lokalach Klubu Seniora
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Kurs samoobrony zakończony
Dzięki realizacji przez władze 

gminy Piekoszów tej niezwykle 
ważnej kampanii społecznej pn. 
„Bezpieczna Piekoszowianka”, 
teraz w sytuacji zagrożenia kur-
santki potrafią obronić nie tylko 
siebie, ale również i innych. 

– Kampania była odpowiedzią na 
potrzeby mieszkanek naszej gminy. 
Uczestniczki kursu dowiedziały się 

jak unikać niebezpiecznych sytuacji, 
a podczas zajęć praktycznych na-
uczyły się podstawowych umiejęt-
ności technik samoobrony dla kobiet 
– mówi Justyna Malarczyk p.o. Kie-
rownika GOPS w Piekoszowie. – Po 
zakończonym kursie panie potrafią 
uwolnić się z chwytu, a także obro-
nić się przed kopnięciem, dusze-

niem, czy atakiem z użyciem niebez-
piecznych narzędzi. Potrafią także 
obronić innych w niebezpiecznych 
sytuacjach – wymienia Barbara Ku-
lesza koordynator akcji „Bezpieczna 
Piekoszowianka”.

Zajęcia z samoobrony poprowa-
dził dzielnicowy Piekoszowa, starszy 
sierżant Mateusz Augustyn, który 
jest instruktorem taktyk i technik in-

terwencji w policji, a także instruk-
torem systemu samoobrony Krav 
Maga.

- Nie boimy się bronić. Wiemy jak 
skutecznie zaskoczyć przeciwnika. 
Od września będziemy kontynuować 
kurs samoobrony, ale już prywatnie 
w szkole Krav Maga Team Kielce – 
zapowiedziały zgodnie uczestniczki 

kursu, podkreślając, że umiejętność 
bronienia się przed napastnikiem 
jest bardzo przydatna. - W końcu 
od tego może zależeć nasze bez-
pieczeństwo, a może nawet i życie 
w skrajnych przypadkach – mówią 
panie, które na zakończenie musiały 
zdać egzamin z technik samoobro-
ny.

Jak podkreśla wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek, akcja spotka-
ła się ze sporym zainteresowaniem 
ze strony mieszkanek gminy. - Koń-
cząc kurs bez wątpienia panie stają 
się pewniejsze siebie. Mają świado-
mość, jak się zachować w sytuacji 
zagrożenia, jak się skutecznie bronić 
i jakich błędów nie popełniać. - Bę-
dziemy chcieli powtórzyć kurs samo-
obrony za kilka miesięcy – zapowia-
da wójt Zbigniew Piątek.

Kampania społeczna „Bezpieczna 
Piekoszowianka” została zorganizo-
wana przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Piekoszowie oraz 
dzielnicowego gminy Piekoszów 
pod patronatem Komendy Miejskiej 
Policji w Kielcach przy współudzia-
le Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Pieko-
szowie i Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego. Warto dodać, 
że kontynuacją akcji jest kolejna 
kampania społeczna prowadzona 
przez gminę Piekoszów pod hasłem 
„Otwórz oczy, nie daj się przemocy”.

/A.Olech/

Podsumowanie połaczone było z wręczeniem dyplomów dla uczestniczek. (fot. CKinfo)

R E K L A M A
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Brathanki gwiazdą II Megamocy Piekoszowa
Od dwóch lat Dni Piekoszowa organizowane są pod hasłem Megamoc Piekoszowa.

W tym roku na dużej scenie zobaczyliśmy młodych 
artystów z terenu gminy Piekoszów, którzy specjalizu-
ją się w śpiewie, grze na instrumentach i tańcu. Oprócz 
nich swój koncert dał dobrze znany wszystkim zespół 
Brathanki.

Imprezę rozpoczęły występy muzyczno-taneczne dzieci i 
młodzieży. Swoją chwilę na scenie mieli również podopieczni 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnospraw-
nej „RAZEM”, którzy zaśpiewali oraz dali przedstawienie. 
Jednak występy to nie wszystko. Na scenie wręczone zostały 
również nagrody związane z projektami realizowanymi przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie, który 
miał dodatkowo swoje stoisko ze zdrową żywnością przygo-
towaną na rzecz kampanii „Jedz zdrowo, żyj zdrowo”.

To nie koniec nagród. Na scenie, puchary z rąk Wójta Gmi-
ny Piekoszów Zbigniewa Piątka, Senatora Krzysztofa Słonia 
oraz Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Tomasza Zbróga, 
odbierali najlepsi sportowcy, którzy brali udział w Olimpia-
dzie Sportowej w pierwszym dniu Megamocy Piekoszowa 29 
czerwca. Warto zaznaczyć, że w klasyfikacji ogólnej Olim-
piady najlepiej zaprezentowała się szkoła w Brynicy, która 
otrzymała Puchar Olimpiady Sportowej za najlepszy wynik 
zespołowy.

Podczas Megamocy na uwagę zasłużyli również nomino-
wani do tytułu Talent i Odkrycie Roku w sezonie kulturalno-
-edukacyjnym 2017/2018 Biblioteki Centrum Kultury w Pie-
koszowie. Gabrysia Mularczyk, która otrzymała 128 głosów 
zdobyła statuetkę Talentu Roku. Natomiast z 93 głosami w 
kategorii Odkrycie Roku zwyciężył Antoni Stępień, który z 
uśmiechem na twarzy przyjął statuetkę.

Talentem roku została Gabrysia Mularczyk (nagrodę odebrała w jej 
imieniu babcia), a Odkryciem Roku - Antek Stępień. (fot. BCK)

Jednym z punktów Megamocy było wręczenie nagród dla 
39 najlepszych uczniów z gminnych placówek oświatowych, 
którzy osiągnęli średnią 5,5 oraz wyższą. Oprócz nagrody 
rzeczowej, na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzy-
mali stypendia w wysokości 1000 złotych. Kim są najpilniej-
si uczniowie? Poznacie ich w artykule obok „Poznaj najlep-
szych uczniów” (strona 15). 

Jednak najważniejszą nagrodą za zasługi w dziedzinie 
nauki i sportu są – zapoczątkowane przez wójta Zbigniewa 
Piątka – Laury Piekoszowskie. W nauce najlepsza okazała 

się być Klaudia Konarska uczennica szkoły w Szczukowskich 
Górkach, a w sporcie – Oliwia Sidło z gimnazjum w Pieko-
szowie. Dziewczęta otrzymały dodatkowe stypendium w wy-
sokości 1500 zł.

Festyn rodzinny nie mógłby się obyć bez muzycznych ak-
centów. Sceną – śpiewem, grą i tańcem – zawładnęły ze-
społy takie jak Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna wraz 

Stypendystką w dziedzinie nauki została Klaudia Konarska. (fot. BCK)

z kapelą, Piekoszowianie, Wincentowianie i Wierna Rzeka.
Punktem kulminacyjnym imprezy był niewątpliwie wy-

stęp gwiazdy wieczoru czyli zespołu Brathanki z wokalist-
ką Agnieszką Dyk na czele. Artyści zagrali znane i lubiane 
piosenki grupy takie jak „W kinie, w Lublinie” czy „Czerwone 
korale” oraz nowe single. Publiczność w aktywny sposób – 
śpiewając i tańcząc – uczestniczyła w koncercie. Nie tylko 
Brathanki porywały z miejsca. Zespoły takie jak AS-Klaud, 
Sensive oraz Oskar nie pozostawały dłużne – nie brakowało 
chętnych do tańca w rytm energetycznej muzyki.

Na zakończenie swój taneczny set zaprezentował znany 
nam DJ Corby. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w przy-
szłym roku pogoda pozwoli całym rodzinom bawić się wspól-
nie.                /kcz/

Sponsorami wydarzenia byli: Nordkalk Sp. z o.o. Za-
kład Miedzianka, Alma-Alpinex Piekoszów, Totalizator 
Sportowy Oddział Kielce, BIO-MED. Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Szczukowskich Górkach, Bank Spółdzielczy Ło-
puszno o/Piekoszów, Kwiaciarnia Kwiatomania u Pauliny 
Piekoszów, Zakład Piekarniczy Tomasza Majki w Pieko-
szowie oraz Zakład Piekarniczo-Cukierniczy Genowefy i 
Tadeusza Kosińskich w Piekoszowie.

Wokalistka Brathanków - Agnieszka Dyk - pochodzi z Kielc. (fot. BCK)
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Poznaj najlepszych sportowców
W piątek 29 czerwca w pierwszym dniu Megamocy Piekoszowa na boisku ZPO w Pie-
koszowie odbyła się zacięta rywalizacja sportowa w ramach II Olimpiady Sportowej.

Olimpiada sportowa - zwycięzcy
TENIS STOŁOWY:

SZKOŁA PODSTAWOWA
chłopcy: Jan Konieczny - Szczukowskie Górki

dziewczęta: Magdalena Sarbian – Szczukowskie Górki
OPEN:

chłopcy: Jakub Bakalarski – Jaworznia
dziewczęta: Natalia Król – KS Feniks Jaworznia

PIŁKA SIATKOWA PLAŻOWA:
SZKOŁA PODSTAWOWA
dziewczęta: Zajączków

chłopcy: Szczukowskie Górki
GIMNAZJUM

 dziewczęta: Brynica 
chłopcy: Łosień
PIŁKA NOŻNA:

SZKOŁA PODSTAWOWA
dziewczęta: Brynica
chłopcy: Rykoszyn

GIMNAZJUM
dziewczęta: Brynica

chłopcy: Łosień
BIEGI DYSTANSOWE:

KLASY I-II
dziewczęta: Alicja Chaba – Brynica
chłopcy: Krystian Korba – Brynica

KLASY III-IV

dziewczęta: Karolina Kwiecień – Piekoszów
chłopcy: Bartosz Radlica – Brynica

KLASY V-VII
dziewczęta: Klaudia Janus – Brynica

chłopcy: Michał Poddębniak  - Rykoszyn
GIMNAZJUM:

dziewczęta: Anna Hellmann – Brynica
chłopcy: Jakub Majchrzyk – Brynica

SKOK W DAL:
KLASY I-II

dziewczęta: Magdalena Przepióra – Brynica
chłopcy: Bartosz Snoch – Łosień

KLASY III-IV
dziewczęta: Karolina Kwiecień – Piekoszów

chłopcy: Bartosz Radlica – Brynica
KLASY V-VII

dziewczęta: Klaudia Konarska – Szczukowskie Górki
chłopcy: Patryk Kotwica – Rykoszyn

GIMNAZJUM
dziewczęta: Klaudia Podstawka – Łosień

chłopcy: Damian Malaga – Łosień

PUCHAR PRZECHODNI OLIMPIADY 
- SZKOŁA W BRYNICY. 

Pozostałe wyniki z dalszymi miejscami dostępne są na stronie 
www.bckpiekoszow.pl w artykule „Piekoszowscy Olimpijczycy”.                                                      

Stypendyści
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOSIENIU:

Bartosz Malaga, Katarzyna Jaworska
Adrian Zaleśny

SZKOŁA PODSTAWOWA W PIEKOSZOWIE:
Milena Ciosek, Julia Karyś, Elżbieta Snoch, 

Oliwia Szafarczyk, Anita Ślusarczyk, Kinga Zapała
Oliwia Sidło, Wojciech Myszura

Magdalena Marszałek, Antonina Syska
Julia Kuban, Oskar Sidło, Olga Podloch, Natalia Wijas

Kamil Kumański, Zuzanna Ziętal, Maja Feliszek
SZKOŁA PODSTAWOWA 

W SZCZUKOWSKICH GÓRKACH
Katarzyna Szymonek,Klaudia Konarska

Oliwia Konarska, Oliwia Szymonek
Magdalena Sarbian

ZESPÓŁ OŚWIATOWYCH PLACÓWEK 
INTEGRACYJNYCH W MICIGOŹDZIE

Julia Ciołak, Julia Relidzyńska
Paulina Wawrzeńczyk, Dawid Sidło, Zuzanna Zając

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRYNICY
Amelia Chrut, Kacper Ziaja

 Natalia Szczepanek
SZKOŁA PODSTAWOWA W JAWORZNI

Klaudia Nowacka
 Oliwia Nowacka

SZKOŁA PODSTAWOWA W RYKOSZYNIE
Gabriela Pietrzykowska, Katarzyna Grabowska

Angelika Gołuch
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM W BRYNICY

Julia Prus

Poznaj najlepszych uczniów
Blisko 40 uczniów za znakomite wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 otrzymała 
stypendia Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka.  
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Bank Spółdzielczy w Łopusznie
oddział w Piekoszowie



17MEGAMOC PIEKOSZOWA
Głos Piekoszowa - sierpień 2018

Mistrzynie w sporcie i nauce
Poznajcie dziewczęta, które w tym roku były w tych najlepsze w nauce i sporcie.

Od września uczennica III klasy gim-
nazjum w Piekoszowie. Jej średnia 
ocen to 5,79. Interesuje się muzyką 
- śpiewa w szkolnym chórze, a wol-
ny czas spędza na treningu oraz z 
przyjaciółmi. Jej marzeniem są wy-
sokie wyniki sportowe oraz podróże.

Oliwia Sidło

* KATARZYNA CZERWIŃSKA: Otrzymałaś stypen-
dium, Laur Piekoszowski, w dziedzinie sportu. Jak się 
z tym czujesz? Jaka była Twoja pierwsza reakcja – za-
skoczenie czy spokój?

OLIWIA SIDŁO: Gdy dowiedziałam się o tym, że otrzy-
mam stypendium byłam zaskoczona. Bardzo się cieszę, że 
zostałam doceniona. Jest to też dobry sposób na promo-
wanie sportu, w szczególności karate, w naszym otoczeniu.

* Trenujesz karate w Klubie Karate Morawica i Pieko-
szów. Opowiedz nam o początku swojej drogi. Jak to 
się w ogóle stało, że zaczęłaś trenować? Czy pamię-
tasz swój pierwszy trening?

Zaczęłam trenować dzięki moim przyjaciołom, z którymi 
ćwiczę do dzisiaj. To oni namówili mnie do przyjścia na tre-
ning. Pierwszy trening bardzo mi się spodobał. Na początku 
była to dla mnie zabawa, jednak z czasem, gdy ranga za-
wodów rosła, stało się to poważniejsze. Karate jest częścią 
mojego życia i nie wyobrażam sobie przestać trenować.

* Jaki aktualnie nosisz pas i czym ten kolor się cha-
rakteryzuje? Z czym (jakim poziomem zaawansowania) 
jest związany?

Obecnie mam niebieski pas. W Japonii ten etap nazy-
wa się mizu-iro-obi - „stopień koloru wody”. Symbolizuje 
płynność przepływającej wody, która pozostaje niezmienna 
bez względu na to, czy jest cichym strumieniem, spienioną 
rzeką, czy oceaniczną falą. Woda nie stawia oporu, zawsze 
ustępuje z drogi, ale tylko po to, by otoczyć i wypełnić.

* Ciekawa interpretacja. Opowiedz nam jeszcze o 
swoich sukcesach.

Jednym z największych moich sukcesów było zdobycie 
1 miejsca oraz tytułu najlepszej zawodniczki na bardzo 
mocnych zawodach w Bułgarii w czerwcu tego roku. Było 
to ogromne wyróżnienie dla i mnie i mojego klubu. Zajmo-
wałam też medalowe miejsca na innych poważnych między-
narodowych zawodach m. in. 1 miejsce na turnieju w Szwaj-
carii czy też 1 miejsce na zawodach w Holandii i na Litwie.

* Czego nauczył Cię ten sport? Zawodnicy przeróż-
nych dyscyplin zazwyczaj twierdzą, że sport uczy sys-
tematyczności, cierpliwości i uporu w dążeniu do celu. 
Jak to jest w Twoim przypadku?

Zgadzam się z tym. Sport uczy systematyczności, samo-
zaparcia. Karate jest szczególną dyscypliną, ponieważ uczy 
również pokory i szacunku do innych. Dzięki temu jest tak 
niesamowity. Uczymy się nie tylko wygrywać, ale i przegry-
wać, wyciągać z tego wartościowe lekcje. Przegrana niejed-
nokrotnie może nauczyć nas więcej niż wygrana. Pokazuje 
nad czym jeszcze powinniśmy pracować i udoskonalać się 
w tym co robimy.

Od września uczennica VII klasy 
szkoły podstawowej. Mieszka w 
Szczukowicach. Jej średnia ocen to 
5,54. Wolny czas spędza jeżdżąc na 
fiszkach i spacerując ze znajomymi. 
Lubi gimnastykę sportową. Ma kilka 
drobnych marzeń np. wakacje w cie-
kawym miejscu.Klaudia Konarska

* KATARZYNA CZERWIŃSKA: Podczas II Mega-
mocy Piekoszowa otrzymałaś Laur Piekoszowski - 
stypendium za najlepsze wyniki w nauce. Jaka była 
Twoja reakcja na wieść o tym, że to Tobie zostanie on 
wręczony? 

KLAUDIA KONARSKA: Było bardzo wielu kandydatów 
do tej nagrody. Nie spodziewałam się, że to ja otrzymam 
stypendium za najlepsze wyniki w nauce. Bardzo się ucie-
szyłam, gdy odczytano właśnie moje nazwisko. 

* Zapewne mogłaś liczyć na doping najbliższych?
Oczywiście rodzice i rodzina bardzo mnie dopingowali, 

ale moja siostra bliźniaczka zawsze najmocniej trzymała 
za mnie kciuki.

* Nie każdy jest w stanie osiągnąć wyniki w nauce 
takie jak Ty. Powiedz ile pracy Cię to kosztowało? A 
może znasz tajniki efektywnego uczenia się i stąd ta-
kie skutki?

Moja babcia mówi, że „ćwiczenie czyni mistrza”. Oczy-
wiście rozwiązałam dużo, dużo zadań, nawet jeśli nie wy-
chodziło szukałam rozwiązania do skutku.

* Myślę, że nie tylko w szkole pokazujesz swoje 
umiejętności, ale też zapewne na konkursach poza 
szkolnych. Opowiedz o tych sukcesach, które przynio-
sły Ci najwięcej satysfakcji.

Chyba największy sukces jaki odniosłam to zdobycie 
tytułu „laureata” w Konkursie Kuratoryjnym z Matematyki. 
Ważnym osiągnięciem jest dla mnie wynik „bardzo dobry” 
w Międzynarodowym Konkursie Kangura Matematyczne-
go. Bardzo ucieszyłam się gdy po raz kolejny otrzymałam 
nagrodę główną w konkursie gminnym „Magiczne Pióro”.

* Czy – gdybyś musiała wybierać – jesteś w stanie 
wskazać dziedzinę nauki, którą darzysz szczególną 
sympatią? W której się najlepiej spełniasz?

Zdecydowanie jest to matematyka chociaż lubię także 
język polski oraz wychowanie fizyczne.

* Wakacje dobiegają końca, od września znów trze-
ba stawić czoło zajęciom szkolnym. Czy jest coś co 
szczególnie chciałabyś osiągnąć w nadchodzącym 
nowym roku szkolnym?

W nowym roku szkolnym spróbuję powtórzyć wyniki z 
zeszłego roku. Poza tym chciałaby, aby moje opowiada-
nia, które piszę mogły rozśmieszać również innych poza 
rodzicami.

* Dziękuję Wam za rozmowę i życzę spełnienia ma-
rzeń i osiągnięcia celów.

Katarzyna CZERWIŃSKA
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Święto Plonów w Piekoszowie 
W trakcie dożynek, inaczej Świę-

ta Plonów, składamy dziękczynienie 
za ukończone żniwa i prace polowe. 
Święto ma wymiar nie tylko kościel-
ny, ale i społeczny, ponieważ za swój 
trud pracy na roli podziękowania 
dostają przede wszystkim rolnicy. A 
tych w naszej gminie nie brakuje.

Uroczystości gminne 19 sierpnia roz-
poczęła jak co roku msza święta w ko-
ściele pw. NNMP w Piekoszowie. Pod-
czas homilii wielokrotnie wspominano, 
by nie zapomnieć podziękować Bogu za 

tegoroczne plony i ochronę przed kata-
klizmami, które niejednokrotnie nawie-
dzały nasz kraj. Po mszy, w uroczystym 
przemarszu ulicami Piekoszowa wraz z 
wieńcami dożynkowymi, rozpoczęto ob-
chody święta plonów na Placu Niepod-
ległości w Piekoszowie. 

Jednym z najważniejszych elemen-
tów wydarzenia było przekazanie chle-
ba dożynkowego gospodarzowi gminy 
– wójtowi Zbigniewowi Piątkowi – przez 
tegorocznych starostów – Jolantę Sidło 
i Marka Snocha. – Chcę z tego miejsca 
podziękować rolnikom za ich pracę, za 
to że dzięki nim możemy spożywać ten 
chleb i inne plony wyhodowane na po-
lach uprawnych – mówił wójt gminy Pie-
koszów. 

Swoje podziękowania w stronę rol-
ników kierowali również obecni goście, 
wśród których znaleźli się oprócz przed-
stawicieli władz gminy i rady gminy oraz 
powiatu, także Posłowie RP Maria Zuba, 
Krzysztof Lipiec, Anna Krupka, Europo-
seł do Parlamentu Europejskiego Beata 
Gosiewska, Senator RP Krzysztof Słoń, 

Wicestarosta Kielecki Zenon Janus, 
dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
Arkadiusz Piecyk (reprezentujący Mar-
szałka Województwa Adama Jarubasa), 
dyrektorzy Nordkalk Sp. z o.o. Andrzej 
Jabłoński oraz Jerzy Kwiatek, a także 
dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i 
Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego Ewa 
Kopolovets (reprezentująca Wojewodę 
Agatę Wojtyszek). Zaproszeni goście 
zgodnie przyznawali, że dożynki to wy-
jątkowa uroczystość, która poświęcona 
powinna być i Bogu, i rolnikom. 

Muzyczny akcent 
i zabawa dla każdego

Dożynki to święto ludowe. Dlatego, 
by tradycji stało się zadość nie mogło 
na nim zabraknąć zespołów folklory-
stycznych z naszej gminy – przygrywali 

nam Wincentowianie, Piekoszowianie, 
Wierna Rzeka, Koło Gospodyń Wiej-
skich z Rykoszyna wraz z kapelą, a 
także Bożena Zielińska. Ludowa mu-
zyka w wykonaniu tych zespołów za-
prosiła do tańca wielu chętnych. A jeśli 
o zabawie mowa, to sołtysi obecni na 
wydarzeniu również mieli swoje zada-
nia. W Turnieju Sołtysów wzięło udział 
kilkunastu przedstawicieli sołectw gmin-
nych, którzy musieli m.in. obierać jajko 
na miękko łyżeczką, wiązać krawat czy 
też odszukiwać ukryte kolorowe tic-taki 
w miseczce z ryżem. W pierwszej kon-
kurencji najlepsza okazała się sołtys La-
sku Teodora Krążek, w drugiej - Jolanta 
Gawrońska sołtys Gałęzic, a w trzeciej 
– sołtys Podzamcza Lucyna Sideł. 

Jednak nie tylko zabawą stoją dożyn-
ki, ale przede wszystkim tradycją. Jak 
co roku również i w tym wybierano naj-
piękniejszy wieniec i najlepsze stoisko 
z plonami. W tym pierwszym konkursie 
zwyciężył wieniec wykonany przez so-
łectwo Gałęzice, a tytułem „Najlepsze 
Stoisko” okrzyknięto to wykonane przez 
mieszkańców Zajączkowa. Należy nad-
mienić, że to właśnie w tej miejscowo-
ści w nagrodę zorganizowane zostaną 
przyszłoroczne dożynki. 

To nie koniec konkursów. Tuż przed 
dożynkami zgłaszali się chętni do kuli-
narnych zmagań pn. „Smaki przeszło-
ści” , w którym w tym roku główną rolę 
odgrywał pomidor. Zgłoszonych i wy-
konanych zostało kilka pyszności jed-
nak najlepszym daniem okazał się być 
Dziany Pomidor w wykonaniu Aktywnej 
Brynicy, którą reprezentowała Beata 
Mochocka. 

Starostowie podczas przekazywania chleba wójtowi gminy. (fot. BCK)

Sołtys Zajączkowa Lidia Szymkiewicz odbiera nagrodę za najlepsze stoisko. (fot. BCK)
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Poznaj tegorocznych starostów dożynek

Pani Jolanta prowadzi gospodar-
stwo wraz z mężem już od 29 lat. 

Uprawiają w sumie kilkanaście hek-
tarów ziemi, na której rośnie zboże i 
warzywa. – Własnej ziemi mamy 4 
hektary, a reszta to dzierżawa – do-
daje Jolanta Sidło. W swoim gospo-
darstwie oprócz roślin, hodują również 
bydło opasowe. – Kiedyś mieliśmy 

bydło mleczne, ale po pewnym czasie 
przestało się opłacać ich hodowanie 
– tłumaczy. Jednak, by nie przerywać 
tradycji, aktualnie posiadają jedną kro-
wę dla własnych wyrobów. – Własne 
mleko, ser czy masło zawsze inaczej 
smakuje. Jesteśmy do tego przyzwy-
czajeni – dodaje z uśmiechem. Po-
nadto w gospodarstwie znaleźć moż-

na także różnorodny drób.
A jak Pani Jolanta zareagowała 

na wieść o tym, że będzie starościną 
dożynek? – Nie ukrywam, że byłam 
zaskoczona. Z drugiej strony jednak 
cieszyłam się, że została doceniona 
nasza ciężka praca na roli – mówi. – 
Oczywiście, z taką funkcją związany 
jest stres, bo to i spore wyróżnienie, i 
spore wyzwanie. Ale myślę, że dałam 
radę i jestem z tego bardzo zadowolo-
na – podsumowuje.

Nieco inaczej zareagował starosta 
dożynek Marek Snoch. – Ucieszyłem 
się, bo to wyróżnienie dla mnie, ale 
nie odczuwałem większego strachu 
czy stresu w związku z tym – mówi. 

Pan Marek prowadzi gospodarstwo 
w Wincentowie od 20 lat, a mieszka 
od 33 lat. – Uprawiamy 9-hektarowe 
ziemie, na których mamy zboża, wa-
rzywa. Oprócz tego, łąki dostarczają 
siana – dodaje. W gospodarstwie nie 
pracuje sam. – Pomagają mi żona i 
dzieci – zaznacza. Jak mówi, na zimę 
planuje zakupić dodatkowo trzodę 
chlewną.                                    /kcz/

Bycie starostą lub starościną dożynek to prawdziwe wyróżnienie, ale i odpowiedzial-
ność. W tym roku starostami dożynek byli Jolanta Sidło i Marek Snoch.

Starostowie dożynek podczas przemówień. (fot. BCK)

Warto wspomnieć, że na placu zor-
ganizowana została także wystawa po-
święcona gminnym inwestycjom, z któ-
rymi każdy mógł się zapoznać. Oprócz 
tego swoje stoiska mieli także Przy-
chodnia Zdrowia w Piekoszowie, która 
za darmo mierzyła ciśnienie i poziom 
cukru we krwi oraz Agencja Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wieczorem rozstrzygnięty został rów-
nież konkurs „Ogród moich marzeń” – 
najpiękniejszym ogrodem został okrzyk-
nięty ten stworzony i pielęgnowany 
przez Państwa Brzoza – Justynę i Ma-
riusza mieszkańców Łazisk. Laureaci 
otrzymali nagrody rzeczowe ściśle zwią-
zane z ogrodnictwem. Ponadto tuż przy 
stoisku artystycznym wszyscy chętni 
mogli obejrzeć tegoroczne i zeszłorocz-
ne zdjęcia ogrodów z tego konkursu. 

Podobnie jak w roku ubiegłym rów-
nież i w tym, przeprowadzany był kon-
kurs multimedialny pod patronatem 
Europoseł Beaty Gosiewskiej, który 
polegał na stworzeniu prezentacji doty-
czącej zmian jakie zaszły w gminie Pie-
koszów dzięki pozyskiwanym środkom 
unijnym. Laureatką pierwszego miejsca 

została Julia Kasprzyk ze szkoły w Za-
jączkowie. W nagrodę, zarówno zwy-
cięzca jak i laureaci drugiego i trzeciego 
miejsca, wyjadą do Brukseli, by zwie-
dzić i zapoznać się z pracą Parlamentu 
Europejskiego. 

W międzyczasie wydarzenie umi-
lały nam zespoły Sensive, AS-Klaud i 

Braters, którzy muzycznie „pociągnęli” 
publiczność do tańca. Podobnie było 
w przypadku dyskoteki pod gwiazdami, 
którą prowadził DJ Corby – niewielu 
było w stanie oprzeć się rytmicznej mu-
zyce zwłaszcza, że dodatkowo pogoda 
dopisała.                                                                               

       /kcz/

Amatorów tańca nie brakowało. (fot. BCK)
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Rok szkolny zakończony. Od września 
na uczniów czekają nowe wyzwania

Wielką niespodzianką dla 
uczniów podczas zakończenia 
roku szkolnego było wręczenie 
dla najlepszych z nich voucherów 
na przyznane stypendia naukowe. 
Prymusom osobiście gratulował 
wójt gminy Piekoszów, Zbigniew 
Piątek.

Stypendia naukowe w tym roku 
zostały przyznane po raz pierwszy. 
– Chcemy w ten sposób nagrodzić 

najlepszych uczniów za wysiłek wło-
żony w zdobywanie wiedzy i zmo-
tywować ich do dalszej wytężonej 
pracy – mówi Wójt Gminy Pieko-
szów. – Staramy się wspierać roz-
wój szkolnictwa zarówno poprzez 
realizowanie wszelkich niezbędnych 
remontów obiektów oświatowych, 

jak i poprzez wsparcie dydaktyczne 
i rzeczowe naszych wychowanków. 
Stypendia naukowe przyznaliśmy po 

raz pierwszy, ale będziemy je przy-
znawać również w latach kolejnych 
– zapowiada gospodarz gminy, który 
podczas uroczystości zakończenia 
roku szkolnego wręczył z dumą w 
sumie we wszystkich szkołach aż 39 
voucherów stypendialnych.

Stypendia zostały przyznane tym 
uczniom, którzy wypracowali śred-
nią co najmniej 5,5 i wzorową oce-
nę z zachowania. Rozdane vouchery 
opiewały na kwotę jednego tysiąca 
złotych dla każdego stypendysty. 
Środki te będą wypłacane przez 
dziesięć miesięcy począwszy od 
września 2018 roku w kwocie po 100 
złotych miesięcznie. I tak, najwię-
cej, bo aż siedemnaście stypendiów 
naukowych trafiło do uczniów z Ze-
społu Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie. Pięć voucherów trafiło do 
najlepszych uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Szczukowskich Górkach 
i Micigoździe. Cztery vouchery ode-
brali najlepsi uczniowie ze szkół w 
Brynicy, a po trzy uczniowie ze szkół 
w Rykoszynie i Łosieniu. Dwa vo-
uchery trafiły do wybitnych uczniów 
ze szkoły w Jaworzni.

Podczas uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego władze gminy 
przekazały również podziękowania 
za współpracę czwórce nauczycieli, 
którzy uzyskali świadczenia emery-
talne. Wójt wręczył im kwiaty i oko-
licznościowe dyplomy. Podziękował 
także wszystkim dyrektorom szkół i 
placówek oświatowych za rok cięż-
kiej pracy, a uczniom życzył udanych 
i bezpiecznych wakacji.

Stuprocentowa frekwencja, uro-
czyste akademie, rozdanie świa-
dectw i stypendiów naukowych. Na 
ten moment czekali dziesięć mie-
sięcy. Wreszcie zabrzmiał ostatni 
dzwonek i uczniowie piekoszowskich 
szkół rozpoczęli wakacje. I jedno jest 
pewne, niezależnie od wystawionych 
ocen wszystkim bez wyjątku należy 
się odpoczynek. 

/A.Olech/

Najlepsi uczniowie nagrodzeni podczas zakończenia roku szkolnego. Wręczone zosta-
ły vochery na stypendia naukowe dla blisko 40 najlepszych uczniów.

W Piekoszowie wręczono w sumie 17 vocherów. (fot. BCK)

Jedna ze stypendystek z Rykoszyna - Gabriela Pietrzykowska. (fot. BCK)
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W szkołach w gminie Piekoszów będą roboty do programowania i interaktywne dywany

Nowoczesna odsłona edukacji
Władze gminy Piekoszów właśnie podpisały umo-

wę na dofinansowanie unijne w kwocie blisko 800 
tysięcy złotych na podniesienie kompetencji cyfro-
wych uczniów i nauczycieli, a także na doposażenie 
szkół w sprzęt komputerowy, utworzenie pracowni 
komputerowych – terminalowych, a nawet na zakup 
robotów do programowania i dywanów interaktyw-
nych. 

Całość projektu opiewa na kwotę blisko 900 tysięcy. Z 
nowoczesnych technologii i zajęć skorzysta ponad tysiąc 
uczniów z sześciu szkół z terenu gminy Piekoszów.

- Bardzo się cieszymy z pozyskanego dofinansowa-
nia. Chcemy iść z duchem czasu i dać naszym uczniom 
możliwość wysokiego rozwoju w zakresie nowoczesnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych, a dzięki temu 
dofinansowaniu będzie to możliwe – mówił Wójt Gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, który umowę na dofinan-
sowanie gigantycznego projektu podpisał 21 sierpnia w 
obecności Skarbnik Gminy Piekoszów Magdaleny Smo-
larczyk-Korby wraz z Wicemarszałkiem Województwa 
Świętokrzyskiego Piotrem Żołądkiem, w siedzibie Cen-
trum Tradycji Gór Świętokrzyskich w Bielinach.

Projekt pod nazwą „Nowoczesne technologie w ak-
tywnej szkole” będzie realizowany w okresie od 1 sierp-
nia bieżącego roku do końca lipca 2019 roku. Projekt 
realizowany będzie w sześciu szkołach: w Zajączkowie, 
Rykoszynie, Łosieniu, Micigoździe, Piekoszowie i w Ja-
worzni. - Lada dzień ogłosimy przetarg na zakup nowo-
czesnego sprzętu, który następnie przekażemy do szkół. 
Kolejnym etapem będzie przeszkolenie nauczycieli, któ-
rzy poprowadzą w szkołach wyjątkowe zajęcia edukacyj-
ne, między innymi z zakresu programowania. Z nowo-
czesnych technologii będą korzystać wszyscy uczniowie, 
począwszy od zerówki aż do klas ósmych – mówi wójt 
Zbigniew Piątek.

Roboty do programowania i interaktywne dywany
Projekt, na który władze gminy Piekoszów właśnie 

podpisały ogromne dofinansowanie został podzielony na 
sześć głównych zadań. W ramach jednego z nich zało-
żono doposażenie w pracownię terminalową każdej ze 
szkół na szesnaście stanowisk. W szkole w Piekoszowie 
miałaby także powstać dodatkowa pracownia międzysz-
kolna dostępna dla uczniów ze wszystkich szkół z terenu 
gminy Piekoszów. Laboratoria cyfrowe w szkołach zosta-
ną oczywiście doposażone w pomoce dydaktyczne oraz 
narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych do 
innowacyjnego prowadzenia zajęć. Każda klasa zreali-
zuje zajęcia z języka scratch – programowanie. - Zapla-
nowaliśmy zakup zestawów nowoczesnego sprzętu, w 
skład którego wchodzą monitory interaktywne i laptopy 
wraz z oprogramowaniem, zestawy do nauki programo-
wania, wśród których miałyby się znaleźć nawet roboty 
do programowania, a także dywan interaktywny – wy-
mienia wójt Zbigniew Piątek.
Nauczyciele przejdą kurs w zakresie wykorzystania 

nowoczesnych technologii
Projekt „Aktywny Nauczyciel w Aktywnej Szkole” za-

kłada również podniesienie kompetencji nauczycieli w 
zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych. - Nauczyciele przejdą kurs w zakresie inte-
raktywnych monitorów, podstaw oprogramowania, robo-
tów do kodowania, czy informacji użytkowych i obsługi 
interaktywnych dywanów. Po zakończonym kursie każdy 
z nich przeprowadzi dwie godziny zajęć pilotażowych z 
udziałem trenera w wybranej przez siebie dziedzinie oraz 
skorzysta z jednogodzinnej konsultacji indywidualnej na 
temat realizacji zajęć i obsługi sprzętu – mówi wójt Zbi-
gniew Piątek.

Edukacja w nowoczesnej odsłonie
Przeszkoleni w zakresie nowoczesnych technologii in-

formacyjno-komunikacyjnych nauczyciele w każdej klasie 
w sześciu piekoszowskich szkołach poprowadzą zajęcia 
z różnych dziedzin z wykorzystaniem nowoczesnego 
sprzętu i zakupionych nowoczesnych narzędzi. - Zało-
żyliśmy, że zadaniem tych zajęć ma być kształtowanie 
i rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez zapoznanie 
uczniów z nowymi technologiami informacyjno-komuni-
kacyjnymi i zainteresowanie ich zdobywaniem wiedzy w 
innowacyjny sposób. Zaplanowaliśmy nawet konkurs pod 
nazwą „Mistrz kompetencji cyfrowych”, w którym ucznio-
wie i uczennice będą mieli możliwość sprawdzić się z 
umiejętności korzystania z technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych. Będzie to konkurs międzyszkolny realizo-
wany w podziale na kategorie wiekowe – podkreśla wójt, 
Zbigniew Piątek. - Ogromnie się cieszę, że otrzymaliśmy 
unijne dofinansowanie na przygotowany przez nas pro-
jekt, który jest bardzo nowoczesny i da naszym uczniom 
już nie tylko możliwość wyrównania szans edukacyjnych, 
ale przede wszystkim możliwość zdobycia dodatkowej 
wiedzy oraz szczególnych kompetencji. Zyskają także 
nauczyciele, którzy zapoznają się z nowymi technikami 
nauczania oraz będą mogli wykorzystywać nowoczesne 
narzędzia dla rozwoju uczniów. Jestem przekonany, że 
nowoczesne technologie to właściwy kierunek rozwoju 
edukacyjnego – mówi wójt Zbigniew Piątek.

/A.Olech/

Władze gminy podpisały umowę 21 sierpnia w Centrum Tradycji Gór 
Świętokrzyskich w Bielinach. (fot. BCK)
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Szkoła w Jaworzni z nową pracownią
Szkoła w Jaworzni zrealizuje ciekawy projekt. Będzie świetnie wyposażona pracownia, 
szkolenia i atrakcyjne zajęcia.

Wszystko dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu w kwocie 24 ty-
sięcy złotych, na które wójt gmi-
ny Piekoszów już podpisał umo-
wę z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach.

W ramach programu dla gmin 
województwa świętokrzyskiego 
pod nazwą: „Pracownia edukacyj-
na w szkole podstawowej – Czyste 
powietrze, woda, gleba oraz od-
nawialne źródła energii” w Szkole 
Podstawowej w Jaworzni powsta-
nie nowoczesna pracownia edukacji 
ekologiczno-przyrodniczej. Zostanie 
ona wyposażona w sprzęt i pomoce 
dydaktyczne z czterech zakresów: 
ochrony powietrza atmosferyczne-
go i energii odnawialnej, ochrony 
wód, ochrony gleb i powierzchni 
ziemi oraz pomiarów i badań przy-
rodniczych. – Dzięki projektowi bę-
dziemy mogli zakupić nowoczesne 
narzędzia, między innymi: miernik 
poziomu zanieczyszczeń powie-
trza w otoczeniu szkoły posiadają-
cy możliwość zamieszczania jego 
odczytów na stronie internetowej 
szkoły, maseczki antysmogowe z 
filtrem oraz filmy, plansze, plakaty, 
gry edukacyjne o tematyce związa-
nej z zanieczyszczeniem powietrza 
i odnawialnymi źródłami energii – 
informuje dyrektor SP w Jaworzni 
Małgorzata Czekaj. – Będą też ze-
stawy do badania powietrza, modele 
pokazujące zasadę działania turbiny 
wodnej, ogniwa wodorowego i fo-
towoltaicznego, energii słonecznej, 
czy bio-energii. Z zakresu ochrony 
wody i gleby pracownia zyska rów-

nież szereg pakietów i zestawów do-
świadczalnych. Zakupione zostaną 
nowe meble, ławki i krzesła, a jeden 
z nauczycieli przejdzie specjalne 
przeszkolenie – wymienia dyrektor 
placówki. Warto zaznaczyć, że no-
woczesny sprzęt i pomoce dydak-
tyczne trafią do szkoły w Jaworzni 
przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego.

Nowoczesna pracownia kosz-
tować będzie w sumie 30 tysięcy 
złotych, z czego 24 tysiące władze 
gminy Piekoszów pozyskały z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach. Pozostała kwota zostanie 
pokryta z budżetu gminy. – Potrze-
by edukacyjne i stałe podnoszenie 
poziomu nauczania na terenie gminy 
Piekoszów to dla nas priorytet. Stąd 

od dawna już staramy się doposa-
żać szkoły w sprzęt, który zdecydo-
wanie podnosi jakość kształcenia w 
naszych placówkach. Na realizację 
zadań oświatowych szukamy dofi-
nansowań zewnętrznych. Podob-
nie było i w tym przypadku. Jestem 
przekonany, że nowoczesny sprzęt, 
a także przeszkolenie nauczyciela 
zdecydowanie podniesie atrakcyj-
ność zajęć z uczniami i kształto-
wanie ich zainteresowania ekologią 
oraz ochroną przyrody, co jest dla 
nas niezmiernie ważne – mówi wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.                

                                     /A.Olech/

Wójt Gminy Piekoszów podczas podpisywania umowy. (fot. CKinfo)

„Głos Piekoszowa”– dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca:  
Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, 

ul. Częstochowska 66, 
red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: 
Biblioteka Centrum Kultury 

w Piekoszowie 

Druk: 
Drukarnia Laser Graf, Płock, 

Nakład: 2000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam 
i ogłoszeń,    nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz 
zastrzega sobie prawo   do ingerencji w nadesłane teksty.

 
Numer zamknięto 20 sierpnia 2018 r.



23ZDROWIE
Głos Piekoszowa - sierpień 2018



24 KULTURA
Głos Piekoszowa - sierpień 2018

Zabawa w Wincentowie i Zajączkowie
Za nami dwa kolejne festyny rodzinne, które obfitowały w zabawę, taniec i śpiew.

Mieszkańcy, zaproszeni goście, muzycy i wokaliści 
wzięli udział w kolejnym festynie na terenie gminy Pieko-
szów, który w sobotę 21 lipca odbył się w Wincentowie.

Najpierw swoją chwilę miały dzieciaki, które wzięły udział 
w licznych grach i zabawach, by zdobyć drobne nagrody.

Później przyszedł czas na muzykę. – Serdecznie witam 
mieszkańców Wincentowa i okolic na dzisiejszym festynie. 
Pragnę podziękować sponsorom, bo bez nich nie mogłoby 
być tej imprezy – mówił na wstępie Stanisław Kotwica Prze-
wodniczący Rady Gminy Piekoszów, witając tym samym 
również wójta Zbigniewa Piątka, przedstawicieli Rady Gmi-
ny Piekoszów, sołtysów oraz zaproszonych gości. Po chwili 
na scenę wkroczyła kapela z Rykoszyna, która wraz z wo-
kalistką Moniką Walas zaprezentowała kilka rytmicznych lu-
dowych utworów. Później piosenki z repertuaru m.in. Anny 
Jantar zaśpiewała Bożena Zielińska.

To nie koniec muzycznych wędrówek. Kolejnym zespołem, 
który zaprosił wszystkich przed scenę był zespół Wincento-
wianie. Następnie, by choć na chwilę odetchnąć od tańca, 
zorganizowano tworzenie kwiatka z balonów dla… dorosłych. 
Po tych zmaganiach, przyszedł czas na kolejną muzyczną 
niespodziankę w postaci zespołu Sensive, którzy zagrali zna-
ne i lubiane taneczne kawałki.

Punktami finałowymi imprezy były występy zespołu Bra-
ters oraz dyskotekowe hity w wykonaniu DJ Nikosia.   

Zabawa taneczna trwała do samej nocy. (fot. BCK)

Świetna zabawa również w Zajączkowie
W słoneczną sobotę 4 sierpnia na placu przy bibliotece 

czekało na wszystkich mnóstwo atrakcji. Najpierw swoich kil-
ka chwil miały dzieciaki, które licznie przybyły, by wspólnie 
się pobawić. Przylepianie piegów, gra w krzesełka, oddzie-
lanie grochu od fasoli, nadmuchiwanie balonów na czas, wy-
ścigi kto pierwszy przebije balonik, tworzenie mumii czy też 
napełnianie butelki wodą – to wszystko czekało na młodych 
uczestników festynu, którzy uwielbiają rywalizować. 

Na dalsze świętowanie, wspaniałej atmosfery życzyła Lidia 
Szymkiewicz sołtys Zajączkowa. – Cieszę się, że przybyliście 
na festyn rodzinny i życzę doskonałej zabawy aż do wieczora 
– podsumowała. W imieniu wójta dobrej zabawy życzyła tak-
że Grażyna Tatar Sekretarz Gminy Piekoszów. Ponadto na 
wydarzeniu obecni byli również przedstawiciele rady gminy i 
rady sołeckiej oraz sponsorzy i partnerzy wydarzenia.

Konkurencje i zabawy nie muszą być tylko dla dzieci. Do-
rośli również mogą się pobawić. Tak też było podczas festy-
nu, kiedy zorganizowano np. konkurencję rzucania jajkiem 
czy przeciągania liny. W międzyczasie na festyn dotarł – z 
Krakowa – Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów, który był 
obecny na tegorocznym Tour de Pologne. 

A skoro jest festyn to musi też być odpowiednia oprawa 
muzyczna, a tę zafundowali nam członkowie zespołu Wierna 
Rzeka, zespół Sensive, MaSza oraz DJ Corby, który zagrał 
taneczne hity podczas dyskoteki.           /kcz/

Do konkurencji dla dorosłych przystąpiło wielu chętnych. (fot. BCK)
SPONSORZY FESTYNU: GIMAX Okręgowa Stacja 

Kontroli Pojazdów Agnieszka i Sylwester Giemza, Pie-
karnia-Cukiernia Genowefa i Tadeusz Kosińscy, Wy-
roby Piekarniczo-Cukiernicze Tomasz i Karol Majka, 
Usługi koparką i transport samochodowy. Agrotury-
styka i salon fryzjerski Małgorzata i Daniel Majchrzyk, 
Prezes ZUK w Piekoszowie Zbigniew Krakowiak, Dy-
rektor SZPOZ w Piekoszowie Grzegorz Kaleta, Masar-
nia i Delikatesy Centrum Halina i Aleksander Wolder, 
STAL-MARKO Ogrodzenia i balustrady Iwona Kotwica-
-Szymkiewicz i Marek Szymkiewicz, Instytut kosmeto-
logii Esencja Piękna w Kielcach Ilona Kotwica-Szymo-
niak, Sklep spożywczo-przemysłowy Halina Brożek i 
Adam Kwiecień, Sklep chemiczno-kosmetyczny PO-
MADKA Halina Kotwica, Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe SAL-BUD Piotr Salwa, Świat firanek Aneta 
Dyk, Sklep spożywczo-przemysłowy Alfred Kotwica, 
Maria Słoń, Dyrektor szkoły w Jaworzni Małgorzata 
Czekaj, Czesław Szymoniak.

SPONSORZY FESTYNU: Zakład Spawalniczo-Ślu-
sarski Kowalstwo Mirosław Gierasimowicz, Przedsię-
biorstwo Handlowo-Usługowe SAL-BUD, Majka Tomasz 
Zakład Piekarniczy, Zakład Piekarniczo-Cukierniczy 
Genowefa i Tadeusz Kosińscy, Szkoła Jazdy Piekoszów 
Andrzej Parandyk, Usługi Remontowo-Budowlane „Re-
noMa” Marian Wijas, NORDKALK Sp. z o.o. Zakład Mie-
dzianka, PHU Stacja Paliw Bogusław Polit, Masarnia 
Aleksander Wolder, Usługi Wodno-Kanalizacyjne z Ło-
sienka, PHU WIK.WOLT Urszula Błachucka, Jadłodajnia 
„Duży Talerz” w Piekoszowie, PHU POL-PARTS, Firma 
Handlowo-Usługowa OPAL Dariusz Szafulski oraz Za-
kład Mięsny AWEX z Daleszyc.

Podziękowania za pomoc należą się również Tade-
uszowi Walasowi, Grażynie Walas, Markowi Wijasowi, 
Robertowi Nartowskiemu, Sylwii Smolarczyk, Elżbiecie 
Szwarc, Annie Cacek i strażakom z OSP Zajączków.
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Kulinarne zmagania z pierogami
w roli głównej

Aż 150 pierogów na pierogowy 
konkurs przygotowały członkinie 
Koła Gospodyń Wiejskich z Ryko-
szyna. Panie wspólnie ulepiły nie-
powtarzalnie pyszne pierogi z ka-
szą, kapustą i grzybami. Częstowały 
też ciastem ze śliwkami i z jabłkami, 
promując przy tym najwspanialsze 
smaki piekoszowskiej kuchni, a na 
scenie zachwyciły występy Kapeli z 
Rykoszyna.

- Koło Gospodyń Wiejskich z Ryko-
szyna przejawia dużą aktywność pod 
względem kulinarnym – przyznaje Wójt 
Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, 
który osobiście wspierał artystów pod-
czas XI Konkursu na Najsmaczniejszą 
Potrawę Powiatu Kieleckiego, odbywa-
jącego się w niedzielę 15 lipca w Ra-
kowie. 

Podczas Powiatowego Przeglądu 
Kapel Ludowych Kapela z Rykoszyna 
sprawiła, że nogi same rwały się do 
tańca zaproszonym gościom, a gospo-
dynie z Rykoszyna udowodniły po raz 
kolejny, że ich dania mają niepowta-
rzalny smak.  

Drugie miejsce Piekoszowian,
wyróżnienie dla KGW

To nie koniec pierogowych konkur-
sów. W niedzielę 26 sierpnia w Bobrzy 
odbywał się Dzień Pieroga. W tym wy-
darzeniu oprócz koła gospodyń z Ry-
koszyna, uczestniczyli również przed-

stawiciele zespołu Piekoszowianie. I 
to właśnie ci ostatni stanęli na drugim 
miejscu podium za pierogi z kaczką i 
kaszą. Natomiast KGW z Rykoszyna 
otrzymało wyróżnienie za  pierogi  z 
brokułem i kurczakiem.                             

            /A.Olech/, /kcz/

Wójt wspierał reprezentantów gminy podczas konkursu. (fot. CKinfo)

Muzyczne sukcesy kapeli ludowej 
z Rykoszyna i zespołu Wierna Rzeka

Wakacje przyniosły nam dwa 
duże sukcesy naszych przed-
stawicieli z kapeli ludowej z Ry-
koszyna oraz z Zespołu Pieśni i 
Tańca Wierna Rzeka. 

Ci pierwsi, znani m.in. z udziału 
w Buskich Spotkaniach z Folklo-
rem, tym razem otrzymali nagrodę 
główną w kategorii kapel ludowych 
podczas czerwcowej gali konkursu 
„Jawor – u źródeł kultury”, który od-
bywał się w Parku Etnograficznym w 
Tokarni. 

Natomiast na początku sierp-
nia zwycięstwo w XIX Powiatowym 
Przeglądzie Zespołów Folklory-
stycznych i Solistów w Chmielniku 
odnieśli członkowie Zespołu Pieśni i 
Tańca Wierna Rzeka. 

Podczas tegorocznych dożynek 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew 

Piątek podziękował tym grupom za 
ich zaangażowanie w propagowanie 

kultury i tradycji oraz pogratulował i 
życzył dalszych sukcesów.       /kcz/

Wójt wręcza podziękowanie Marianowi Walasowi z zespołu Wierna Rzeka. (fot. BCK)

Pierogi królowały podczas niedawnych konkursów kulinarnych w naszym województwie
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Wakacje... i po wakacjach
Chyba nie ma ucznia, który nie chciałby mieć 

dłuższych wakacji. Niestety – dwumiesięczna letnia 
przerwa od nauki mija bardzo szybko.

Mimo tylko kilku tygodni wakacji, w placówkach Biblio-
teki Centrum Kultury w Piekoszowie działo się wiele. Od 
poniedziałku do piątku w Centrum Kultury w Piekoszo-
wie, w bibliotekach w Brynicy, Rykoszynie i Zajączko-
wie oraz w świetlicach w Szczukowicach i Wincentowie 
co poniedziałek miały miejsce zabawy animacyjne, gry, 
konkursy i wiele innych. Uczestnicy mogli pośpiewać, 
podziałać w glinie czy masie solnej, poeksperymento-
wać np. z rosnącymi farbami, pograć w gry planszowe i 
komputerowe czy też pokonkurować ze sobą w zorgani-
zowanych zabawach sportowych.

We wtorki i piątki relaksowaliśmy się na basenie Olim-
pic w Strawczynku. Dwugodzinna kąpiel była ochłodą 
w gorące wakacyjne dni. Niektórzy mogli pochwalić się 
umiejętnością nurkowania i pływania, inni z kolei woleli 
po prostu się odprężyć.

Środy zarezerwowane były na dłuższe wyjazdy. 
Pierwsza wycieczka prowadziła nas do Sandomierza. 
Na początku przeszliśmy Podziemną Trasą Turystycz-
ną, piwnicami Sandomierza, w których to kupcy sando-
mierscy składowali towary handlowe. Kolejnym punktem 
naszej wyprawy była Zbrojownia Rycerska – chłopcy 
mogli nie tylko obejrzeć, ale również przymierzyć zbroje 
rycerskie, wziąć do ręki kuszę lub miecz, a dziewczynki 
ubrać suknie księżnych. Niesamowitą frajdą dla wszyst-
kich była wizyta w Muzeum Figur Woskowych Ojca Ma-
teusza. Jedną z najpiękniejszych atrakcji na koniec wy-
cieczki był rejs statkiem po Wiśle.

Kolejnym miejscem jakie zwiedziliśmy był Kraków 
oraz tamtejsze ZOO i Klockoland. W krakowskim zoo 
mieszka wiele sympatycznych zwierząt z całego świata. 
Po zakończonym spacerze nie mieliśmy jeszcze dość 
wrażeń i pełni zapału udaliśmy się do Centrum Nauki 
i Zabawy Klockoland. Dzieci miały warsztaty z robotyki 
oraz skorzystały z kreatywnej strefy budowania robotów 
i gier.

Trzecią równie interesującą wycieczką była ta do Far-
my Iluzji w Mościskach, gdzie wędrowaliśmy po magicz-
nie zaaranżowanych budynkach i miejscach. Specjalnie 
ucharakteryzowane pomieszczenia i elementy dawały 
do myślenia – bo skąd np. wzięła się woda z kranu, któ-

ry przykręcony jest… do powietrza? 
Przedostatnia wycieczka wywołała najwięcej emocji – 

powitaliśmy Energylandię w Zatorze. Już w drodze do 
lunaparku w autobusie klimat był bardzo gorący, humory 
dopisywały i dało się wyczuć podekscytowanie i napię-
cie uczestników. Na miejscu widok tylu atrakcji przypra-
wił nas o niesamowity zawrót głowy. Dostępna była stre-
fa familijna oraz dla osób o mocnych nerwach - a takich 
nie brakowało - strefa ekstremalna. Najbardziej oblega-
ne atrakcje z których korzystaliśmy to m.in. Formuła Au-
todrom, RMF Dragon Roller Coaster, Anaconda, Aztec 
Swing i Space Gun. Wspólnie zafundowaliśmy sobie po-
tężną dawkę radości i zabawy na najwyższych obrotach 
oraz maksimum adrenaliny.

Jako ostatnią odwiedziliśmy Warszawę. Zwiedziliśmy 
Stadion PGE Narodowy od najwyższych trybun aż do 
parkingu podziemnego łącznie z lożami VIP (m.in. Lożę 
Kryształową), kaplicą wielowyznaniową, salą konferen-
cyjną, szatnią, Trybuną Medialną i samą płytą stadionu. 
Zobaczyliśmy najbardziej ekskluzywne miejsca przezna-

czone dla najważniejszych gości PGE Narodowego, ko-
mentatorów, a także kibiców. Pełni zachwytu i wrażeń 
udaliśmy się następnie do Pałacu Kultury i Nauki, by na 
tarasie widokowym trochę ochłonąć i obejrzeć wspania-
łą panoramę Warszawy.

Czwartki natomiast przeznaczone były na wyjazdy do 
kina Helios w Kielcach. Ciekawe i niekiedy przezabawne 
projekcje bajkowe wprawiały nas w znakomite nastroje.

Gdy zakończono wakacje w placówkach BCK, roz-
poczęły się kolonie w Zakopanem. Od 4 do 11 sierpnia 
wraz z ponad 50 dzieciaków odwiedzone zostały m.in. 
zakopiańskie Krupówki, skocznia Wielka Krokiew oraz 
Morskie Oko. Wspinaczka po górach oraz wędrówka 
po dolinach to świetny pomysł na aktywny wypoczynek. 
Oprócz wycieczek, na miejscu w ośrodku także nie bra-
kowało zabawy. Animacje, gry i konkurencje integrowały 
uczestników i wywoływały uśmiechy na ich twarzach. 

Po wakacjach wszyscy wracają pełni energii do szkol-
nych obowiązków. Kolejne wakacje już za 10 miesięcy. 

      /kcz/,/as/

Z wizytą nad Morskim Okiem. (fot. BCK)

Energylandia dała wszystkim mocny zastrzyk adrenaliny. (fot. BCK)
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Parafia Narodzenia NMP w Piekoszowie wraz z 
gminą Piekoszów przygotowują się do Jubileuszu 
50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Miłosierdzia. 
Główne uroczystości odbędą się 8 i 9 września 2018 
roku.

Obraz Matki Bożej Miłosierdzia został namalowany 
przez 24-letniego nowicjusza zakonu paulinów Krzysz-
tofa Lateckiego. W 1700 r. trafił do Piekoszowa. 21 maja 
1705 r. widziano jak obraz płacze krwawymi łzami. To 
zjawisko było początkiem kultu maryjnego w Piekoszo-
wie.

- Do Piekoszowa zaczęli przybywać pierwsi pielgrzy-
mi. Obraz został przeniesiony z plebanii do drewnianego 
kościoła św. Jakuba (dziś już nieistniejącego). Z powodu 
znacznej ilość pielgrzymów kościół nie mógł ich wszyst-
kich pomieścić, postanowiono więc wybudować obec-
ny murowany kościół, który został poświęcony w 1884 
roku – mówi ks. kan. Zygmunt Kwieciński, proboszcz i 
kustosz sanktuarium w Piekoszowie. 

Pielgrzymów przybywało coraz więcej. Dokonywało 
się wiele cudownych uzdrowień. Zostały one spisane w 
książce ks. Mikołaja Złotnickiego pt.: „Cuda Obrazu Pie-
koszowskiego”. To wszystko doprowadziło do koronacji 
obrazu Matki Bożej Miłosierdzia, która miała miejsce 8 
września 1968 r. Dokonał jej kard. Stefan Wyszyński, 
Prymas Polski.

- Na Rok Jubileuszowy nasze sanktuarium zostało 
odnowione dzięki życzliwości parafian, pielgrzymów, a 
także dzięki dotacji unijnej i wsparciu gminy Piekoszów. 
To sanktuarium jest naszą chlubą i skarbem. Jest nieja-
ko wizytówką naszego regionu. Tutaj w dalszym ciągu 
przybywają liczne pielgrzymki, a Matka Boża czuwa nie-
ustannie nad nami – dodaje ks. Kwieciński. 

Już za kilkanaście dni w Piekoszowie odbędą się 

główne uroczystości jubileuszowe. – W sobotę, 8 wrze-
śnia przeżywać będziemy Odpust Parafialny. Sumę o 
godz. 12.00 odprawi dwóch arcybiskupów z Kazachsta-
nu. Dzień później, w niedzielę 9 września, będzie mia-
ła miejsce główna Uroczystość Jubileuszowa. O godz. 
11.15 rozpocznie się modlitwa różańcowa, którą popro-
wadzi ks. generał Stanisław Rospondek z Częstocho-
wy, następnie o godz. 12.00 będzie Suma Pontyfikalna, 
której przewodniczył będzie nasz biskup Jan Piotrowski. 
Będzie także obecny arcybiskup Tadeusz Wojda z Bia-
łegostoku. W czasie Mszy św. i bezpośrednio po niej 
wystąpi orkiestra dęta z Sobolowa (diecezja tarnowska) 
- wylicza proboszcz parafii Piekoszów.

Do tych uroczystości parafia będzie przygotowywała 
się poprzez Misje Święte, które rozpoczną się 2 wrze-
śnia. Program Misji zostanie dostarczony do każdej ro-
dziny piekoszowskiej parafii. 

- To nie koniec uroczystości jubileuszowych. W nie-
dzielę, 18 listopada przybędzie do Piekoszowa Prymas 
Polski arcybiskup Wojciech Polak. W czasie Mszy św. 
następca kard. Stefana Wyszyńskiego dokona poświę-
cenia szaty, w którą odtąd będzie przyodziana Matka 
Boża Miłosierdzia. Szata jest darem wszystkich ludzi 
dobrej woli: naszych parafian i pielgrzymów. Będzie to 
także okazja do dziękczynienia wraz z ks. Prymasem za 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – do-
daje ksiądz proboszcz. 

Przed nami więc wielkie uroczystości o zasięgu nie 
tylko parafialnym, ale znacznie szerszym. Uczyńmy 
wszystko, aby w nich najliczniej uczestniczyć. Szczegó-
łowe informacje będą zamieszczone na stronie www.pa-
rafiapiekoszow.pl                                 /Ks. M. Haśnik/

Zbliżają się wyjątkowe uroczystości

R E K L A M A




