
PIEPIEKKOSZOOSZOWWAA
BEZPŁATNA GAZETA 

SAMORZĄDOWA
GMINY PIEKOSZÓW

IS
SN

 1
73

2-
72

53

NR 5 (123) CZERWIEC 2019

Wakacje to czas relaksu i odprężenia. Z tej okazji
chcemy życzyć Uczniom i Gronom Pedagogicznym

zasłużonego bezpiecznego odpoczynku, tym samym dziękując
za wytrwałą pracę podczas roku szkolnego.

Natomiast po wakacjach życzymy dużych zasobów energii,
cierpliwości i sukcesywnego dążenia do celu.

Życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów Barbara Drogosz 

Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek

MegaMoc Piekoszowa 2019
Za nami trzy dni znakomitej zabawy 
i wrażeń. Olimpiada sportowa, 
Taneczna Sobota i Festyn Rodzinny 
- zobacz co działo się podczas 
tegorocznego najważniejszego 
wydarzenia rozrywkowego w 
gminie Piekoszów.

Remont dróg na Osiedlu 
Ogrodnik jeszcze w tym roku
Ponad 2 miliony złotych udało 
się pozyskać na wyremontowanie 
dwóch ulic - Kasztanowej i Klo-
nowej na piekoszowskim Osiedlu 
Ogrodnik. 

Czytaj na str. 8-9 Czytaj na str. 15Czytaj na str. 2

Wyścig Szkółek Kolarskich
w Piekoszowie
Zawodnicy z roczników 2004-2009 
i młodsi, 8 czerwca wzięli udział w 
kolejnej edycji wyścigu kolarskiego 
o Puchar Wójta Gminy Piekoszów 
Zbigniewa Piątka.
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Droga Jaworznia-Łaziska 
już po remoncie 
Nareszcie nie ma już dziur, a przemieszczanie się tą drogą stało się w końcu komfor-
towe i przede wszystkim bezpieczne.

W ramach zadania droga została przebudowa-
na na odcinku jednego kilometra i 140 metrów. Po 
obu stronach powstały też pobocza. 

– Droga w tym miejscu była bardzo potrzebna, 
bo jej stan był fatalny – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. Trzeba przyznać, że mocno podziu-
rawioną i zabłoconą drogą trudno było przejechać i 
to nie tylko w czasie deszczu, kiedy w powstałych 
dziurach tworzyły się ogromne kałuże. – Bardzo się 
cieszę, że wspólnie z powiatem kieleckim mogliśmy 
zrealizować to zadanie. Dzięki poprawie nawierzchni 
zdecydowanie zwiększyło się w tym miejscu bezpie-
czeństwo – zaznacza wójt Piątek i dodaje, że gmina 

Piekoszów od dawna sukcesywnie stara się popra-
wiać infrastrukturę drogową na swoim terenie. – Po-
wstają nowe drogi i chodniki, na które nieustannie 
szukamy też dofinansowań zewnętrznych. Ponad ki-
lometrowa droga na odcinku Jaworznia-Łaziska jest 
kolejną inwestycją zrealizowaną wspólnie z Powiatem 
Kieleckim. Wpisanie jej przez Zarząd Dróg Powiato-
wych w Kielcach na listę najpilniej koniecznych do re-
alizacji dróg od samego początku była dla wszystkich 
mieszkańców tej części gminy dobrą wiadomością – 
dodaje.                                                    /A.Olech/

Ponad 2 miliony dofinansowania
na drogi na Osiedlu Ogrodnik
To już pewne. Gmina Piekoszów pozyskała rządowe dofinansowanie na przebudowa-
nie dwóch ulic na Osiedlu Ogrodnik w Piekoszowie – Klonowej i Kasztanowej.

21 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 
wojewoda Agata Wojtyszek wręczyła promesy na 
ręce włodarzy gmin. Warto zaznaczyć, że gmina 
Piekoszów otrzymała jedno z najwyższych dofi-
nansowań w województwie.

Ponad 2 miliony 324 tysiące złotych otrzyma w 
tym roku gmina Piekoszów w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych. Dzięki pozyskanemu przez władze 
gminy dofinansowaniu przebudowany zostanie po-
nad kilometr dróg. Szacunkowy koszt całej inwestycji 
opiewa na kwotę blisko 4,5 milionów złotych. – Już 
od jakiegoś czasu nadrabiamy okres, w którym to nie 
było nas stać na realizację wielu koniecznych zadań. 
Na część z nich szukamy środków zewnętrznych. Cie-
szę się, że w tym roku udało nam się pozyskać jedno 
z najwyższych (50%) dofinansowań w województwie 
świętokrzyskim – poinformował wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

Asfalt przy ulicy Klonowej zostanie położony na 
długości 624 metrów, a przy ulicy Kasztanowej na 
długości 435 metrów. Przy obu ulicach zaplanowano 
wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych i oczywi-
ście oświetlenia LEDOWE. – W połowie czerwca na-
stąpiło otwarcie ofert. O realizację zamówienia ubie-
gało się 4 wykonawców, a najkorzystniejsza oferta 

opiewała na kwotę 5 574 075,19 zł brutto. Kwota ta 
jednak przekraczała wartość środków jakie chcemy 
przeznaczyć na realizację tego przedsięwzięcia. W 
związku z powyższym zostało one unieważnione. W 
dniu 17 czerwca ponownie ogłoszono zamówienie na 
realizację przedmiotowego zadania. Termin składania 
ofert upływa 1 lipca – mówi Zbigniew Piątek.            

              /A.Olech/

Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych. (fot. CKinfo)
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Żłobek uzyskał dofinansowanie
Gmina Piekoszów pozyskała aż 72 tysiące 600 złotych rządowego dofinansowania na
bieżące funkcjonowanie Żłobka Gminnego.

W czwartek 6 czerwca w Urzędzie Wojewódzkim w 
Kielcach miało miejsce uroczyste podpisanie umów 
w ramach rządowego programu wspierającego naj-
młodszych mieszkańców regionu „Maluch+”.

„Maluch+” to program wspierający rozwój instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków, klu-
bów dziecięcych i dziennych opiekunów, w ramach które-
go można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 procent 
kosztów projektu. Program realizuje politykę rodzinną 
rządu odnoszącą się do wspierania rodziny w działaniach 
opiekuńczych nad małymi dziećmi. Wojewoda podpisała 

dotychczas umowy z 14 świętokrzyskimi samorządami 
na łączną kwotę prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych.

Podczas uroczystego spotkania w urzędzie wojewódz-
kim umowy zawarło 13 samorządów, w tym gmina Pieko-
szów. – Bardzo się cieszę z pozyskanego dofinansowa-
nia, które sprawi, że żłobek gminny będzie funkcjonował 
jeszcze lepiej i efektywniej. Placówka pod tym względem 
już teraz jest na wysokim poziomie, a dzięki tym fundu-
szom działać będzie jeszcze wydajniej – podkreślał wójt 
Zbigniew Piątek.                                        /A.Olech/

Klub Seniora z rządową dotacją
Pierwszy w gminie Piekoszów Klub Seniora został otwarty w październiku 2018 roku.

Utworzenie Klubu Seniora kosztowało nieco po-
nad 90 tysięcy złotych, z czego 72 tysiące 800 zło-
tych stanowiło rządowe dofinansowanie. Pozosta-
łą kwotę dołożyła gmina. 

Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek nie kry-
je radości z pozyskania kolejnych środków w ramach 
rządowego programu, tym razem na funkcjonowanie 
Klubu Seniora. – W klubie od samego początku prowa-
dzone były różnego rodzaju warsztaty m.in. kulinarne, 
plastyczne, sportowo – rekreacyjne i rehabilitacyjne. 
Organizowane są również spotkania z fizjoterapeutą 
oraz pielęgniarką. Seniorzy wspólnie obchodzą różne 

święta i jeżdżą na wycieczki. Pozyskane właśnie ko-
lejne dofinansowanie w kwocie blisko 33 tysięcy na 
funkcjonowanie naszego Klubu Seniora jest dla nas 
wielkim wsparciem – podkreśla włodarz gminy, który 
umowę na dofinansowanie podpisał w Urzędzie Wo-
jewódzkim wspólnie z wicewojewodą świętokrzyskim 
Bartłomiejem Dorywalskim. 

Klub Seniora w Piekoszowie jest otwarty przez kilka 
godzin dziennie, a seniorzy dostają tu możliwość sko-
rzystania z wielu zajęć, czy też z pomocy doświadczo-
nych w swoich dziedzinach specjalistów.     /A. Olech/

W połowie maja w budynku BCK w Piekoszo-
wie miało miejsce spotkanie w ramach kampa-
nii społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej „Bądź bezpieczny, nie daj się oszukać”.

W wydarzeniu wzięli udział funkcjonariusze z 
Komisariatu Policji w Chęcinach oraz Powiatowy 
Rzecznik Konsumentów Rafał Szyba. 

Uczestnicy spotkania mogli uzyskać wiedzę na 
temat zagrożeń związanych z oszustwami i meto-
dami działań m.in. „na wnuczka”, „na policjanta”, a 
także na temat zagrożeń związanych z nieprzemy-
ślanym podpisywaniem umów czy handlowymi po-
kazami produktów.         
                            /GOPS/

Nie daj się oszukać!
Przestępcy są coraz bardziej pomysłowi. 
Dlatego też GOPS w Piekoszowie wyszedł 
naprzeciw potrzebie bezpieczeństwa.

Pomoc dla
niepełnosprawnych
3 czerwca została podpisana umowa na 
realizację programu „Usługi opiekuńcze 
dla osób niepełnosprawnych”.

Gmina Piekoszów otrzymała wsparcie finanso-
we z programu w wysokości 215 820,80 zł. 

Program ma na celu zwiększenie dostępności do 
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacz-
nym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, 
a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o 
niepełnosprawności ze wskazaniami. 

Realizatorem programu na terenie gminy Pieko-
szów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie.

/GOPS/



4 Z ŻYCIA GMINY
Głos Piekoszowa - czerwiec 2019

Uroczysty Dzień Samorządowca
Majowe posiedzenie sesji Rady Gminy Piekoszów 30 maja miało niezwykły charakter.

Uroczysta sesja rozpoczęła 
się od odczytania przez prze-
wodniczącą Rady Gminy w Pie-
koszowie, Barbarę Drogosz, 
listu od Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy skierowanego do sa-
morządowców. Mówiła jedno-
cześnie o wadze, ogromnym 
znaczeniu i wielkiej odpowie-
dzialności za samorządy, jaka 
spoczywa na radnych. 

– Rada Gminy, radni i sołtysi w 
samorządzie gminnym są bardzo 
ważni. To sołtysi mają pierwszy i 
najbliższy kontakt z mieszkańcami. 
Sołtysi i radni są wybierani bez-
pośrednio przez mieszkańców, są 
ich przedstawicielami i dbają o ich 
interesy. Radni bardzo często po-
dejmują strategiczne decyzje przyj-
mując szereg uchwał. Trzeba wiele 
wysiłku, poświęcenia i skupienia, 
aby dobrze wypełniać swoją samo-
rządową misję. Dzień Samorządu 
Terytorialnego to dla nas bardzo 
ważne święto – zaznaczyła Barba-
ra Drogosz.

Jak podkreślał obecny podczas 
sesji senator RP Krzysztof Słoń, 
reforma samorządowa była jed-
ną z najbardziej udanych reform 
przeprowadzonych w kraju. – Sa-
morząd terytorialny to jest coś, co 

się najbardziej udało w transforma-
cji naszego państwa. To jest coś, 
za co wzięli się zwykli ludzie, któ-
rzy wywodzą się spośród nas. Oni 
wszyscy poczuli, że coś od nich 
zależy, a jednocześnie czują też 
na sobie odpowiedzialność za losy 
swoich małych ojczyzn. I to jest 

coś, czym możemy się poszczycić 
– mówił senator.

Dwudziesta dziewiąta rocznica 
wejścia w życie ustawy o samo-
rządzie terytorialnym z dnia 8 mar-
ca 1990 roku stała się doskonałą 
okazją do tego, aby pokłonić się 

nisko wszystkim tym, którzy z sa-
morządem są najbliżej związani. 
– Z okazji Dnia Samorządu życzę 
wam sukcesów, siły i wytrwałości 
w tej trudnej i odpowiedzialnej pra-
cy. By rozwój pięknej gminy Pie-
koszów był najlepszą nagrodą za 
waszą ciężką pracę – powiedział 

Mirosław Gębski starosta powiatu 
kieleckiego.

Na zakończenie popłynęły gorą-
ce życzenia do wszystkich samo-
rządowców. Nie zabrakło też dłu-
gich rozmów na temat przyszłości 
polskiej samorządności. /A.Olech/

W uroczystej sesji wzięli udział m.in. Senator RP Krzysztof Słoń, starosta kielecki Mirosław Gębski 
oraz członek zarządu powiatu Cezary Majcher. (fot. CKinfo)

Mistrzowie kompetencji cyfrowych
Mistrz Kompetencji Cyfrowych – pod takim hasłem odbył się konkurs, jaki zakończył 
realizowany na terenie gminy Piekoszów projekt pod hasłem „Nowoczesne technologie 
w aktywnej szkole”.

Konkurs był podsumowa-
niem projektu, na który władze 
gminy Piekoszów pozyskały 
blisko 800 tysięcy złotych unij-
nego dofinansowania.

Młodzi mistrzowie zasiedli przy 
komputerach w nowoczesnej pra-
cowni terminalowej w trzyosobo-
wych grupach. Musieli zmierzyć 
się z trudnym zestawem pytań. 
Jak się jednak okazało odpowia-

dali na nie błyskawicznie. Dosko-
nale wiedzieli czego należy użyć 
do programowania robota, czy 
robot ma czujniki odległości i do-
tyku, czy też w jakiej odległości 
wykrywa przeszkody.

W kategorii klas I-III pierwsze 
miejsce zajął zespół uczniów w 
składzie: Łukasz Makuch, Mag-
dalena Deruda i Ewa Mariań-
czyk. Na najwyższym podium w 

kategorii klas IV-VI stanął zespół 
w składzie: Oliwier Głuch, Ma-
teusz Porzuczek i Justyna Cie-
szyńska. A najlepszy w kategorii 
klas VII-VIII okazał się być ze-
spół uczniów w składzie: Konrad 
Sztandera, Mikołaj Ciołak i Julia 
Ciołak.

/A.Olech/
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Targi Pracy w Piekoszowie
Tłumy podczas Powiatowych Targów Pracy w Piekoszowie. Było ponad 1000 ofert pracy!

Fryzjerzy, kosmetyczki, kierow-
cy, kasjerzy, sprzedawcy, maga-
zynierzy, elektrycy, pracownicy 
budowlani, kucharze, księgowi i 
fakturzystki – w tych i w wielu in-
nych zawodach można było zna-
leźć pracę podczas Powiatowych 
Targów Pracy, jakie 14 czerwca 
odbyły się w Piekoszowie. Praco-
dawcy przedstawili w sumie bli-
sko 1160 ofert.

Powiatowe Targi Pracy zorganizo-
wano w siedzibie Biblioteki Centrum 
Kultury w Piekoszowie. Wystawiło 
się ponad 20 pracodawców, 2 Agen-
cje Pracy i 9 instytucji wspierających 
rynek pracy. Wszystkich przybyłych 

powitał wicestarosta powiatu kie-
leckiego Tomasz Pleban wspólnie z 
wójtem gminy Piekoszów Zbignie-
wem Piątkiem oraz dyrektorem Po-
wiatowego Urzędu Pracy Grzego-
rzem Piwko. 

– Jest to kolejne nasze spotkanie 
z osobami, które pozostają bez pra-
cy na targach pracy w Piekoszowie. 
Wierzę, że uda się państwu dzisiaj 
znaleźć pracę, bo ofert jest dużo. 
Bezrobocie w powiecie kieleckim 
maleje. Dochodzi już do 11 procent. 
Mamy nadzieję, że w okresie waka-
cyjnym spadnie poniżej 10 procent – 
podkreślał wicestarosta Tomasz Ple-
ban. – Bardzo się cieszę, że oprócz 

instytucji wspierających rynek pra-
cy i Agencji Pracy zgłosili się także 
przedsiębiorcy. Jestem przekonany, 
że każdy będzie mógł znaleźć tu coś 
dla siebie – zaznaczył wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, który 
gorące podziękowania skierował na 
ręce wicestarosty i dyrektora PUP w 
Kielcach. – Dziękuję za to, że wycho-
dzicie do ludzi i gościcie kolejno we 
wszystkich gminach. Taka bliskość i 
otwarcie na drugiego człowieka bez 
wątpienia są wielkim wsparciem dla 
pracowników w znalezieniu wyma-
rzonej pracy, a dla pracodawców do-
brych pracowników – mówił gospo-
darz naszej gminy.             /A.Olech/

Dzień Rodziny w żłobku gminnym
„Kocham mamę, kocham tatę” – pod takim hasłem, na placu przy Baśniowym Żłobku w 
Piekoszowie, odbył się tegoroczny Dzień Rodziny. 

– Ogromnie cieszymy się, że 
rodzice i dziadkowie zawsze chęt-
nie biorą udział we wszystkich 
wydarzeniach organizowanych 
przez nas. Mocno nas wspierają 
we wszelkich działaniach, moty-
wując do kolejnych przedsięwzięć 
– podkreślała Pelagia Rusiecka 
dyrektor Żłobka Gminnego w Pie-
koszowie.

Wspólna zabawa rozpoczęła się 
od występów dzieci. Dziewczynki w 
ślicznych tiulowych spódniczkach, a 
chłopcy z muszkami zaśpiewali dla 
rodziców i dziadków piękne piosen-
ki. Jedna z nich była nawet na ludo-
wą nutę. Za swoje popisy sceniczne 
i wielkie talenty aktorskie wszyscy 
otrzymali gromkie brawa. 

Po występach przyszła kolej na 
wspólną zabawę. Można było po-
malować sobie buzie i włosy, na co 
nawet decydowali się sami rodzice. 
Był też wielki dmuchaniec, balono-
we zoo, kolorowe bańki mydlane, 
gry i zabawy, popcorn i owoce dla 
wszystkich, a na zakończenie – 
pyszny tort, który osobiście serwo-

wał wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. – Za każdym razem kiedy je-
stem w naszym żłobku, mam okazję 
obserwować jak wspaniale dzieci tu 
się rozwijają. To głównie dzięki zna-
komitej kadrze nauczycielskiej, któ-
rej pragnę serdecznie podziękować 
za zaangażowanie i wielkie serce 
włożone w pracę z dziećmi – dzięko-

wał wójt gminy Piekoszów.
Rodzice nie kryli zachwytu nad 

wystąpieniami swoich dzieci. Jak 
podkreślano, tak dobre przygotowa-
nie jest wynikiem skrupulatnej i kon-
sekwentnej pracy z dziećmi przez 
co funkcjonowanie żłobka jest na 
najwyższym poziomie.  

        /A.Olech/

Podczas Dnia Rodziny upominki otrzymywały maluchy i ich rodzice. (fot. CKinfo)
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Seniorzy czytają 
dzieciom
W połowie maja uroczyście rozpoczę-
to kampanię „Seniorzy czytają dzieciom”, 
której organizatorem był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

W dialogu pokoleń wzięło udział osiem grup 
przedszkolnych z ZPO w Piekoszowie oraz Klub 
Seniora. Dzieciom czytano klasyczne pozycje ze 
świata baśni m.in. „Czerwonego Kapturka” czy 
„Śpiącą Królewnę”. 

Kampania miała na celu integrację międzypoko-
leniową oraz zwrócenie uwagi na potrzebę czytania 
dzieciom książek, które w dobie tabletów, smartfonów 
i telewizyjnych bajek, odchodzą do lamusa. Dzieci z 
wielką uwagą i zainteresowaniem słuchały czytanych 
opowieści, a na koniec dostały domowe ciasteczka 
upieczone przez seniorki. Kampania jest wstępem do 
dalszej współpracy z przedszkolem. Od września czy-
tanie wejdzie na stałe w program grup przedszkolnych 
oraz wczesnoszkolnych.                        /Klub Seniora/

Seniorzy czytali najmłodszym w przedszkolu w Piekoszowie. (fot. CKinfo)

Sukces Kapeli z Rykoszyna

Dobra zabawa
w Rykoszynie

Kapela z Rykoszyna. (fot. WDK Kielce)

Ta już historyczna impreza w tym roku również 
miała piekoszowski akcent.

W tegorocznym finale jury przeglądu konkursowego  
po wysłuchaniu 64 prezentacji postanowiło przyznać 
Kapeli z Rykoszyna wysoką drugą lokatę w kategorii 
Tradycyjnych Kapel Ludowych. 

To niezwykłe wyróżnienie na ręce prowadzącego 
kapelę Waldemara Kotwicy wręczył Mirosław Gębski 
starosta powiatu kieleckiego.                             

             /kcz/

W niedzielę 16 czerwca miała miejsce ko-
lejna odsłona Buskich Spotkań z Folklorem.

Wydarzenie zorganizowane zostało, aby 
zintegrować społeczeństwo.

Dmuchańce dla dzieci, liczne zabawy dla całych 
rodzin i konkursy z nagrodami, wspaniałe występy 
i pokazy, pyszny poczęstunek dla wszystkich i nie-
zapomniana zabawa – tak wyglądał festyn w Ryko-
szynie, jaki został zorganizowany dzięki środkom 
finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie 
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna za pośrednic-
twem LGD Dorzecze Bobrzy.

–  Podczas festynu podziwialiśmy występy naszych 
młodych artystów. Ponadto każdy mógł spróbować na-
szych dań i brać udział w konkursach. Wspólne spotka-
nia jednoczą społeczeństwo i na tym nam najbardziej 
zależało – podkreślała przewodnicząca SGW Danuta 
Kotwica. Wielopokoleniowe spotkanie w Rykoszynie 
chwalili również senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof 
Lipiec, przewodniczący rady powiatu Andrzej Pruś oraz 
przedstawiciele rady powiatu i gminy Piekoszów z wój-
tem Zbigniewem Piątkiem na czele. Partnerem festynu 
był Totalizator Sportowy.                               /A.Olech/

W zabawach brały udział nie tylko dzieci, ale i dorośli. (fot. CKinfo)
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Numer zamknięto 19 czerwca 2019 roku

Zjazd Szkolnych Kół Caritas
Ponad 300 młodych wolontariuszy ze szkolnych 

kół Caritas z diecezji kieleckiej gościło 24 maja w 
Piekoszowie.

Na początku spotkania wszyscy uczestnicy zwie-
dzili piekoszowskie Sanktuarium, poznali jego historię, 
a później wzięli udział w uroczystej mszy świętej pod 
przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrow-
skiego. 

Ze względów organizacyjnych wszyscy podzieleni 
zostali na 3 grupy. Na najmłodszych uczestników cze-
kała gra terenowa prowadzona przez pracowników 

Centrum Kultury w Piekoszowie wraz z harcerzami z 
Jaworzni. Średnia grupa wiekowa miała okazję obej-
rzeć „Spektakl Cieni” przedstawiony przez podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieko-
szowie oraz wziąć udział w warsztatach. Natomiast 
najstarsza grupa została zaproszona do Domu dla 
Niepełnosprawnych gdzie dyrektor ks. Jan Jagiełka 
przybliżył funkcjonowanie i historię placówki.

Zjazd Szkolnych Kół Caritas zakończony został po-
siłkiem i losowaniem nagród przygotowanych przez 
organizatorów.                                                  /kcz/

W środę 19 czerwca w Piekoszowie zorganizo-
wano uroczyste wojewódzkie zakończenie roku 
szkolnego. Wręczono Nagrody Stypendiów Na-
ukowych Wójta Gminy Piekoszów oraz Nagrody 
„Ucznia Roku” Zespołu Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie.

Wydarzenie rozpoczęło się w Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Piekoszowie uroczystą mszą 
świętą dziękczynną za miniony rok szkolny z udziałem 
władz wojewódzkich, oświatowych i samorządowych. 
Podziękowano za trud nauczycielski i pedagogiczny, 
za dar każdego ucznia. Mszy świętej przewodniczył 
Ksiądz Biskup Marian Florczyk, który mówił o roli 
szkoły w życiu człowieka. – W dzisiejszych czasach 
nie wszyscy zdają sobie sprawę jak ważna jest szko-
ła. To tam uczymy się, jak być dobrymi ludźmi – pod-
kreślał.

Druga część uroczystego zakończenia roku szkol-
nego odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie. Uczniów powitała wojewoda święto-
krzyski Agata Wojtyszek. Jej zdaniem, miniony rok 
szkolny był trudny, głównie ze względu na strajk na-
uczycieli. – Dzięki staraniom wielu osób uczniowie 
nie ucierpieli z tego powodu – podkreślała wojewoda 
Agata Wojtyszek, życząc wszystkim uczniom szczę-
śliwych wakacji. Podobnego zdania był Kazimierz Mą-
dzik świętokrzyski kurator oświaty. Jak jednak zazna-
czył, pomimo trudnej sytuacji, egzaminy gimnazjalne 
i egzaminy ósmoklasistów odbyły się we wszystkich 

szkołach.
Podczas uroczystości zakończenia roku szkolne-

go nagrodzono najwybitniejszych uczniów. Wręczono 
Nagrody Stypendiów Naukowych Wójta Gminy Pieko-
szów oraz Nagrody „Ucznia Roku” Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie, którą otrzymała Alek-
sandra Jurek z III klasy gimnazjum.

Podczas uroczystości oprócz życzeń, nagrody w 
postaci książki o Leonardo da Vincim dla najlepszych 
uczniów wręczył także poseł Krzysztof Lipiec. 

Do życzeń dołączył się także senator Krzysztof 
Słoń, wicestarosta Powiatu Kieleckiego Tomasz Ple-
ban oraz dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Piekoszowie.                        

               /A.Olech/

Tegoroczni stypendyści z Piekoszowa. (fot. CKinfo)
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Taneczne szaleństwo podczas III MegaMocy Piekoszowa
Olimpiada sportowa, Taneczna sobota i Festyn Rodzinny - trzy dni znakomitej zabawy i emocji. Najważniejsze wydarzenie rozrywkowe w gminie już za nami.

W pierwszym dniu MegaMocy odbyła się I Powia-
towa Olimpiada Sportowa, w której udział wzięło kil-
kaset dzieciaków ze szkół podstawowych. 

W piątek 14 czerwca na boisku szkolnym przy ZPO w 
Piekoszowie przeprowadzano rozgrywki w następujących 
kategoriach: skok w dal, biegi dystansowe, piłka nożna, 
siatkówka plażowa i tenis stołowy. Mimo upalnej pogody 
całe wydarzenie przebiegło bez komplikacji. Po podlicze-
niu punktacji poznaliśmy najlepszych sportowców. 

Wyniki - TENIS STOŁOWY: klasy I-V - dziewczę-
ta – 1 – Gabriela Mrozik, 2 – Zuzanna Przepióra, 3 – 
Julia Soja; chłopcy – 1 – Krystian Krauze, 2 – Antoni 
Szczerek, 3 – Patryk Litwin; klasy VI-VIII – dziewczęta 
– 1 – Daria Litwińska, 2 – Klaudia Nowacka, 3 – Mag-
dalena Sarbian; chłopcy – 1 - Sebastian Domagała, 2 
– Jan Koneczny, 3 – Bartłomiej Terelak. BIEGI DYSTAN-
SOWE – klasy I-II – dziewczęta – 1 – Ewa Skalska, 2 
– Alicja Chaba, 3 – Laura Sobczyk; chłopcy – 1 – Filip 
Majchrzyk, 2 – Szymon Obarski, 3 – Bartłomiej Snoch; 
klasy III-V – dziewczęta – 1 – Julia Kowalska, 2 – Maja 
Piotrowska, 3 – Magdalena Ginter; chłopcy – 1 – Igor 
Terelak, 2 – Jakub Nogaj, 3 – Marcel Szcześniak; klasy 
VI-VIII – dziewczęta – 1 – Patrycja Picheta, 2 – Klaudia 
Janus, 3 – Julia Majchrzyk; chłopcy – 1 – Szymon Szo-
stak, 2 – Karol Majchrzyk, 3 – Kacper Kurczyński. SKOK 
W DAL – klasy I-II – dziewczęta – 1 – Natalia Zarychta, 
2 – Ewa Skalska, 3 – Alicja Foks; chłopcy – Filip Maj-
chrzyk, 2 – Oskar Sójka, 3 – Piotr Perzowicz; klasy III-
-V – dziewczęta – 1 – Julia Głuch, 2 – Amelia Minda, 
3 – Zuzanna Janowska; chłopcy – 1 – Dominik Janik, 
2 – Dawid Marszałek, 3 – Bartosz Korba; klasy VI-VIII 
– dziewczęta – 1 – Natalia Urbańczyk, 2 – Sandra Avda-
lyan, 3 – Julia Majchrzyk; chłopcy – 1 – Patryk Kotwi-
ca, 2 – Kamil Paździerz, 3 – Mikołaj Kiljan. SIATKÓWKA 
PLAŻOWA: dziewczęta – 1 – Zajączków, 2 – Rykoszyn, 
3 – Jaworznia; chłopcy – 1 – Brynica. PIŁKA NOŻNA: 
dziewczęta – 1 – Piekoszów, 2 – Brynica; chłopcy – 1 – 
Zajączków, 2 – Łosień, 3 – Rykoszyn. 

Najwięcej punktów i tym samym zwycięstwo dru-

żynowe w całej olimpiadzie osiągnęli uczniowie 
szkoły w Brynicy. Uroczyste wręczenie pucharów odby-
ło się w 3 dniu MegaMocy w niedzielę 16 czerwca.

Dzień II
Taneczna sobota – taki tytuł nosił drugi dzień Mega-

Mocy Piekoszowa, 15 czerwca, a wszystko to za sprawą 
mnóstwa tanecznej muzyki jaką zapewniły występujące 

zespoły: Brexit Boys, Casino, Karla, Klaudiusz, Sensive 
i Braters. Wszystkie te grupy wzięły udział w Przeglądzie 
Zespołów Muzyki Tanecznej. Swoich faworytów wybierali 
mieszkańcy poprzez głosowanie w ankiecie internetowej. 
I tak, spośród w sumie ponad 400 głosów, najwięcej, bo 
244 uzyskał zespół Braters.

Gościem sobotniego wieczoru była grupa Maxel, zna-
na z takich hitów disco polo jak „Lekcja miłości”, „Tańcz-
my z cyganami”, „Nie zabieraj mi strun” czy nowszych „To 
co nieznane (Moja dziewczyna)” i „Lubię, lubię”. Taneczna 
muzyka i doskonały kontakt z widownią były kluczem do 
świetnej zabawy wszystkich zgromadzonych. Na zakoń-
czenie aż do północy trwała dyskoteka pod gwiazdami, 
którą poprowadził DJ Sylvano. 

Dzień III
Ostatni dzień MegaMocy również obfitował w atrakcje. 

Były nimi m.in. zabawy dla dzieci prowadzone przez ani-
matorów „Krainy Szczęścia” ze Skarżyska-Kamiennej, 
pokazy iluzjonisty, występy wokalne i muzyczne dzieci i 
młodzieży z gminy Piekoszów, pokaz karate w wykonaniu 
KKM Karate Morawica i Piekoszów, występy taneczne 
zespołów Efekt z Brynicy i Studio Dance Factory z Pie-
koszowa, a także pokaz pierwszej pomocy i gaszenia po-
żaru w wykonaniu adeptów Akademii Małego Strażaka z 
Brynicy.

Na ręce najlepszych sportowców przekazano tak-
że puchary Olimpiady Sportowej, a także statuetki 
Odkrycia i Talentu Roku w sezonie kulturalno-eduka-
cyjnym BCK 2018/2019, które otrzymali kolejno Alicja 
Kozieł i Antoni Szczerek.

Muzycznym akcentem tego dnia były występy zespo-
łów Braters, Brexit Boys i New-X. 

Sobotnia gwiazda wieczoru - zespół Maxel. (fot. CKinfo)

Puchary dla najlepszych sportowców w każdej z dyscyplin wręczał wójt 
Zbigniew Piątek. (fot. BCK)
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Taneczne szaleństwo podczas III MegaMocy Piekoszowa
Olimpiada sportowa, Taneczna sobota i Festyn Rodzinny - trzy dni znakomitej zabawy i emocji. Najważniejsze wydarzenie rozrywkowe w gminie już za nami.

Wielkie emocje wzbudziło wieczorne wręczenie 
stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. Oto sty-
pendyści z poszczególnych szkół: Micigózd - Zuzan-
na Korba, Zuzanna Zając, Paulina Wawrzeńczyk i Julia 
Ciołak; Jaworznia – Klaudia Nowacka i Oliwia Nowacka; 
Szczukowskie Górki – Weronika Lis, Zuzanna Przepióra, 
Zofia Bogucka, Klaudia Konarska, Oliwia Konarska, Ka-
tarzyna Szymonek, Sandra Materek, Magdalena Sarbian 
i Patrycja Gwiazda; Zajączków – Mateusz Kwiatkowski; 
Rykoszyn – Gabriela Pietrzykowska, Angelika Gołuch, 
Patrycja Rutkowska i Kornelia Górska; Łosień – Adrian 
Zaleśny, Katarzyna Jaworska i Julia Majchrzyk; Bryni-

ca – Julia Prus, Izabela Rysińska, Zuzanna Krawczyk, 
Amelia Minda, Klaudia Zarychta, Gabriela Momot, Amelia 
Chrut, Kacper Ziaja i Szymon Szostak; Piekoszów – Piotr 
Pietrzykowski, Karolina Zaród, Karolina Kwiecień, Dawid 
Krzywicki, Julia Kuban, Oskar Sidło, Magdalena Mar-

szałek, Antonina Syska, Wojciech Myszura, Maja Borek, 
Maja Feliszek, Oliwia Sideł, Hubert Kusiński, Alicja Maj-
ka, Natalia Pacak, Paula Podstawka, Aleksandra Jurek, 
Katarzyna Kozłowska, Monika Rzepa, Oliwia Sidło, Zu-
zanna Ziętal, Amelia Snoch i Jakub Petelicki.

Natomiast główną nagrodę – Laur Piekoszowski 
2019 – otrzymali: w dziedzinie nauki – Kamila Paź-
dzierz, natomiast w sporcie – Piotr Węgliński. Wy-
wiad z laureatami w wakacyjnym numerze „Głosu Pieko-
szowa”.

Punktem finałowym MegaMocy Piekoszowa 2019 był 
występ zespołu Power Play! „Lubisz to i lubisz”, „Co ma 

być to będzie” czy „NajPiękne” to tylko niektóre hity, ja-
kie mogła usłyszeć licznie zgromadzona roztańczona pu-
bliczność. 

Na zakończenie przez kilkanaście minut można było 
obserwować niezwykły pokaz laserowy.                  /kcz/

Zdobywcy Laurów Piekoszowskich - Kamila Paździerz i Piotr Węgliński 
(fot. BCK)

Podczas koncertu Power Play publiczność świetnie się bawiła. (fot. BCK)

SPONSOR Z Y

BANK SPÓŁDZIELCZY
W ŁOPUSZNIE

AUTOSKAR LUBLIN Sp. z o.o.
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Przedwakacyjna
wędrówka po ZOO
Końcówka maja upłynęła uczniom klas IV, 
Va, Vb i VI ze Szkoły Podstawowej im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Rykoszynie na bardzo 
intensywnym zwiedzaniu.

W słoneczny majowy dzień wyruszyli do Ogro-
du Zoologicznego w Krakowie. 

Choć początkowo pogoda im nie dopisywała, nie 
zniechęcili się i obejrzeli wszystkie zwierzęta i rośliny 
w krakowskim ZOO. Kolejnym etapem ich wyprawy 
była Kopalnia Soli w Bochni. Uczniowie trzy godziny 
spędzili 200 m pod ziemią, poznali historię kopalni i 
ludzi, którzy przyczynili się do rozpowszechnienia soli 
w Polsce. Była to niezwykle ciekawa i pouczająca 
wyprawa. 

Uczniowie świetnie się bawili, zwłaszcza, że była to 
ostatnia okazja przed wakacjami do spędzenia czasu 
w szkolnym gronie.                     /SP w Rykoszynie/

Bal absolwenta
w Brynicy

Zabawa rozpoczęła się tradycyjnym polonezem, 
którego poprowadził w pierwszej parze dyrek-
tor Tomasz Gruszczyński z reprezentantką klasy 
VIII – Barbarą Tomiło. Po wysłuchaniu ostatniego 
taktu przyszedł czas na przemówienia. 

Głos zabrał dyrektor placówki, który życzył mło-
dzieży wspaniałej zabawy. Po nim, krótkie przemó-
wienie wygłosiła sekretarz gminy Grażyna Tatar, 
która przypomniała uczniom słowa Seneki „Nie dla 
szkoły się uczycie, ale dla siebie” oraz Barbara Dro-
gosz przewodnicząca rady gminy, a zarazem nauczy-
cielka absolwentów. Na tym zakończyła się oficjalna 
część uroczystości.

Wszyscy absolwenci wraz z zaproszonymi gośćmi 
zasiedli do stołu, powspominali chwile spędzone w 
szkole po czym DJ zaprosił wszystkich do wspólnej 
zabawy. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnych 
„kaczuszek” i „pociągu”. 

O 22:00 zgromadzeni na sali wspólnie zatańczyli 
do piosenki Elektrycznych Gitar „To już jest koniec”.                                              

                /SP w Brynicy/

We wtorek 4 czerwca w Szkole Podstawo-
wej im. Bohaterów Powstania Styczniowe-
go w Zajączkowie odbyło się podsumowa-
nie VII Gminnego Konkursu Profilaktyki. 

Zdrowie jest
podstawą!

W piątek 7 czerwca miał miejsce dłu-
go wyczekiwany bal absolwentów Szkoły 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w 
Brynicy.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy. 

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie prac 
o tematyce profilaktycznej. Uczniowie klas I-III  stworzyli 
plakaty promujące zdrowie. Uczniowie kl. IV – VI napi-
sali wiersze, rymowanki, natomiast uczniowie kl. VII, VIII 
i gimnazjum wykonali prezentacje multimedialne promu-
jące alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. 

Nagrody i dyplomy wręczyli kierownik referatu oświa-
ty Urzędu Gminy w Piekoszowie Justyna Robak oraz 
wicedyrektor szkoły Aneta Pawłowska. W kategorii klas 
I-III za plakat promujący zdrowie nagrodzeni zostali: I 
miejsce - Nikola Pinda (Micigózd) i Inga Kobiec (Bryni-
ca), II miejsce - Amelia Stefańczyk (Zajączków) i Roksa-
na Piec (Łosień) i III miejsce - Julia Filipiak (Rykoszyn) i 
Julia Guzy (Szczukowskie Górki). W kategorii klas IV-VI 
za wiersze i rymowanki wręczono następujące nagrody: 
I miejsce - Gabriela Momot (Brynica) i Igor Terelak (Ło-
sień), II miejsce - Oliwia Mazur (Brynica) i Aleksandra 
Giemza (Zajączków) i III miejsce - Amelia Kojac (Ryko-
szyn) i Jakub Giemza (Brynica). 

Za najlepsze prezentacje multimedialne w kategorii 
klas VII-VIII i gimnazjum nagrody główne otrzymali Julia 
Kornecka (Micigózd), Bartosz Dudek (Łosień), Wiktoria 
Jęczmińska (Szczukowskie Górki), Katarzyna Grabow-
ska (Rykoszyn), Mikołaj Kiljan (Brynica) i Karolina Gred-
ka (Zajączków).

Organizatorami konkursu były Mirosława Czerwiak, 
Dorota Kozieł, Aurelia Gala i Bożena Klimczyk.   

           /SP w Zajączkowie/

Laureaci konkursu profilaktycznego (fot. SP Zajączków)
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Razem dla 
bezpieczeństwa
Akcja na temat bezpieczeństwa nie tylko 
w szkołach, ale i na drogach.

W ramach projektu „Razem dla bezpieczeństwa 
w powiecie kieleckim” w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Łosieniu odbyły się zaję-
cia dla klas 0-V. 

Ich celem było przybliżenie zasad bezpieczeństwa 
dzieci w placówkach oświatowych, w ruchu drogo-
wym, gospodarstwie rolnym oraz w czasie wakacji. 
Zajęcia przeprowadzone zostały w formie konkursów, 
quizów, rozwiązywania krzyżówek, prezentacji i dys-
kusji na powyższy temat.                   /SP w Łosieniu/

Taniec to ich żywioł
Jedenaście grup przedszkolnych z terenu 
gminy Piekoszów oraz z Rakowa, Morawi-
cy, Strawczyna i Nowin przedstawiło tańce 
nowoczesne oraz tradycyjne.

Wszystko to w związku z kolejną odsłoną Tańca i 
Pląsów Przedszkolaka, które w tym roku odbywały 
się pod hasłem „Taniec naszym żywiołem”.

– Drogie dzieci, wasze występy będzie oceniało jury, 
do którego zaprosimy między innymi wójta gminy Pie-
koszów Zbigniewa Piątka oraz dyrektora naszej szkoły 
Krzysztofa Stępniewskiego – mówiła na wstępie wy-
darzenia wicedyrektor ZPO w Piekoszowie Marzena 
Zbroszczyk. Tańce przedszkolaków w tym roku cieszyły 
się sporym zainteresowaniem, ponieważ łącznie wzięło 
w nich udział ponad 200 małych tancerzy, których do-
pingowali nie tylko zaproszeni goście, ale i ich rodzice, 
opiekunowie i nauczyciele.

W barwnych strojach i z ogromnym zaangażowaniem 
wszyscy przedstawili się ze znakomitej strony w związku 
z czym wszyscy okrzyknięci zostali zwycięzcami.   /kcz/

Przedszkolaki prezentowały wysoki poziom taneczny. (fot. BCK)

Goście z zagranicy
i dzień oceanów

Z wizytą do Piekoszowa przybyli uczniowie i na-
uczyciele z Estonii, Grecji, Włoch i Portugalii. 

Wszyscy uczniowie szkoły mieli szansę spotkać się 
z zagranicznymi kolegami podczas wspólnych zajęć w 
szkole, tych planowych, jak i specjalnie dla nich zorgani-
zowanych. Nauczyciele z zagranicy gościli na otwartych 
lekcjach języka angielskiego i niemieckiego przeprowa-
dzonych w różnych klasach. W cyfrowej pracowni języ-
kowej Iwona Zalewska – Lech przeprowadziła szkolenie 
eTwinning dla nauczycieli oraz warsztaty dla uczniów. 

Koordynator projektu wyraziła wdzięczność za efek-
tywną współpracę rodzicom, dyrekcji szkoły, nauczycie-
lom, uczniom i wielu innym osobom i instytucjom zaan-
gażowanym w to tygodniowe, bogate merytorycznie, ale 
i bardzo złożone organizacyjnie i logistycznie przedsię-
wzięcie.

Doświadczenia projektowe pogłębia również szkoła 
w Jaworzni będąca głównym koordynatorem  realizo-
wanego we współpracy z 5 krajami projektu Erasmus 
Plus KA229 pt. „Little steps make a big difference, toge-
ther we care for our home”. W tej placówce dokładano 
w ostatnich miesiącach wszelkich starań, aby otrzymać  
certyfikat Zielonej Flagi w obszarze „Woda”. Odbyły się 
lekcje tematyczne, warsztaty i wycieczki edukacyjne.

Tradycyjnie obchodzono Dzień Ziemi i Światowy 
Dzień Wody. Natomiast 8 czerwca, gdy przypada Świa-
towy Dzień Oceanów, korzystając z różnych źródeł 
uczyli się jak wielkim problemem są zanieczyszczenia 
oceanów, po czym wykonali plakaty cyfrowe. Koordy-
nator projektu Iwona Zalewska – Lech wraz z dyrektor  
szkoły w Jaworzni Małgorzatą Czekaj podsumowały 
działania projektowe. Obecnie społeczność szkolna 
oczekuje na ocenę Komisji i pierwszą Zieloną Flagę w 
gminie.                                            

            /I. Zalewska-Lech/

Przybyłych gości przywitał wójt Zbigniew Piątek. (fot. BCK)
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Jak nie czytam, jak czytam?
W ogólnopolskiej akcji czytelniczej wzięła udział cała społeczność szkolna z Micigozdu.

Dzień dziecka w Szczukowskich Górkach 
Świętowanie Dnia Dziecka nie ominęło Szkoły 

Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Szczu-
kowskich Górkach.

Na małych adeptów dobrej zabawy czekało wiele 
atrakcji takich jak dmuchane zamki, pieczone kiełbaski, 
oglądanie wozu strażackiego oraz udzielania pierw-
szej pomocy czy też wodne szaleństwo dla ochłody. 
Jednak nie tylko dzieci miały swoje miejsce. 

Podczas tego wydarzenia dorośli, w tym zaproszeni 
goście w osobach wójta gminy Zbigniewa Piątka, se-
kretarz Grażyny Tatar i przewodniczącej rady Barba-
ry Drogosz, mieli okazję pokazać swoje umiejętności 
podczas gry w siatkówkę.  

                           /SP w Szczukowskich Górkach/ Dmuchańce cieszyły się dużą popularnością. (fot. SP Szczukowskie Górki)

Jesteśmy odpowiedzialni za przyrodę

Wraz ze szkołami z terenu gminy Piekoszów 
przeprowadziła zbiórkę surowców wtórnych. 
Wszystko to w związku ze Światowym Dniem Zie-
mi.

Od 25 marca do 3 czerwca wszystkie szkoły z gmi-
ny Piekoszów miały za zadanie zbierać wybrane przez 
siebie surowce tj. makulatura, plastikowe nakrętki i bu-
telki czy puszki aluminiowe. Surowce odbierane były 
na bieżąco, ważone i ewidencjonowane co pomogło 
w wyborze najaktywniejszych - dyrektorzy poszczegól-
nych szkół wytypowali określoną liczbę uczniów, którzy 
otrzymali nagrody i gadżety zakupione ze sprzedaży 
zebranych surowców. A tych trzeba przyznać zebrano 
bardzo dużo. 

W sumie ze wszystkich szkół zebrano 4540 kg ma-
kulatury, 1420 kg butelek plastikowych, 135 kg zakrętek 
plastikowych oraz 20 kg puszek aluminiowych.

Przedstawiciele Organizatora odwiedzali poszcze-
gólne szkoły, by wręczyć upominki i złożyć gratulacje.

            /kcz/

Ciekawą akcję w formie konkursu zorganizowała firma BIO-MED Sp. z o.o. ze Szczu-
kowskich Górek.

Najaktywniejsi uczniowie otrzymali gadżety i dyplomy. (fot. BCK)

W tym roku w ZOPI im. 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę czytano książki wy-
pożyczone w szkolnej bibliotece, a także przynie-
sione z domu.

Każdy mógł pochwalić się własnymi zainteresowa-
niami czytelniczymi. Uczniowie klasy IVb przygotowali 
inscenizację utworu „Rzepka” Juliana Tuwima, nato-
miast starsi uczniowie śpiewali piosenki zachęcające 
do czytania w czasie wolnym zwłaszcza teraz w cza-
sie wakacji.

Wspólna wesoła zabawa niewątpliwie przyczyniła 
się do pogłębienia integracji.     /ZOPI w Micigoździe/

Inscenizacja w wykonaniu czwartoklasistów. (fot. ZOPI Micigózd)



13KULTURA
Głos Piekoszowa - czerwiec 2019

Powiatowa historyczna gra terenowa
Osiem grup uczniów ze szkół z powiatu kieleckiego uczestniczyło w I Powiatowej Hi-
storycznej Grze Terenowej, której tematem przewodnim byli żołnierze wyklęci.

– Dzięki takim grom, uczniowie zdobywają infor-
macje w atrakcyjny sposób. Chcemy, by z łatwością  
przyswoiły trudną wiedzę, ponieważ temat żołnierzy 
wyklętych nie należy do prostych – mówiła Dorota 
Kozieł z 27 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej z Zającz-
kowa, współorganizator gry. 

– Wstępnie nie wymagano od uczestników wiedzy na 
temat żołnierzy wyklętych. Celem było to, by zdobywali 
informacje w trakcie gry – podkreślał Zbigniew Piątek 
wójt gminy Piekoszów. W zmaganiach wzięło udział 
osiem patroli, którzy mieli do zaliczenia 10 punktów. 
Były to m.in. rozkładanie i składanie broni oraz oddanie 
strzału, pieczenie podpłomyków, opatrywanie rannego, 
przesłuchanie, strzelanie do celu, rozwiązywanie krzy-
żówek czy pisanie na maszynie.

Po zaliczeniu wszystkich punktów, podliczono wyniki 
i ogłoszono najlepszych. Na miejscu trzecim znaleźli się 
przedstawiciele szkoły w Rykoszynie, na miejscu dru-
gim uczniowie szkoły w Łosieniu, a zwycięzcami zostali 
reprezentanci szkoły w Zajączkowie. Laureaci otrzymali 
nagrody dla szkół, a także – wraz z pozostałymi uczest-
nikami – koszulki i przypinki okolicznościowe.

Gra terenowa zorganizowana została w ramach pro-
jektu „Ocalić od zapomnienia” dofinansowanego ze 
środków Ministerstwa Obrony Narodowej, którego reali-

zatorami są Fundacja Kulturalna Przestrzeń wraz z Bi-
blioteką Centrum Kultury w Piekoszowie.

Dziękujemy za pomoc i współoragnizację harcerzom 
z 27 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej, paniom Dorocie 
Kozieł i Bożenie Klimczyk, strażakom z OSP w Zającz-
kowie, członkom Stowarzyszenia Rekontrukcji Histo-
rycznych „Jodła” oraz wszystkim, którzy włączyli się w 
pomoc przy organizacji i przebiegu gry terenowej.  /kcz/

Uczestnicy gry rozkładali i składali broń oraz oddawali strzały. (fot. BCK)

Matematykomaniacy są wśród nas
Z wieloma matematycznymi pułapkami musieli zmierzyć się uczestnicy I Międzypoko-
leniowego Konkursu Wiedzy Matematycznej.

– Zadania testowe wymagały przede wszystkim 
logicznego myślenia. Pierwsze trzy moduły były pro-
ste, ale czwarty wymagał dość sporej wiedzy. Moduł 
piąty zawierał przede wszystkim zadania tekstowe, w 
których należało wykazać się umiejętnością analizy 
takich zadań – mówiła Edyta Sochanowska ze szkoły 
w Rykoszynie, która przygotowywała zadania kon-
kursowe. 

Z matematycznymi zagadkami zmierzyli się nie tylko 
uczniowie, ale i nasi goście w osobach przedstawicieli 
Urzędu Gminy, oświaty, ośrodka zdrowia, ośrodka pomo-
cy społecznej, rady gminy i Klubu Seniora.

Warto zaznaczyć, że cały konkurs przebiegał z uży-
ciem smartfonów lub tabletów – uczestnicy musieli zalo-
gować się na specjalnej platformie, na której rozwiązywali 
zadania. 

Po przejściu wszystkich etapów poznaliśmy Matematy-
komaniaków. Na trzecim miejscu znaleźli się Kacper Gaw-
roński i Angelika Gołuch ze szkoły w Rykoszynie, drugie 
– Oliwia i Klaudia Konarskie ze szkoły w Szczukowskich 

Górkach, a tytuł Matematykomaniaków i pierwsze miej-
sce zdobyli Jakub Górak i Jan Pietrzykowski ze szkoły 
podstawowej w Piekoszowie.                                      /kcz/

Zakończyliśmy sezon kulturalno-edukacyjny
W czwartek 13 czerwca na scenienie BCK zaprezen-

towali się przedstawiciele zajęć muzycznych i wokalnych. 
Wręczone zostały dyplomy od poszczególnych instruk-
torów za uczestnictwo w zajęciach tematycznych. Wyło-
niono także Odkrycie Roku, którym została Alicja Kozieł 
oraz Talent Roku, który otrzymał Antoni Szczerek. Roz-
strzygnięto również konkurs „Magiczne Pióro”. Więcej na 
ten temat w wakacyjnym numerze (lipiec-sierpień) „Głosu 
Piekoszowa”.                                                         /kcz/

W SKRÓCIE Z BCK
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Artyści w BCK
Koniec maja i początek czerwca w BCK 
minął pod znakiem spotkań autorkich. 

Dzień Dziecka 
w Piekoszowie

Na amatorów nauki lub rywalizacji czekały 
konkursy zorganizowane przez Language Aca-
demy z Piekoszowa, które dodatkowo szlifowały  
język angielski uczestników. 

Animacje przeprowadzały również instruktorki 
BCK. Dzieciaki brały udział w takich konkurencjach 
jak jedzenie chrupek na czas, karmienie jogurtem z 
zawiązanymi oczami, krzesełka, zabawa z liną, wy-
lewanie wody z pomocą gąbki, wyścigi na „nartach” 
i inne.

Podczas wydarzenia można było skorzystać z 
możliwości malowania twarzy, kolorowania włosów, 
skakania na eurobungee i trampolinie, „kąpieli” w 
suchym basenie z piłeczkami, zjeżdżania z ogrom-
nego dmuchańca czy też tworzenia balonowych 
zwierzątek lub przedmiotów.

W międzyczasie swoje występy miały grupy ta-
neczne z Brynicy – Zespół Efekt oraz z Piekoszowa 
– grupy Studia Dance Factory. Ciekawym punktem 
były pokazy adeptów Akademii Małego Strażaka 
z Brynicy, którzy przedstawili akcję gaśniczą oraz 
udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym wraz 
z resuscytacją krążeniowo-oddechową.

Podczas imprezy pojawił się również wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, który rozdawał dzieciom 
słodkie drobiazgi w postaci cukierków.              /kcz/

Słoneczna pogoda i wiele atrakcji przycią-
gnęło całe rodziny na plac za biblioteką w 
Piekoszowie w sobotę 1 czerwca. 

Dzieciaki brały udział m.in. w wyścigach. (fot. BCK)

Niezwykli goście przybyli 27 maja do pieko-
szowskiej biblioteki – Edyta Zarębska ilustratorka 
i pisarka oraz jej mąż muzyk Robert Zarębski.

W spotkaniu uczestniczyły bardzo liczne grupy 
uczniów z Piekoszowa, Zajączkowa, Szczukowskich 
Górek i Łosienia z klas I-III. Autorka publikacji dla 
dzieci Edyta Zarębska opowiadała o swojej pisarskiej 
historii z perspektywy małej dziewczynki, którą kiedyś 
była. Pisała wtedy wiersze „do szuflady”, ukrywała je 
przed światem. Jednak przyszedł taki moment, że od-
kryto jej talent i tak zaczęła się jej przygoda z pisar-
stwem.

Oprócz historii z dzieciństwa, autorka, która jest 
również ilustratorką, zaprezentowała wszystkim obec-
nym swój drugi talent, czyli rysowanie. Przy akom-
paniamencie gry na akordeonie w wykonaniu męża 
autorki Roberta Zarębskiego, na flipcharcie powstała 
piękna grafika przedstawiająca kolorową ośmiornicę, 
która zachwyciła chyba wszystkich. Dodatkowo nasi 
goście wspólnie zaśpiewali autorską piosenkę pn. 
„Mądra rzeka”.

Spotkanie z ilustratorem Łukaszem Zabdyrem
– Jeśli na mnie popatrzycie to powiedzcie kim tak 

naprawdę jestem z zawodu? – mówił na wstępie 
spotkania w BCK 3 czerwca Łukasz Zabdyr. Malarz, 
chirurg, architekt – pojawiło się wiele zawodów, jed-
nak żaden nie był tym właściwym. – Jestem bibliote-
karzem – wyjawił nasz gość. – Mama chciała, abym 
został księdzem, ale ona miała chyba większe powo-
łanie od mojego – dodał z uśmiechem.

Łukasz Zabdyr to ilustrator-grafik, który swoimi 
umiejętnościami wzbogaca książki i publikacje dla 
dzieci. W roku 1999 zadebiutował serią komiksów 
„Jacuś” do tygodnika dla dzieci „Dominik”.

I to właśnie komiksy były głównym tematem spo-
tkania z uczniami szkoły z Łosienia. Nasz gość na 
wstępie przedstawił krótką historię komiksów. Później 
pokrótce przedstawił z czego składa się komiks, jak 
on powstaje. Zachęcił uczestników spotkania do tego, 
by stworzyli własną grafikę – trzeba przyznać, że nie 
było to takie proste.

Ilustrator pokazywał zebranym jak „stworzyć” boha-
tera komiksu np. z liter alfabetu czy z cyfr – było to 
niezwykłe doświadczenie. 

Na zakończenie spotkania każdy chętny uczeń 
mógł kupić komiksy.

/kcz/
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W organizowanych przez Świętokrzyski Związek 
Kolarstwa zawodach udział wzięli kolarze ze szkółek 
kolarskich z terenu całego województwa świętokrzy-
skiego.

Przedstawiamy najlepszych z poszczególnych roczni-
ków o kategorii:
- rocznik 2004 - chłopcy: 1 - Szymon Maciejewski, 2 - 
Kuba Dziurski i 3 - Dawid Lisowski (wszyscy trzej z SK 
KSKS Vento Bike Team Daleszyce); dziewczęta - 1 - Ka-
tarzyna Zagnińska (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia) 
i 2 - Patrycja Kot (SK Bieliny).
- rocznik 2005 - chłopcy: 1 - Franciszek Sypniewski (SK 
KSKS Bike Team Daleszyce), 2 - Piotr Kuroś i 3 - Bartosz 
Brożyna (obaj z SK Bieliny); dziewczęta - 1 - Lena Wie-
czorek, 2 - Milena Gara (obie z SK Wilczyce) i 3 - Natalia 
Brzozowska (SK Chmielnik).
- rocznik 2006 - chłopcy: 1 - Kamil Matok (SK Bieliny), 
2 - Dominik Żmuda (SK Wilczyce) i 3 - Sebastian Bodre-
au (SK KSKS Vento Bike Team Daleszyce); dziewczęta: 
1 - Oliwia Wijas (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia), 
2 - Katarzyna Dudzic (SK Bieliny) i 3 - Agata Fryz (SK 
Wilczyce).
- rocznik 2007 - chłopcy: 1 - Michał Pilarek (SK KSKS 
Vento Bike Team Daleszyce), 2 - Wiktor Sitek i 3 - Jakub 
Kot (obaj SK Bieliny); dziewczęta: 1 - Gabriela Kaczmar-
czyk (SK KSKS Vento Bike Team Daleszyce), 2 - Natalia 
Bandrowska (SK Masłów) i 3 - Julia Hała (SK Wilczyce).

- rocznik 2008 - chłopcy: 1 - Mikołaj Klimek (SK Masłów), 
2 - Bartosz Brodzik (SK Bieliny) i 3 - Daniel Wasik (SK 
Olimp Strawczyn); dziewczęta: 1 - Marcelina Kuśmierz, 
2 - Aleksandra Jaworska (obie z SK KSKS Vento Bike 
Team Daleszyce) i 3 - Weronika Rutkowska (SK Wilczy-
ce).
- rocznik 2009 i młodsi - chłopcy: 1 - Filip Przewoźniak, 
2 - Oskar Sójka (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia) 
i 3 - Filip Gara (SK Wilczyce); dziewczęta: 1 - Domini-
ka Dziurska (SK KSKS Vento Bike Team Daleszyce), 2 
- Hanna Wijas (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia) i 3 
- Julia Andura (SK Wilczyce).                  /A.Olech/,/kcz/

Sportowe aktywności w Piekoszowie

Oliwia Wijas ze Szkółki Kolarskiej Piekoszów zwyciężyła w kategorii rocz-
nik 2006. (fot. BCK)

W Piekoszowie odbyła się jedna z rund Świętokrzyskiej Ligii Szkółek Kolarskich o Pu-
char Zbigniewa Piątka Wójta Gminy Piekoszów. Klub z Piekoszowa zajął w klasyfikacji 
ogólnej IV miejsce.




