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	 Z	okazji	zbliżających	się	Świąt	Bożego	Narodzenia,
życzymy	wszystkim	mieszkańcom	miłości,	spokoju	
i	życzliwości,	by	te	święta	spędzone	w	gronie	najbliższych	
były	czasem	rozmów,	szczerego	uśmiechu	
i	niekończącej	się	radości.
Nowy	Rok	2020	niech	przyniesie	sukcesy	
i	spełnienie	Państwa	marzeń.

„MAGIA ŚWIĄT”

Jak miło poczuć znów Święta
Serce posprzątać z zawiści
Oczy mgłą przesłonięte
Dobrym uczynkiem przeczyścić
Rozejrzeć się wkoło siebie
Serce miłością rozgrzać
I cieszyć się, że przy nim
Jezusek mógł rączki ogrzać…

Małgorzata Guz (Margo)

Barbara	Drogosz
Przewodnicząca	Rady
Gminy	Piekoszów

Zbigniew	Piątek
Wójt	Gminy	Piekoszów

życzą
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Wytężona praca gwarancją rozwoju gminy Piekoszów
Rok 2019 dobiega końca. W rozmowie z Wójtem Gminy Piekoszów Zbigniewem Piątkiem, podsumujemy tegoroczne inwestycje, inicjatywy i wydarzenia.

*Rok 2019 dobiega końca. 
W gminie Piekoszów przez te 
12 miesięcy wiele się działo, 
zwłaszcza jeśli chodzi o inwesty-
cje i pozyskiwanie środków unij-
nych.

Tak, ten rok możemy zaliczyć 
do niezwy-
kle udanych. 
Poprawiła się 
infrastruktura 
drogowa m.in. 
w Podzamczu, 
Skałce czy w 
Piekoszowie na 
ulicy Klonowej i Kasztanowej. Po-
zyskaliśmy 12 milionów złotych do-
finansowania z Funduszu Dróg Sa-
morządowych na remonty i budowy 
dróg gminnych i chodników w Gałę-
zicach, Skałce, Piekoszowie, Mici-
goździe i Łaziskach. Na tę ostatnią 
konieczne jest ogłoszenie przetar-
gu tzw. „zaprojektuj i zbuduj”. Nato-
miast z wykonawcami pozostałych 
dróg podpisałem już umowy. Te in-
westycje realizowane będą w latach 
2020-2022. Ale to nie koniec. Wraz 
z Powiatem Kieleckim również z 
Funduszu Dróg Samorządowych 
złożyliśmy wnioski o przebudowę 
dróg powiatowych w Wincentowie, 
Szczukowicach i Brynicy. To są 

nasze priorytety jeśli chodzi o in-
westycje mające na celu poprawę 
bezpieczeństwa na drogach.

*A co z drogami wewnętrzny-
mi?

O nich też nie zapominamy. 
W ubiegłym miesiącu złożyliśmy 

wniosek o dofi-
nansowanie 28 
dróg wewnętrz-
nych w Szczu-
k o w i c a c h , 
Szczukowskich 
Górkach, Bry-
nicy, Micigoź-

dzie, Łubnej, Łosienku, Rykoszynie, 
Wincentowie i Piekoszowie, które 
zostały uszkodzone wskutek desz-
czu. Szacunkowa wartość tych in-
westycji to ponad 4 miliony złotych. 
Dużo pracy 
dopiero przed 
nami.

*Zostańmy 
jeszcze przy 
infrastruktu-
rze drogowej, 
bo oprócz wymiany nawierzchni 
czy budowy chodników, istotną 
rolę w zapewnianiu bezpieczeń-
stwa odgrywa również oświetle-
nie.

Zgadza się, a my jako gmina mo-

żemy pochwalić się nowoczesnym 
i energooszczędnym oświetleniem 
ulicznym typu LED. W styczniu 
tego roku zakończyliśmy wymianę 
ponad 2100 opraw i modernizację 
51 skrzynek zasilania. Zakładamy, 
że w ten sposób obniżymy koszty 
zakupu energii aż o 60%. W ten 
sposób znajdą się środki na inne 
ważne cele, których jest nie mało.

*Skoro mowa o oszczędzaniu 
to warto wspomnieć o wspólnej 
inwestycji z gminą Sitkówka-No-
winy dotyczącej fotowoltaiki, z 
której mogli skorzystać miesz-
kańcy, by obniżyć zapotrzebo-
wanie na energię elektryczną 
i cieplną. Czy zainteresowanie 
tym tematem było duże?

Do tej pory zamontowanych zo-
stało 85 sztuk mikroinstalacji i 27 
sztuk zestawów kolektorów sło-
necznych. Cieszę się, że znaleźli 
się mieszkańcy, którzy skorzystali z 
tej możliwości. Pozyskiwanie ener-
gii z odnawialnych źródeł jak np. 
światło słoneczne wpłynie korzyst-
nie również na atmosferę i środowi-
sko.

 *Jednym z ważnych celów już 
zrealizowanych jest adaptacja i 
remont parteru budynku Żłobka 
Gminnego w Piekoszowie. Prace 
już się zakończyły. Jaki mamy 
efekt?

Myślę, że najlepszym efektem, 
oprócz zmiany wizerunku budyn-
ku zarówno wewnątrz jak i na ze-
wnątrz, jest fakt, że będziemy mo-

gli przyjąć 26 
dzieci więcej 
niż dotych-
czas. Wszystko 
to dzięki dofi-
nansowaniu z 
programu „Ma-

luch+” na kwotę 572 tysięcy zło-
tych. Dodam jeszcze, że żłobek co-
rocznie uzyskuje z tego programu 
środki na bieżące funkcjonowanie. 
To wspaniała informacja dla rodzi-
ców, którzy chcą wrócić na rynek 

„[...] jako gmina możemy po-
chwalić się nowoczesnym i 

energooszczędnym oświetle-
niem ulicznym typu LED.”

„Pozyskaliśmy 12 milionów 
złotych dofinansowania z 

Funduszu Dróg Samorządo-
wych na remonty i budowy 

dróg gminnych[...]”
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Wytężona praca gwarancją rozwoju gminy Piekoszów
Rok 2019 dobiega końca. W rozmowie z Wójtem Gminy Piekoszów Zbigniewem Piątkiem, podsumujemy tegoroczne inwestycje, inicjatywy i wydarzenia.

pracy, a jednocześnie mieć pew-
ność, że ich dziecko jest pod odpo-
wiednią opieką.

*Edukacja jest jedną z dzie-
dzin, w którą gmina Piekoszów 
również chętnie inwestuje.

Owszem, w tym temacie nie 
mamy się czego wstydzić. Oprócz 
remontów w każdej ze szkół, pod-
czas których utwardzano teren, ma-
lowano ściany, wymieniano drzwi i 
okna, ocieplano budynki i kupowa-
no meble, inwestowano również w 
naukę. Współczesny świat nasyco-
ny jest nowoczesnymi technologia-
mi, które nie 
ominęły szkół 
w naszej gmi-
nie. Dzięki pro-
jektowi „Nowoczesne technologie 
w aktywnej szkole”, na który pozy-
skaliśmy ponad 790 tysięcy złotych 
dofinansowania, dla szkół w Pieko-
szowie, Zajączkowie, Rykoszynie, 
Łosieniu, Jaworzni i Micigoździe 
zakupiono monitory interaktywne, 
laptopy, oprogramowania, zesta-
wy do nauki programowania, dy-
wany interaktywne i nowoczesne 
wyposażenie 6 pracowni termina-
lowych. Ponadto odbyły się szko-
lenia zarówno dla dzieci jak i na-
uczycieli. Zrobiliśmy ogromny krok 
w przód w edukacji. Warto również 
wspomnieć o takich inicjatywach 
jak nauka pływania dla uczniów z 
Brynicy, „Przesłanie klimatyczne” 
uczniów z Rykoszyna czy projekty 
w ramach Erasmus+, które realizu-
ją szkoły w Piekoszowie, Jaworzni 
i Łosieniu. Jestem wdzięczny dy-
rekcji i nauczycielom za to, że chcą 
zmieniać oblicze edukacji poprzez 
wszelkiego rodzaju akcje i inicjaty-
wy, na które pozyskuje się środki 
zewnętrzne.

*Przedszkolaki w Piekoszowie 
także skorzystają z unijnego do-
finansowania.

Zgadza się. W przedszkolu w 
Piekoszowie dzięki projektowi „TI-
Koludki w naturze” oddziały przed-

szkolne zostaną wyposażone w 
meble, pomoce dydaktyczne, no-
woczesny sprzęt, zabawki. Nauczy-
ciele zostaną przeszkoleni, odbędą 
się zajęcia naukowo-doświadczal-
ne, wyjazdy i nauka języka angiel-
skiego. Wszystkie te działania będą 
trwać do końca czerwca 2020 roku.

*Opuśćmy sferę edukacji i 
przyjrzyjmy się sprawom spo-
łecznym, które też są dla Pana 
niezwykle ważne.

Są bardzo ważne, dlatego cieszę 
się ogromnie, że w naszej gminie 
już od roku funkcjonuje Klub Senio-

ra, który rozwi-
nął skrzydła i 
organizuje wie-
le ciekawych 

inicjatyw. Powodem do zadowole-
nia są liczne kampanie organizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej takie jak „Bezpieczny 
senior – nie ufaj nieznajomym”, „Pit 
nie taki strasz-
ny – rozlicz 
się”, „Termo-
m o d e r n i z a -
cja źródłem 
oszczędności” 
i wiele innych. 
To dobrze, że są instytucje, które 
zwracają się do mieszkańców i od-
powiadają na ich potrzeby. Staramy 
się pozyskiwać fundusze na reali-
zację wielu programów np. „Usłu-
gi opiekuńcze dla osób niepełno-
sprawnych” czy „Posiłek w szkole 
i w domu”. W minionym miesiącu 
pozytywnie rozpatrzono wniosek 
„Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej na 2020 rok”. Organizo-
wane są Mikołajki dla dzieci, pod-
czas których nie brakuje zabawy i 
prezentów. Dla mnie bardzo istotne 
jest uczestnictwo w Wigilii dla Sa-
motnych, na którą zapraszane są 
osoby ubogie i samotne z terenu 
gminy Piekoszów. Tych akcji skiero-
wanych do mieszkańców jest mnó-
stwo, a myślę, że będzie jeszcze 
więcej.

*Na stałe w kalendarz wyda-
rzeń w gminie Piekoszów weszła 
także uroczystość Złotych Go-
dów.

Tak, jest to jedna z uroczystości, 
na której mam zaszczyt wręczać 
Medale Prezydenta RP za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. W tym 
roku 25 par obchodziło 50-lecie, 
a jedna para 70-lecie małżeństwa 
czyli tzw. „kamienne gody”. To wy-
darzenie również ma znaczenie, bo 
podkreślamy w ten sposób sens 
małżeństwa, dozgonnej miłości i 
wspólnej drogi przez życie. Są to 
chwile bardzo wzruszające.

*A co z osobami niepełno-
sprawnymi uczęszczającymi np. 
do Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy? Na co oni mogą li-
czyć?

Na zrozumienie i wsparcie, bo 
tego potrzebują najbardziej. Udało 
nam się zorganizować w tym roku 

transport dla 
osób niepełno-
sprawnych do 
ŚDS-u. Był to 
ciężki temat dla 
wielu rodzin do-
tkniętych niepeł-

nosprawnością, bo nie każdy mógł 
pozwolić sobie na codzienne ko-
rzystanie z komunikacji publicznej. 
Pozyskaliśmy dotację na wybudo-
wanie kotłowni w ŚDS-ie, co mnie 
niezwykle cieszy. Nie zapominam o 
różnych przedsięwzięciach organi-
zowanych przez placówkę, staram 
się w nich uczestniczyć, a także 
pomagać w trudnych chwilach.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA

„Zrobiliśmy ogromny krok 
w przód w edukacji.”

„To dobrze, że są instytucje, 
które zwracają się do miesz-
kańców i odpowiadają na ich 

potrzeby.”

Z OSTATNIEJ CHWILI
Rozstrzygnięto przetarg na 

przebudowę dróg powiato-
wych w Brynicy i Szczukowi-
cach oraz na remont drogi w 
Wincentowie.  Powiat kielecki 
jest już po podpisaniu umów z 
wykonawcami.                    /UG/
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Wójt gminy Piekoszów z tytułem
„Pasjonat sportowej Polski”
XX Gala Sportowa Polska odbyła się 14 listopada w siedzibie Centrum Olimpijskiego 
w Warszawie. Wójt Zbigniew Piątek został wyróżniony podczas niej tytułem „Pasjonat 
Sportowej Polski”.

Wyróżnienie „Pasjonat Spor-
towej Polski” przyznawane jest 
przez Klub Sportowa Polska w 
ramach Programu „Sportowa 
Polska”. 

Celem przyznawania tytułu „Pa-
sjonat Sportowej Polski” jest pro-
mowanie na forum ogólnopolskim 
osób, które budują sportowe obli-
cze gminy, promują sport i rekre-

ację oraz zachęcają do uprawia-
nia zdrowego stylu życia. 

Dwudziesta edycja konkursu 
Budowniczy Polskiego Sportu 
oraz towarzysząca mu jedenasta 
edycja konkursu Sportowa Gmina 
i ósma edycja konkursu Pasjonat 
Sportowej Polski są organizowane 
w ramach programu „Buduj Spor-
tową Polskę”, którego Ambasado-
rami są firmy ALSTAL Grupa Bu-
dowlana oraz SELENA. Patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęli 
marszałkowie województw, Sto-
warzyszenie Architektów Polskich 
oraz czołowe organizacje sporto-
we.

Jednym z laureatów ogólnopol-
skiego tytułu „Pasjonat Sportowej 
Polski” został wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. Znalazł się 
on wśród zaledwie piętnastu wy-
różnionych tym zaszczytnym tytu-
łem. – To dla mnie ogromne wy-
różnienie i docenienie działań na 
rzecz wspierania oświaty, kultury 
i sportu, co jest naszym prioryte-

tem. Udało nam się między innymi 
wprowadzić zajęcia pozalekcyjne 
SKS w sekcji piłka nożna, tenis 
stołowy, kolarstwo i badminton. 
Wspieramy też działalność i roz-
wój Klubów Sportowych z terenu 
gminy Piekoszów. W 2018 roku w 
Zespole Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie utworzyliśmy klasę 
sportową, która skupia miłośni-
ków piłki nożnej. Doceniamy także 
pod względem sportowym naszą 
młodzież, dla której każdego roku 
przyznajemy stypendia naukowe 
za najlepsze osiągnięcia sporto-
we. Niebawem powstanie na na-
szym terenie ścieżka rowerowa 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020. Mocno promujemy zdrowy 
i sportowy styl życia, organizując 
różnego rodzaju turnieje sporto-
we, wyścigi, a nawet mini olimpia-
dę – podkreśla gospodarz gminy 
Piekoszów.            

       /A.Olech/

Wójt Gminy Piekoszów otrzymał wyróżnienie z rąk 
mistrzyni olimpijskiej Anity Włodarczyk. (fot. BCK)

Czy w Piekoszowie będzie możliwa
rejestracja pojazdów?

Trwają rozmowy w sprawie 
otwarcia zamiejscowej filii Wy-
działu Komunikacji i Transportu 
kieleckiego starostwa. Miałaby 
ona powstać w gminie Piekoszów.

W gminie zamieszkuje ponad 
16 tysięcy mieszkańców. – Jest to 
największa gmina w powiecie pod 
względem ilości mieszkańców. Za-
sadnym jest więc utworzenie zamiej-
scowego ośrodka Wydziału Komuni-
kacji i Transportu, po to, by ułatwić 
mieszkańcom dostęp np. do rejestra-
cji pojazdów. Z prognoz wynika, że 

dziennie co najmniej 20 – 30 osób 
będzie korzystać z nowej filii  – mówi 
członek Zarządu Powiatu Kieleckie-
go Cezary Majcher.

Pomysł samorządowca spotkał 
się z dużym uznaniem władz gminy. 
W tej sprawie odbyło się spotkanie 
z wójtem gminy Piekoszów  Zbignie-
wem Piątkiem i radnym powiatowym 
Tomaszem Gruszczyńskim. – Świet-
ny pomysł – uważa radny. – To dla 
mieszkańców Piekoszowa duże uła-
twienie. Nie będą musieli jeździć do 
Kielc, by zarejestrować samochód.

Jak się okazuje, gmina ma do-
skonałe miejsce na utworzenie fi-
lii. – Planujemy remont budynku, w 
którym obecnie mieści się Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Nie 
będzie problemu z zaadaptowaniem 
dwóch pomieszczeń pod filię. Mogłby 
ona działać od maja przyszłego roku. 
Dla lokalnej społeczności będzie to 
bardzo duże udogodnienie. W ten 
sposób nasi mieszkańcy zaoszczę-
dzą czas i pieniądze – mówi wójt Zbi-
gniew Piątek.                      /A.Olech/
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Gmina Piekoszów zostanie
zgazyfikowana
Po wielu latach starań wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka, na terenie gminy Pie-
koszów zostanie wybudowana sieć gazociągowa. 

Właśnie ruszyły prace związane z budową 
16-kilometrowego odcinka sieci gazowej z Mało-
goszcza, co otworzy możliwość zgazyfikowania 
całej gminy Piekoszów. 

– W pierwszym etapie budujemy gazociąg średnie-
go ciśnienia DN250 o długości 9700 metrów. Powsta-
nie on do połowy przyszłego roku. Poprowadzone 
zostaną rury z gminy Małogoszcz do miejscowości 
Młynki w gminie Piekoszów, gdzie rozpocznie się 
realizacja drugiego etapu inwestycji, czyli ułożenie 
gazociągu do Zakładu Nordkalk Miedzianka. Prace 

przy budowie siedmiokilometrowej instalacji potrwają 
do końca 2020 roku, a w kolejnych latach zgazyfiko-
wana zostanie cała gmina Piekoszów – zapowiedział 
Radosław Słoniewski dyrektor Polskiej Spółki Gazow-
nictwa. Jak podkreślił, błękitne i ekologiczne paliwo 
popłynie do mieszkańców gminy Piekoszów, dzię-
ki ogromnej determinacji wójta, a także przy dużym 
wsparciu posła Krzysztofa Lipca. 

W sprawie gazyfikacji gminy Piekoszów odbyła się 
konferencja prasowa w miejscowości Młynki, gdzie 
już ruszyły prace. Jak zaznaczył wójt gminy Pieko-
szów, gazyfikacja gminy będzie krokiem milowym w 
kierunku poprawy jakości życia mieszkańców i roz-
woju gospodarczego gminy. – Można powiedzieć, że 
dziś spełnia się nareszcie marzenie mieszkańców, a 
rozpoczęcie prac w Młynkach to historyczna chwila 
dla nas wszystkich. Gazyfikacja pozwoli nam otwo-
rzyć się na nowych inwestorów. Poza tym, ogrze-
wanie gazem domów jednorodzinnych, jak również 
używanie gazu do celów grzewczych w firmach na te-
renie gminy Piekoszów, będzie prowadzić do zmniej-
szenia emisji spalin i zanieczyszczenia powietrza, a 
co za tym idzie do zmniejszenia smogu, z którym bo-
rykamy się przecież wszyscy – mówił Zbigniew Pią-
tek.                                                        /A.Olech/

Gazyfikacja w gminie Piekoszów staje się faktem. (fot. CKinfo)

Rezerwaty staną się bardziej atrakcyjne
Już niebawem rezerwaty Chelosiowa Jama i Mo-

czydło nabiorą zupełnie nowego wymiaru i staną 
otworem dla turystów. 

Wszystko wskazuje na to, że już niebawem miło-
śnicy geologii, ale też spragnieni wrażeń turyści będą 
mieć tu prawdziwy raj. Władze gminy Piekoszów za-
planowały stworzenie w obu rezerwatach miejsc przy-
jaznych turystom. 

Będzie to możliwe dzięki pozyskanej blisko półtora 
milionowej unijnej dotacji ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działa-
nia 6.3. „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych 
przyrodniczo – ZIT KOF”. Osi 6. Rozwój miast Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki tym środkom 
wybudowane zostaną ścieżki dydaktyczne wraz ze 
stanowiskami edukacyjnymi przedstawiającymi natu-
ralne środowisko fauny i flory jaskiniowej oraz zapre-
zentowaniem cyklu życia nietoperzy. Przewidziano 

także utworzenie stanowiska obserwacyjnego wraz z 
niezbędnymi elementami małej architektury w plano-
wanym do realizacji ekoparku, czyli obszaru zagospo-
darowanego roślinnością występującą naturalnie na 
chronionym obszarze. – Wybudujemy taras widokowy 
nad kamieniołomem i ścieżki dydaktyczne. W rezerwa-
tach przyrody Chelosiowa Jama i Moczydło powstaną 
też stanowiska edukacyjne. Ta inwestycja pozwoli na 
udostępnienie dla mieszkańców gminy oraz wszystkich 
przybyłych turystów i miłośników geologii możliwości 
podziwiania uroków i walorów naszych niezwykłych re-
zerwatów – podkreśla wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. 

Projekt wraz z wizualizacją ma powstać do końca 
kwietnia 2020 roku. Po jego zatwierdzeniu ruszą prace 
budowlane, które zgodnie z umową mają zakończyć 
się do 30 października przyszłego roku.      

                /A.Olech/
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Ulice Klonowa i Kasztanowa
prawie gotowe
Do końca zbliża się przebudowa ulicy Klonowej i Kasztanowej w Piekoszowie. 

Wykonawcą generalnym przebudowy obu 
dróg została wyłoniona w drodze przetargu fir-
ma Aglet Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła 
najniższą ofertę cenową za kwotę nieco ponad 4 
milionów 747 tysięcy złotych. 

Połowę z tej kwoty pokryje pozyskane przez wła-
dze gminy Piekoszów rządowe dofinansowanie w 
ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Było ono 
jednym z najwyższych w województwie. – Na reali-

zację tej ogromnej inwestycji udało nam się pozy-
skać ponad dwa miliony złotych rządowego dofinan-
sowania. Dla naszej gminy to bardzo duże wsparcie. 
Gdyby nie pozyskane środki, to nie bylibyśmy w 
stanie sami z własnego budżetu przeprowadzić tak 
dużej inwestycji – przyznaje wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – To jedno z naszych największych 
zadań drogowych. Dzięki pozyskanemu dofinanso-
waniu rządowemu dwie drogi na Osiedlu Ogrodnik 
w Piekoszowie przechodzą całkowitą metamorfozę. 
Warto było znieść wszelkie trudy związane z realiza-
cją tego zadania, bo już niebawem mieszkańcy będą 
mogli przemieszczać się tędy w komfortowych wa-
runkach – podkreśla.

Trzeba przyznać, że zakres prac jest tu bardzo 
szeroki. Poza całkowicie nową nawierzchnią asfal-
tową zarówno na ulicy Klonowej, jak i na ulicy Kasz-
tanowej, budowane są ciągi pieszo-rowerowe wraz 
z kanalizacją deszczową. Całość będzie oczywiście 
oświetlona, a to wszystko dzięki energooszczędne-
mu oświetleniu typu LED. Asfalt przy ulicy Klonowej 
będzie położony na długości 624 metrów, a przy uli-
cy Kasztanowej na długości 435 metrów. 

               /A.Olech/

Prace na drogach dobiegają końca. (fot. CKinfo)

W Podzamczu powstał skwer
Urokliwe Podzamcze zaczyna nabierać blasku. 

Właśnie powstał tu mały skwer. Przebudowana zo-
stała przylegająca do niego droga wewnętrzna, a 
co istotne wybudowano nawet alejki spacerowe. Te-
raz bezpiecznie można się tędy dostać chociażby 
do istniejącego tu placu zabaw, czy też do jednego 
z przystanków biegnącego tędy szlaku rowerowego 
GreenVelo.

– Trzeba było najpierw teren zniwelować i uporząd-
kować. Stworzyliśmy tu taki mały skwer, dzięki któremu 
można bezpiecznie przejść. Szczególnie jest to waż-
ne dla rodziców, którzy chcą się dostać z wózkiem na 
plac zabaw. Bezpiecznie mogą tędy poruszać się także 
dzieci na rowerkach czy hulajnogach – wymienia wójt 
Zbigniew Piątek i dodaje, że to miejsce stało się swego 
rodzaju centrum tej miejscowości.

Prace wykonano w ramach zadania „Przebudowa 
drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Podzam-
cze”. Powstała nie tylko droga wewnętrzna, ale i alejki, 
pomiędzy którymi posiano też trawę. – Całość wyglą-
da teraz bardzo atrakcyjnie. Jednak założeniem było 
przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa w tym 
miejscu – przyznaje Marek Szczerba kierownik referatu 

inwestycji z Urzędu Gminy w Piekoszowie.
Symbolicznego otwarcia inwestycji dokonał wójt Zbi-

gniew Piątek wraz z radnym miejscowości Podzamcze 
Krzysztofem Trzebińskim, sołtys Lucyną Sideł oraz 
kierownikiem inwestycji Markiem Szczerbą. Zadanie 
kosztowało ponad 89 tysięcy złotych, a w jego ramach 
położono 580 metrów kwadratowych kostki brukowej. 
Wykonawcą prac był KR BRUK z Piekoszowa. /A.Olech/

Skwer, droga wewnętrzna i alejki w Podzamczu są już gotowe. (fot. BCK)
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101. Rocznica Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę
Data 11 listopada 1918 roku to nie tylko czas zakończenia pierwszej wojny światowej, 
ale i ważny czas dla Polaków – po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza 
święta w kościele parafialnym w Piekoszowie. 

Oprócz niezwykle poruszającej homilii wygłoszonej 
przez ks. porucznika Dariusza Jarlińskiego, wikariusza 
z Parafii Garnizonowej w Kielcach, można było również 
usłyszeć najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne w 
wykonaniu Chóru Parafialnego Kościoła Garnizonowe-
go w Kielcach. We mszy uczestniczyła również Woj-
skowa Asysta Honorowa z 10. Świętokrzyskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej oraz poczty sztandarowe – gmin-
ny, strażackie i szkolne. Po mszy i koncercie odbył się 
przemarsz na Plac Niepodległości w Piekoszowie, gdzie 
nastąpiło podniesienie flagi państwowej i odśpiewanie 
hymnu Polski. – Od 101 lat Polska jest wolnym krajem. 
Dlatego teraz mogą działać urzędy, szkoły, instytucje, 
dzieci mogą uczyć się języka polskiego, możemy mówić 
po polsku i nie spotyka nas za to kara. Szanujmy więc 
tych naszych rodaków, którzy polegli w walce o wolność 
– mówił podczas uroczystości wójt gminy Piekoszów.

Na zakończenie uroczystości władze gminy Pieko-
szów z wójtem Zbigniewem Piątkiem i przewodniczącą 
rady gminy Barbarą Drogosz na czele, przedstawicie-
le władz państwowych i powiatowych, stowarzyszeń, 

oświaty, kultury, pomocy społecznej i straży, złożyli 
kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego. Gości oraz 
mieszkańców zaproszono na ciepły posiłek.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim 
pocztom sztandarowym i mieszkańcom za obecność 
w uroczystości, Orkiestrze Dętej w Piekoszowie, przed-
stawicielom Akademii Młodego Strażaka z Brynicy oraz 
harcerzom z Jaworzni i Zajączkowa za asystę na Placu 
Niepodległości.

Koncert Pieśni Patriotycznych
Niezwykle uzdolnieni wykonawcy, a wśród nich pieko-

szowska Orkiestra Dęta, uczniowie szkół z terenu gminy 
Piekoszów, seniorzy, chóry i soliści spotkali się na jed-
nej scenie, aby wspólnie zaśpiewać najpiękniejsze pio-
senki niepodległościowe.

Prowadzący wydarzenie dyrektor Biblioteki Centrum 
Kultury w Piekoszowie Andrzej Paździerz, zabrał przy-

byłych gości w podróż przez dzieje historii naszego na-
rodu. Historia przeplatała się z muzyką i piosenką w wy-
konaniu wspaniałych artystów.                /kcz/,/A.Olech/

Uroczystość Święta Niepodległości. (fot. BCK)

W koncercie uczestniczyły m.in. chóry szkolne. (fot. BCK)
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Zimowe 
utrzymanie dróg

W SKRÓCIE
Rekord Guinessa 

w morsowaniu pobity
Wielkie morsowanie odbywało się podczas 

SNOW – EXPO na Stadionie Narodowym w War-
szawie 26 października. 

Wśród zawodników, którzy brali udział w tym nie-
codziennym wydarzeniu był również Mateusz Zega-
dło ultramaratończyk, a zarazem syn radnego Rady 
Gminy Piekoszów Jacka Zegadło.

To tam, Mateusz Zegadło wraz ze współzawodni-
kami Valerjanem Romanovskim, Piotrem Marczew-
skim, Łukaszem Sucheckim i Mariuszem Jaworskim 
ustanowili nowy rekord guinessa morsując przez 
trzynaście godzin. Każdy z zawodników spędził w 
wodzie o temperaturze 1-3 stopni Celsjusza w su-
mie 156 minut, zanurzając się trzynaście razy po 
dawanaście minut.

Gratulujemy Mateuszowi oraz jego kolegom wy-
trwałości w biciu rekordu. 

Kiermasz z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

Wiele własnoręcznie wykonanych przedmiotów 
można było zakupić podczas tegorocznego przed-
świątecznego kiermaszu, który mia miejsce przed 
budynkiem 12 grudnia. 

Nie zabrakło oryginalnych stroików na świątecz-
ny stół, choinek wykonanych m.in. z orzechów czy 
szyszek, aniołów, bombek, ceramicznych ozdób, 
szopek, zawieszek z napisem „Wesołych Świąt!” i 
wielu innych. Amatorów świątecznego zakupowego 
szaleństwa nie brakowało.                                                      

          /kcz/

Bezpieczny uczeń w sieci

Do głównych celów kampanii należało uwrażli-
wienie rodziców na to ile czasu dzieci poświęcają 
na surfowanie w Internecie, zwrócenie ich uwagi 
na to, jakie strony są przeglądane, a także nawią-
zanie współpracy rodziców z wychowawcami klas.

Konferencja dotycząca bezpieczeństwa w sieci, od-
była się 18 listopada i prowadzona była przez Marka 
Sochackiego Kierownika Poradni Profilaktyki, Lecze-
nia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w 
Kielcach. Beneficjentami kampanii byli rodzice dzieci 
uczęszczających do szkoły w Łosieniu do klas I – VIII.

Partnerami kampanii byli Wójt Gminy Piekoszów i 
Stowarzyszenie MONAR.

Kampanię zorganizowała Anna Czech specjalista 
pracy socjalnej wraz z zespołem.                  /GOPS/ W konferencji wzięli udział rodzice uczniów z klas I-VIII. (fot. GOPS)

W sezonie zimowym 2019/2020 firmą świadczą-
cą usługę zimowego utrzymania dróg gminnych i 
wewnętrznych na terenie gminy Piekoszów będzie 
Zakład Usług Komunalnych w Piekoszowie.

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w go-
dzinach pracy Urzędu Gminy w Piekoszowie (7:30 – 
15:30) zimowe utrzymanie dróg koordynowane będzie 
z siedziby urzędu znajdującego się przy ulicy Często-
chowskiej 66a - kontakt telefoniczny 41 300 44 00.

Po godz. 15:30 w dni robocze oraz w wolne od pra-
cy, zimowe utrzymanie dróg będzie koordynowane te-
lefonicznie pod numerem 577 848 878. 

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie z art. 5 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z chodników przyległych do drogi publicznej nale-
ży do obowiązków właścicieli nieruchomości.        /UG/

Od 14 listopada istnieje możliwość uiszczenia 
opłaty za podatki, odpady komunalne i opłatę skar-
bową za pomocą karty płatniczej. 

Wprowadzone rozwiązanie stanowi udogodnienie dla 
mieszkańców i podatników gminy związane z płatnościa-
mi na rzecz gminy.

Możliwość zapłaty kartą płatniczą uzupełni katalog 
istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec 
gminy takich jak zapłata gotówką u inkasenta, opłaty go-
tówką na poczcie lub w banku oraz bezgotówkowo na 
podstawie polecenia przekazu.                               /UG/        

Można płacić kartą

„Bezpieczny Uczeń w Sieci” to kolejna kampania społeczna zorganizowana przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu.
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Rozbudowa żłobka dobiegła końca
Jest kolorowy, przyjazny dla dzieci i dostosowany do potrzeb maluchów, a przede 
wszystkim bezpieczny i funkcjonalny.

Na rozbudowę Żłobka Gminnego w Piekoszo-
wie władze gminy pozyskały 572 tysiące złotych 
w ramach rządowego programu Maluch+. Ca-
łość inwestycji kosztowała 1 milion 134 tysiące 
złotych, a jej wykonawcą było wyłonione w dro-
dze przetargu Przedsiębiorstwo Przemysłowo – 
Usługowe ,,HOTEX’’ Sp. J. z Kielc.

– Dokonaliśmy już odbioru technicznego inwesty-
cji. Teraz czekamy na zamówione już wyposażenie. 
Będą nowe, kolorowe meble i zabawki dla dzieci. 
Wyposażona zostanie także kuchnia – mówi Pelagia 
Rusiecka dyrektor Żłobka Gminnego w Piekoszowie.

W ramach rozbudowy na parterze budynku po-
wstały nowe pomieszczenia. Swoje miejsce znajdą 
tu dwie dodatkowe sale dla dzieci, w których łącz-
nie pomieści się 26 maluchów. Będzie też kuchnia z 
jadalnią, pomieszczenie gospodarcze, a nawet sala 
gimnastyczna. – Brakowało nam tej sali. Marzyliśmy 
o tym, aby mieć gdzie organizować nasze wydarze-
nia, spotkania z rodzicami i warsztaty integracyjne. 
Będą się tu także odbywać zajęcia ruchowe dla dzie-
ci – zapowiada dyrektor placówki. Warto dodać, że 
obiekt żłobkowy zyskał też nową, kolorową elewację. 
W projekcie rozbudowy żłobka przewidziano także 
budowę tarasów nad salami od strony południowej, 
które będą stanowić doskonałe zacienienie sal dol-

nych. Powstałe tarasy na górnym piętrze również 
mają być zadaszone. – To była długo wyczekiwa-
na inwestycja, szczególnie przez młodych rodziców, 
którzy chcą wrócić na rynek pracy. Dzięki pozyska-
nej rządowej dotacji żłobek całkowicie zmienił swoje 
oblicze. Jego rozbudowa pozwoli nam na stworzenie 
dwóch kolejnych oddziałów dla 26 dzieci. W sumie 
do żłobka będzie uczęszczać 64 maluchów – mówi 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Wyremontowana część budynku zostanie otwarta 
31 stycznia 2020 roku.                           /A.Olech/

Żłobek Gminny w Piekoszowie zyskał nowy wygląd. (fot. CKinfo)

Dom dla niepełnosprawnych wyróżniony
Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie został 

uhonorowany specjalnym wyróżnieniem wojewo-
dy świętokrzyskiego i tym samym znalazł się w 
ścisłym gronie zaledwie trzech laureatów z całego 
województwa w swojej kategorii. Nagrody i wyróż-
nienia zostały wręczone podczas uroczystej gali 
zorganizowanej w Zespole Państwowych Szkół Mu-
zycznych w Kielcach w ramach wojewódzkich ob-
chodów Dnia Pracownika Socjalnego.

Wyróżnienie i gratulacje na ręce księdza Jana Jagieł-
ki dyrektora DPS w Piekoszowie w imieniu wojewody 
świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza wręczył doradca 
wojewody Andrzej Pruś. – Dom dla niepełnosprawnych 
w Piekoszowie ma kilka sektorów. Znajduje się tu Dom 
Pomocy Społecznej, ale też oddział szpitalny rehabilita-
cji ogólnoustrojowej, Zakład Opiekuńczo Leczniczy i lo-
kale aktywizujące. W naszym domu z posługi korzysta 
około 140 osób. Rehabilitujemy i pielęgnujemy – wymie-
nia ks. Jan Jagiełka, który podkreśla, że udało im się 
stworzyć prawdziwy dom. – Śmiało mogę powiedzieć, 
że tworzymy rodzinę i mieszkamy w domu. Ja osobiście 
nie jestem tam tylko od poniedziałku do piątku, ale je-

stem też w soboty i w niedziele, kiedy to jako kapłan 
sprawuję eucharystię. Można powiedzieć, że też w tym 
domu mieszkam. Tu naprawdę jesteśmy razem i czuje-
my atmosferę rodzinną – mówił ksiądz Jagiełka tuż po 
odebraniu zaszczytnego wyróżnienia. Jak podkreślał, 
jest ono uznaniem wielkiego wkładu pracy wszystkich 
pracowników ośrodka. – Pracuje u nas około siedem-
dziesięciu osób. Wszyscy są mocno zaangażowani. To 
wyróżnienie jest nagrodą i docenieniem dla całego ze-
społu, któremu z tego miejsca pragnę serdecznie po-
dziękować za wszelką pomoc i pracę – dziękował dyrek-
tor Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 

– Ośrodek rozwija się z każdym rokiem. Dwa lata 
temu został rozbudowany. Mieszkańcy mogą tu w spo-
koju cieszyć się życiem i godnie mieszkać wśród życz-
liwych i gotowych do pomocy ludzi. Patrząc na działal-
ność tego ośrodka jestem dumny, że znajduje się na 
terenie naszej gminy – mówił wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który osobiście gratulował podczas gali 
księdzu Janowi Jagiełce.      
      /A.Olech/
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O mieszkańców trzeba dbać
Jeden z mieszkańców Skałki od lat żyje w trud-

nych warunkach. 

– Nie raz zdarzało się tak, że karetka nie była w sta-
nie do tego człowieka dojechać, bo po prostu nie było 
jak – mówił Zdzisław Kopacz sołtys Skałki. Zarośla, 
osuwająca się pod kołami ziemia, koleiny – taki obraz 
ukazał się oczom sołtysa, gdy pierwszy raz zobaczył 
miejsce, w którym mieszka jeden z mieszkańców wsi. – 
To było nie do pojęcia. Dlatego też na ostatnim spotka-
niu wiejskim w Skałce naświetlony został ten problem 
wójtowi gminy, który ku naszej uciesze zadeklarował, 
że nie można tego człowieka zostawić samemu sobie 
– mówił sołtys Skałki. – Musimy zareagować w takiej 

sytuacji. Nie ma innego wyjścia, bo to nasz mieszka-
niec, który potrzebuje pomocy – powiedział wójt gminy 
Zbigniew Piątek.

Jak przyznaje Zdzisław Kopacz, reakcja wójta gmi-
ny, sekretarz Grażyny Tatar, skarbnika Magdaleny 
Smolarczyk-Korby i kierownika referatu inwestycji Mar-
ka Szczerby była natychmiastowa. Wszyscy zgodnie 
stwierdzili, że pomoc jest potrzebna i środki finansowe 
na ten cel się znajdą. – Jak widać urzędnicy to nie tyl-
ko pracownicy samorządu, ale i normalni, pełni empatii 
ludzie, którzy reagują na problemy mieszkańców – pod-
kreśla Zdzisław Kopacz.

Prace rozpoczęto od wykarczowania terenu – warto 
zaznaczyć, że wykonawca tych prac zrobił to wszyst-
ko we własnym zakresie. – Po tych pracach, przyszedł 
czas na utwardzenie drogi. Muszę przyznać, że Nord-
kalk ponownie stanął na wysokości zadania i przygo-
tował 250 ton kruszywa. Pracowała również maszyna, 
która je rozprowadzała i utwardzała – dodał sołtys Skał-
ki. 

Dzięki tej inwestycji dojazd do mieszkańca do tej pory 
odciętego od reszty miejscowości, stał się możliwy. Jak 
się jednak okazuje, z tej drogi korzystają również pozo-
stali mieszkańcy, a także osoby z sąsiedniej wsi – dro-
ga łączy Skałkę z Gałęzicami. – Sołtys Gałęzic chce, 
by droga utwardzona została na całej długości, by w 
ten sposób połączyć obie wsie ze sobą – podsumowuje 
Zdzisław Kopacz.                                                   /kcz/

Czy w dzisiejszych czasach są domy, do których nie można dojechać? Okazuje się, że tak.

Dyrektor Nordkalk w Miedziance Bartłomiej Nowak, wójt Zbigniew Piątek, kie-
rownik referatu inwestycji Marek Szczerba oraz sołtys Skałki Zdzisław Kopacz 
z wizytą na utwardzonej drodze. (fot. BCK)

Podopieczny ŚDS-u laureatem 
konkursu plastycznego

Podopieczny Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Piekoszowie Michał Michalski zo-
stał laureatem XVII Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych 
„Podróże moich marzeń”. 

Konkurs zorganizował Państwowy Fundusz Re-
habilitacyjny Osób Niepełnosprawnych. Na etapie 
wojewódzkim Michał za pracę pn. „Podróże małe 
i duże” zajął III miejsce w kategorii malarstwo i wi-
traż. Wykonał wielkoformatową kompozycję w tech-
nice mozaiki wykorzystując fragmenty różnokoloro-
wych tapet.

Michał jest podopiecznym ŚDS-u w Piekoszowie 
od 2012 roku. Jego główną pasją jest piłka nożna. 
Jest fanem Korony Kielce i Reprezentacji Polski. 
Wraz z tatą i siostrą regularnie kibicuje na meczach 
piłkarskich. 

Również plastyka zajmuje ważne miejsce w ak-
tywności Michała. Podczas pracy jest niezwykle 
skoncentrowany, a jego wrażliwość artystyczna za 

każdym razem gwarantuje dzieło o wysokich walo-
rach estetycznych.                                

                             /ŚDS/

Michał (od lewej) tuż po odebraniu nagrody. (fot. ŚDS)



11Z ŻYCIA GMINY
Głos Piekoszowa - listopad-grudzień 2019

W dniach 4-5 października 
odbyła się zbiórka żywności 
„Paczka dla Seniora”. 

Produktami, które zebrali wo-
lontariusze były głównie: olej, ryż, 
cukier, makaron, słodycze, konser-
wy, chemia spożywcza. Udało się 
zebrać kilkanaście paczek, które 
zostaną przekazane lokalnym se-
niorom. Wolontariusze dostarczą 
osobiście paczki osobom potrze-
bującym.

Zbiórka została przeprowadzona 
w 50 sklepach w Kielcach, Jędrze-
jowie, Włoszczowie, Piekoszowie, 
Chęcinach, Masłowie, Radlinie, 
Mniowie. Koordynatorem zbiórki 
był Kielecki Bank Żywności, a na 
naszym terenie nauczyciele Moni-
ka Haczkiewicz, Małgorzata Osiń-
ska-Wijas oraz Agnieszka Miśkie-
wicz.

Kromka chleba dla sąsiada
Oprócz tego uczniowie klas 8a 

i 8b wraz z opiekunem Koła Wo-
lontariatu Moniką Haczkiewicz po-
jechali do Domu Św. Brata Alberta 
w Busku-Zdroju. Historię miejsco-
wej świątyni ciekawie opowiedział 
przewodnik Marek Bębenek. Zwró-
cił uwagę na symbolikę chleba, 
która jest inspirowana słowami pa-
trona „Powinno się być dobrym jak 
chleb, który dla wszystkich leży na 
stole”.

Młodzi wolontariusze odbyli 
warsztaty w parafialnej Izbie Chle-
ba i zapoznali się z tradycyjnym 
procesem pieczenia chleba. Wła-
snoręcznie uformowane chlebki 
trafiły do pieca, a następnie do po-
trzebujących. Sprawdzianem wiel-
kości człowieka jest umiejętność 
dzielenia się z innymi. Grupa uda-
ła się do Domu Opieki w Ratajach 
Słupskich oraz do Ośrodka dla 
Niepełnosprawnych w Świniarach. 

Wyjazd młodzieży na ziemię bu-
ską stanowi część szerokiej kam-
panii społecznej pn. „Kromka chle-
ba dla sąsiada”. 

Projekt finansowany jest przez 

Narodowy Instytut Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego.

Świąteczna Zbiórka Żywności
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Piekoszowie w dniach 
29-30 listopada w sklepie Lewiatan 
przyłączył się do 23. Ogólnopol-
skiej Świątecznej Zbiórki Żywności  
organizowanej przez Banki Żywno-
ści pod hasłem „Stoliczku nakryj 
się! Głód to nie bajka.”

Każdy kto chciał w tych dniach 
dołączyć do akcji mógł zostać wo-
lontariuszem i czynnie uczestniczyć 
w zbiórce żywności lub kupić przy 
okazji wizyty w sklepie dodatkowe 
artykuły spożywcze takie jak konser-
wy, olej, cukier, makaron, ryż, dżemy 
czy słodycze i po odejściu od kasy 
w specjalnie znakowanych punktach 
przekazać je wolontariuszom.

 W każdym z nas jest potrzeba 
czynienia dobra, dlatego wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek z 
dumą dziękuje wszystkim, którzy po 
raz kolejny wzięli udział w tej akcji. 
Szczególne podziękowania kieruje-
my do niezawodnych wolontariuszy 
ze Szkolnego Koła Wolontariatu w 
Zespole Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie wraz z opiekunem Mo-
niką Haczkiewicz, do harcerek z 27. 
Kieleckiej Drużyny Harcerskiej z Za-

jączkowa wraz z opiekunem Bożeną 
Klimczyk, do rodziców, którzy wyra-
zili zgodę na udział swoich pociech 
w zbiórce. Dziękujemy opiekunom 
wolontariuszy tj. Seniorom z Klubu 
Seniora w Piekoszowie wraz z Kata-
rzyną Nawrocką oraz pracownikom 
sklepu Lewiatan w Piekoszowie za 
okazane wsparcie. 

Słowa wdzięczności za sprawnie 
zorganizowaną i przeprowadzoną 
zbiórkę kieruje także do pracowników 
GOPS w Piekoszowie. – Z najwięk-
szym uznaniem zwracamy się do 
darczyńców dziękując za hojność i 
rekordowe wsparcie zbiórki. Wzorem 
lat poprzednich otworzyliśmy swoje 
serca na potrzeby tych, dla których 
los okazał się mniej łaskawy. Wspól-
nie zebraliśmy 552 kg żywności 
– informuje Anna Rosłońska koor-
dynator zbiórki. – Zebrana żywność 
trafi przed świętami do najuboższych 
mieszkańców gminy Piekoszów, aby 
im zapewnić godne i radośniejsze 
święta – informuje kierownik GOPS 
Justyna Malarczyk. W dniu Świętego 
Mikołaja 6 grudnia podczas wspól-
nej mikołajkowej zabawy wręczone 
zostały podziękowania dla wolon-
tariuszy oraz reprezentantek Klubu 
Seniora za tegoroczną zbiórkę żyw-
ności.                          

/GOPS/, /SP w Piekoszowie/

Wolontariusze pomagają

– Wolontariuszom, opiekunom i darczyńcom dziękujemy – Anna Rosłońska koordynator Świą-
tecznej Zbiórki Żywności. (fot. GOPS)

Wolontariusze z gminy Piekoszów w ostatnim czasie mieli dużo pracy. jednak nie na-
rzekają, a wręcz przeciwnie - cieszą się, że mogą komuś pomóc.
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Mikołaj odwiedził Piekoszów
Dzień Świętego Mikołaja jest wyczekiwany szczególnie przez najmłodszych. Ten nie-
zwykły gość zawitał również w Piekoszowie.

Magiczna atmosfera, fanta-
styczna zabawa, piękne występy 
i moc atrakcji – tegoroczna zaba-
wa mikołajkowa dla dzieci z tere-
nu gminy Piekoszów była wyjąt-
kowa. 

– Każdego roku organizujemy 
zabawę mikołajkową dla dzieci. 
Dzięki wsparciu wielu osób może-
my zapewnić paczki świąteczne dla 
podopiecznych Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 
Mikołajkowa zabawa ma jednak cha-

rakter otwarty i może w niej wziąć 
udział każde dziecko z terenu na-
szej gminy, które wcześniej zostanie 
zgłoszone przez rodziców. Zabawa 
zawsze jest znakomita, a otrzyma-
nie paczki z rąk najprawdziwszego 

Świętego Mikołaja to dla każdego 
dziecka ogromne przeżycie – mówi 
Justyna Malarczyk kierownik Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Piekoszowie.

Trzeba przyznać, że tak było i tym 
razem, a mikołajkowa impreza była 

pełna energii, radości i fantastycznej 
atmosfery. Prowadzący wydarzenie 
pomocnicy Świętego Mikołaja za-
brali dzieci w świat zimowych za-
baw. A tych było wiele i wszystkie 
nagradzane pysznymi słodkościami. 
Słodkie niespodzianki przygotował 
też piekoszowski Klub Seniora. Za-
chwycającą atmosferę balu mikołaj-
kowego wzbogacił kolorowy wystrój, 
który dodał magii dopełniając nieza-
pomniane i wyjątkowe wspomnienia.

W zabawie udział wzięła blisko 
setka dzieci wraz z rodzicami. Malu-
chy od samego początku z niecier-
pliwością wyczekiwały na przyby-
cie Świętego Mikołaja, a kiedy ten 
pojawił się w drzwiach, przywitały 
go gromkimi brawami i okrzykami. 
Strudzony staruszek przywiózł ze 
sobą ogromny wór prezentów dla 
każdego dziecka. Z pomocą Świę-
temu Mikołajowi pospieszyły urocze 
śnieżynki. Wszystkie dzieci otrzyma-
ły wspaniałe prezenty.

Wydarzenie zostało zorganizowa-
ne przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Piekoszowie oraz Bi-
bliotekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie.                            

           /A.Olech/,/kcz/

Dzieci otrzymały od Świętego Mikołaja prezenty. (fot. BCK)

Sukcesy tancerek z Brynicy
Młode tancerki z Brynicy pod-

biły światową scenę tańca. Do-
skonale zaprezentowały się 
podczas Mistrzostw Świata w 
Czechach, gdzie wywalczyły czo-
łowe miejsca w swoich katego-
riach.

O tym jak dziewczynki trafiły na 
Mistrzostwa Świata opowiedziała 
ich trenerka Julia Rabiej. – Widzia-
łam, że dziewczynki wyróżniają się 
na tle grupy. Pomyślałam, że war-
to spróbować tańca solo. Te próby 
trwały od sierpnia i szło im bardzo 
dobrze. Jeżdżę na różnego rodzaju 
mistrzostwa, stąd wiem jaki jest tam 
poziom i widząc to, co reprezentują 

dziewczynki stwierdziłam, że warto, 
aby pokazały swoje umiejętności na 
szerszym polu – mówi Julia Rabiej.

Tancerki odniosły spektakularne 
sukcesy. Inga Kobiec zdobyła brą-
zowy medal i tytuł II wicemistrzyni 
Świata w kategorii Artistic Acrobatic 
Dance. Amelia Minda wytańczyła 
szóste miejsce w bardzo ciężkiej 
kategorii wiekowej 12-15 lat w tań-
cu Artistic Acrobatic Dance. W ka-
tegorii Artistic Dance Show 9-11 lat 
ósme miejsce wywalczyła Amelia 
Tomasik, a zaledwie kilka pozycji ni-
żej uplasowała się Gabriela Momot.

Aby osiągać tak wspaniałe wyni-
ki trzeba jednak bardzo intensywnie 

trenować. – Sezon rozpoczyna się 
we wrześniu, my natomiast zaczę-
łyśmy trenować już w sierpniu. Na 
doszlifowanie solówki trzeba po-
święcić bardzo dużo czasu. Widzę, 
jaki dziewczyny zrobiły progres w 
porównaniu do pierwszych dni ćwi-
czenia gotowych układów. Treningi 
odbywają się regularnie dwa razy 
w tygodniu. Przed zawodami stara-
my się jednak spotykać trzy razy i 
przez całe dwie godziny ćwiczymy 
non stop solówki. Sukcesy nie przy-
chodzą zatem przypadkiem, jest to 
ogrom pracy włożonej przez tance-
rzy – podkreśla Julia Rabiej.      
             A.Olech/
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Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych im. 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Micigoździe oraz Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Ry-
koszynie obchodzili rocznice nadania imienia.

Święta szkół w Micigoździe i Rykoszynie

Dzień 8 listopada upłynął w 
Szkole Podstawowej w Ryko-
szynie pod znakiem wielkiego 
świętowania. Uczniowie, rodzi-
ce, nauczyciele i zaproszeni go-
ście uczcili tego dnia dwa waż-
ne wydarzenia.

Pierwsza rocznica nadania 
szkole imienia Józefa Piłsudskie-
go połączona została z obchodami 
101. Rocznicy Odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Wszyscy 
spotkali się na porannej Mszy 
Świętej w kościele parafialnym w 
Rykoszynie. Następnie, wspólnie 
przemaszerowano do szkoły i na 
sali gimnastycznej odbyły się dal-
sze uroczystości.

Na uroczystość przybyło wielu 
gości, aby wspólnie ze społecz-
nością szkolną świętować te waż-
ne wydarzenia. Z miłym słowem 
i życzeniami przybyli senator RP 
Krzysztof Słoń, członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Cezary Maj-
cher, sekretarz gminy Piekoszów 
Grażyna Tatar, skarbnik gminy 
Magdalena Smolarczyk – Korba, 
radny Zdzisław Grosicki, przed-
stawiciele firmy Nordkalk Michał 
Krawczyk i Ewa Ślusarczyk – Kita, 
ksiądz proboszcz Tadeusz Lale-
wicz, sołtys Rykoszyna Waldemar 
Kotwica, przedstawicielki Stowa-
rzyszenia Gospodyń Wiejskich w 
Rykoszynie oraz dyrektorzy placó-
wek oświatowych z terenu gminy.  

Dyrektor szkoły Agata Skalska 
dla upamiętnienia tej wyjątkowej 
chwili, razem z zaproszonymi go-
śćmi, złożyła kwiaty w szkolnym 
miejscu pamięci patrona. Po czę-
ści oficjalnej uczniowie z klas IV-
-VIII pod opieką Beaty Szwarc, 
Jolanty Świebodzkiej i Sylwii 
Giemzy, zaprosili na występ ar-
tystyczny, który był niezwykle 
wzruszający i skłaniał do refleksji 
o poziomie współczesnego patrio-
tyzmu. Braw i komplementów pod 
adresem zdolnych uczniów nie 

było końca, bo po raz kolejny po-
kazali jak bardzo są utalentowani i 
profesjonalni.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie tej uroczystości. 
Święto w szkole w Micigoździe

To ważne dla społeczności 
szkolnej wydarzenie w dniu 19 li-
stopada rozpoczęto mszą świętą.

– Po co obchodzimy rocznice 
różnych wydarzeń? Urodziny, ju-
bileusze, czy też taką rocznicę 
jak ta dzisiejsza? Czy to w ogóle 
ważne? – dopytywał podczas ho-
milii ks. Michał Haśnik. – Otóż jest 
to ważne. W ten sposób możemy 
dziękować za to, że w ogóle takie 
wydarzenie miało miejsce. Pa-
mięć o ważnych sytuacjach trzeba 
pielęgnować – podsumował.

Tuż po mszy dziękczynnej, za-
proszeni goście wraz z nauczy-
cielami i uczniami zgromadzili się 
w sali teatralnej Centrum Kultu-
ry w Piekoszowie, by tam, wziąć 
udział w widowisku poświęconym 
polskiej niepodległości. Uczniowie 
słowem, tańcem i piosenką przed-
stawili czasy rozbiorów oraz walkę 
o niepodległość.

Słowa uznania w stronę jubila-

tów skierował Krzysztof Słoń se-
nator RP. – Ważne jest, by świę-
tować tak wspaniałe jubileusze 
związane nie tylko z edukacją, 
ale i z historią Polski, bo przecież 
Wasza szkoła nosi zaszczytne 
imię 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę – mówił 
gość. Ze słowami senatora zgo-
dził się także Zbigniew Piątek go-
spodarz gminy Piekoszów, który 
na ręce dyrekcji złożył życzenia z 
okazji pierwszej rocznicy nadania 
imienia placówce. – Życzę kolej-
nych owocnych lat w działalności 
szkoły w Micigoździe. Cieszę się 
z tego, że organizowane są takie 
uroczystości. Jestem pewien, że 
to pokolenie, które teraz uczy się 
w tej szkole, przekaże swoje do-
świadczenia i wiedzę następnym 
pokoleniom – podsumował wójt 
gminy.

Przypomnienie wydarzeń z 
okresu pierwszej wojny światowej, 
śpiew oraz taniec, były doskona-
łym podsumowaniem nie tylko ju-
bileuszu szkoły, ale i obchodów 
101. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. 

/kcz/, /SP w Rykoszynie/

Rocznica nadania imienia szkole w Micigoździe, podobnie jak w Rykoszynie, miała uroczysty charakter. 
(fot. BCK)
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Akcja WOŚP
w Piekoszowie

Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w 
Piekoszowie wzięła udział w biciu rekordu w jedno-
czesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-od-
dechowej organizowanym przez WOŚP! 

W połowie października obchodzony jest Europejski 
Dzień Przywracania Czynności Serca. 

Tego dnia od godziny 12:00 uczniowie klas 3a oraz 7b 
wzięli udział w BICIU REKORDU w jednoczesnym pro-
wadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez 
jak największą liczbę osób. Jest to akcja organizowa-
na przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzy-
dziestu uczniów wraz z dyrektor Marzeną Zbroszczyk, 
pielęgniarką szkolną i nauczycielkami Anną Prusaczyk 
i Beatą Snochowską, przez pół godziny prowadziło nie-
przerwanie resuscytację krążeniowo - oddechową na 
zmiany na 10 fantomach. W całej Polsce do udziału w 
akcji zgłosiło się aż 144 867 osób.

Próba bicia rekordu jest świetną okazją do wspólnej 
nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących 
życie przez najmłodszych i starszych. 

Organizatorzy są dumni, że corocznie uczestniczą 
w tym wydarzeniu i mają nadzieję, że w razie potrzeby 
będą mieli odwagę, aby zdobytą wiedzę i umiejętności 
wykorzystać w ratowaniu drugiego człowieka.                            

                                                 /SP w Piekoszowie/

W poniedziałek 9 grudnia odbyły się VII Mikołajko-
we Zawody Pływackie na basenie OLIMPIC w Straw-
czynku. 

Udział w nich wzięło ponad 200 osób z 23 szkół. Szko-
łę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Szczukow-
skich Górkach reprezentował Kamil Paździerz uczeń VIII 
klasy. Zaprezentował się świetnie, zajmując I miejsce, a 
przy okazji pobijając swój własny rekord na dystansie 50 
m. Do szkoły wrócił z pięknym pucharem, medalem oraz 
pamiątkowym dyplomem. Społeczność szkolna jest dum-
na ze swojego kolegi!   /SP w Szczukowskich Górkach/

Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Paw-
ła II w Jaworzni rozpoczął w listopadzie 2019 
roku realizację dwuletniego projektu Erasmus+ 
KA229 (partnerstwa szkół) „Fostering Students’ 
Motivation Through European Digital Framwork” 
(„Wzmacnianie motywacji uczniów poprzez 
współpracę w europejskiej cyfrowej szkole”).

Partnerstwo obejmuje sześć szkół z Polski, Grecji, 
Hiszpanii, Francji, Portugalii i Turcji. Innowacyjne za-
jęcia z uczniami oparte o metody nauczania wykorzy-
stujące nowe technologie i narzędzia Web 2.0 będą 
sprzyjać rozwijaniu zainteresowań i talentów, nauce 
języka angielskiego, informatyki, znajomości kultur 
Europy, geografii, historii i sytuacji społeczno - eko-
nomicznej krajów europejskich, będą wzmacniać ope-
ratywność i umiejętność pracy w grupie. Dwudziestu 
uczniów będzie miało możliwość tygodniowego poby-
tu i uczęszczania do szkoły za granicą.

W ramach 24 - miesięcznego projektu odbędzie się 
spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli oraz warsztaty 
dla uczniów w partnerskich szkołach. Wspólne dzia-
łania uczniów i nauczycieli z 6 krajów przyniosą licz-
ne rezultaty, takie jak otwarcie TwinSpace na portalu 
edukacyjnym eTwinning, szkolny Klub Erasmus Plus, 
prace cyfrowe – prezentacje Prezi, Visme, strony in-
ternetowe WIX, cyfrowe quizy, gry edukacyjne, mapy 
skojarzeń, magazyn online, filmy i albumy ze zdjęcia-
mi.

Projekt dający możliwość współpracy w międzyna-
rodowym partnerstwie szkół z wykorzystaniem inno-
wacyjnych metod i nowoczesnych narzędzi pozwoli 
na wzbogacenie i ulepszenie metod pracy z uczniem, 
włączenie technologii komputerowej w proces reali-
zacji podstawy programowej z języka angielskiego i 
innych przedmiotów nauczanych w szkole, podniesie-
nie efektów kształcenia w zakresie języków obcych, 
informatyki, wiedzy o Europie, kształcenie tzw. umie-
jętności XXI wieku, poprawę umiejętności wzajemnej 
współpracy uczniów oraz nauczycieli, zapewnienie 
wymiaru europejskiego w działalności szkoły, ulep-
szenie metod współpracy ze środowiskiem szkolnym, 
władzami i lokalną społecznością.

Pierwsze spotkanie projektowe – szkolenie dla na-
uczycieli, odbędzie się w styczniu w Walencji, nato-
miast w maju szkoła w Jaworzni będzie przez tydzień 
gościć uczniów i nauczycieli z partnerskich krajów.

/SP w Jaworzni/

Dwuletni program
Erasmus+ w Jaworzni

Pływak na medal
Uczniowie wiedzą jak uratować komuś życie. (fot. SP w Piekoszowie)
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Dzień Życzliwości w Łosieniu
W dniu 21 listopada w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu obchodzo-
no Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. 

W tym dniu należało ubrać się na żółto i ci 
uczniowie, którzy to uczynili, zwolnieni byli przez 
nauczycieli z odpowiedzi ustnych i pisemnych. Przy 
wejściu do szkoły czekały „uśmiechnięte buźki”, 
które wszyscy chętnie przyklejali sobie na ubrania. 

W różnych miejscach na terenie placówki zostały 
umieszczone hasła związane z życzliwością, a tak-
że plakaty z miłymi słowami, z których można było 
oderwać fiszkę i wręczyć ją innej osobie. Członko-
wie samorządu stworzyli Drzewo Życzliwości, na 
którym umieszczano wycięte „łapki” z życzliwymi 
hasłami. Nagraliśmy również filmik promujący życz-

W szkole w Brynicy obchodzono Dzień
Osób Niepełnosprawnych
Niezmiennie od 27 lat, 3 grudnia przypada Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Został ustanowiony przez ONZ w 1992 r. W tym 
roku w obchody tego szczególnego dnia włączyła 
się Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego 
w Brynicy. W ramach tego święta zostało zorga-
nizowanie spotkanie dla uczniów pod hasłem Na-
śladujemy Chrystusa.

Uczczenie tego szczególnego dnia miało na celu 
przybliżenie problemów niepełnosprawnych, ukaza-
nie ograniczeń, barier i przeciwności, z jakimi mierzą 
się w codziennej rzeczywistości. Uczniowie zaś mieli 
możliwość integracji z osobami niepełnosprawnymi.

Swoją obecnością zaszczycili podopieczni Domu 
dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie wraz z dy-
rektorem ks. Janem Jagiełką oraz przedstawiciele 
hospicjum św. Matki Teresy w Kielcach na czele z 
kierownik Marią Ptak oraz wolontariuszkami Ulą i Izą. 
Pojawiła się także mieszkanka Brynicy ze swoim nie-

pełnosprawnym synem Kamilem. Goście, uczniowie 
oraz nauczyciele wzięli udział w krótkim programie 
artystycznym, a przedstawiciele braci szkolnej prze-
kazali życzenia oraz prezenty w postaci wózka inwa-
lidzkiego, balkoniku i papieru ksero.  

Zaproszeni goście podzielili się z nami swym do-
świadczeniem. Spotkanie przebywało w atmosferze 
radości, śpiewu, muzyki i tańca.  

Celem tego spotkania było popularyzowanie idei 
integracji, uświadamianie, że osoby niepełnosprawne 
żyją w społeczeństwie i chcą być aktywne, zwrócenie 
uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych, zaanga-
żowanie uczniów w niesienie pomocy chorym. Koor-
dynatorem była Joanna Jaworska z wolontariuszami 
Szkolnego Koła Caritas, którzy jak zawsze nie zawie-
dli i służyli pomocą oraz Samorząd Uczniowski wraz 
z opiekunem Agatą Paździerz.           /SP w Brynicy/

Jednym z gości Dnia Niepełnosprawnych był ks. Jan Jagiełka wraz z pod-
opiecznymi Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. (fot. SP w Brynicy)

Dzieci z klasy I ze Szkoły Podstawowej im. Boha-
terów Powstania Styczniowego w Zajączkowie ze 
swoją wychowawczynią Renatą Dudek pomagają 
ptakom pozostającym u nas na zimę przetrwać ten 
trudny czas.

Jak podkreślają, nie należy zaczynać dokarmiania 
zbyt wcześnie. Jeśli tak zrobimy część ptaków może 
zrezygnować z odlotów na zimowiska. Jadłospis w pta-
siej stołówce powinien obejmować nasiona słonecznika, 
prosa, konopi i lnu. Nie wolno podawać pokarmów sło-
nych, wędzonych czy w jakikolwiek sposób zmieniony 
przez człowieka. Jeśli już zaczęliśmy dokarmiać ptaki, 
musimy to robić do końca zimy.      /SP w Zajączkowie/

Karmniki dla ptaków

liwość z hasłem: „Miej życzliwość w swej naturze, 
bo życzliwi żyją dłużej”.                 /SP w Łosieniu/

Dzięki fiszkom można było przekazywać miłe słowa. (fot. SP w Łosieniu)



16 KULTURA
Głos Piekoszowa - listopad-grudzień 2019

Teatralne zmagania w Piekoszowie
Ponad 20 uczestników wzięło udział w przeglądzie pn. „Miniatury sceniczne”.

W czwartek 21 listopada na sce-
nie Centrum Kultury w Piekoszo-
wie swoje monodramy i monologi 
przedstawili uczniowie klas VII-VIII 
szkół podstawowych oraz ucznio-
wie szkół ponadpodstawowych z 
województwa świętokrzyskiego. 

– Wspaniale, że Piekoszów orga-
nizuje tego typu przeglądy, które wy-
chodzą poza warstwę szkolną. Tutaj 
prezentacje podlegają innej ocenie 
niż w szkołach, uczestnicy naprawdę 
mogą się wykazać, a nawet zaszaleć 

strojem czy gestem – mówił jeden z 
jurorów Hubert Guza z Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Kielcach, który 
wraz z Anną Perzowicz z BCK i Justy-
ną Zakrzewską z ŚDS w Piekoszowie 
oceniał występujących.  

Najliczniejszą grupę stanowili 
uczniowie klas VII-VIII, którzy prezen-
towali się jako pierwsi. W tej kategorii 
wyróżnienia otrzymali Klaudia Pół-
koszek, Maja Borek i Julia Miszczyk. 
Trzecie miejsce wywalczyła Karolina 
Brelska ze szkoły w Piekoszowie, dru-

gie – Maja Feliszek również z Pieko-
szowa, a zwycięzcą został reprezen-
tant szkoły w Tokarni – Tomasz Świt, 
który przedstawił „Zaklęcie na W”. W 
drugiej grupie uczestników ze szkół 
ponadpodstawowych ocenionych zo-
stało 8 występów. Wyróżnienie w tej 
kategorii otrzymała Joanna Papros 
z VI LO im. Juliusza Słowackiego w 
Kielcach przygotowywana przez Mło-
dzieżowy Dom Kultury w Kielcach. 
Miejsce trzecie zajęła Natalia Kaleta 
z II LO im. Jana Śniadeckiego w Kiel-
cach, a drugie Aleksandra Król z VI LO 
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. 
Zwyciężczynią tej kategorii została 
Natalia Lis z II LO im. Jana Śniadec-
kiego w Kielcach, która przedstawiła 
„Kobiety w sytuacji krytycznej” Joan-
ny Morris-Smith. Trójka laureatek na 
podium przygotowana została przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach.

Oprócz statuetek, nagród i dyplo-
mów za najlepsze prezentacje, wrę-
czono również nagrodę specjalną 
– Osobowość Aktorską – która powę-
drowała do Tomasza Świta ze szkoły 
w Tokarni.                           /kcz/Laureaci przeglądu w kategorii szkół ponadpodstawowych. (fot. BCK)

Spotkania prowadzone w ra-
mach projektu „O finansach ...w 
bibliotece” we współpracy z Na-
rodowym Bankiem Polskim dobie-
gły końca.

Podczas naszych ostatnich spo-
tkań poruszyliśmy tematykę związa-
ną z zakupami, które możemy robić 
w sieci, ubezpieczeniami czy też za-
rabianiem na emeryturze. Seniorzy 
uczestniczący w spotkaniach, zarów-
no w Piekoszowie, jak i Rykoszynie, 
byli bardzo aktywni, chętnie dzielili 
się swoimi doświadczeniami oraz 
mieli wiele pytań, na które wspólnie 
szukaliśmy odpowiedzi.

Podczas ostatniego spotkania w 
Rykoszynie, seniorzy uczestniczą-
cy w projekcie otrzymali Certyfikaty 
ukończenia kursu, poradniki dotyczą-
ce finansów oraz pendrive’y.

We wtorek 19 listopada w BCK 
w Piekoszowie w ramach projektu 
„O finansach...” odbyło się spotkanie 

podsumowujące „Podaj dalej” - za-
prezentowano doświadczenia zwią-
zane z prowadzeniem spotkań dla 
seniorów oraz przekazano informa-
cje o udziale w projekcie innym insty-
tucjom.

Dodatkowo seniorzy z Piekoszo-
wa otrzymali pamiątkowe Certyfikaty, 

pendrive’y oraz poradniki.
Uczestnicy kursu z obu miejsco-

wości podkreślali, że tematyka pro-
wadzonych spotkań była im bliska i 
przyda im się w przyszłości. Wyrazili 
również chęć uczestnictwa w tego 
typu zajęciach w przyszłości.   /ape/

Kurs „O finansach...” zakończony

Uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty ukończenia kursu. (fot. BCK)
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Podróże po Polsce zakończone
Podsumowano podróże po regionach Polski w ramach projektu „Książka moim przyjacielem”.

Wspólnie z uczniami z terenu gminy Piekoszów 
poznaliśmy najważniejsze atrakcje, kulturę, trady-
cję, gwarę i potrawy z takich regionów jak Dolny i 
Górny Śląsk, Pomorze Wschodnie i Zachodnie, Ku-
jawy, Wielkopolska, Kaszuby, Małopolska, Mazury 
i Mazowsze. Podsumowanie projektu i prezentacje 
poszczególnych szkół miały miejsce 27 listopada w 
Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

– Z pomocą książek i z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii przygotowane zostały dla dzieci warsztaty, 
dzięki którym poznały kulturę, język, jedzenie, ciekawe 
miejsca, historię, tradycje, gwarę i życie mieszkańców 
różnych regionów Polski. Na zajęciach łączyliśmy się na 
żywo z mieszkańcami danego regionu, a dzieci podczas 
łączenia online mogły zadawać naszym wirtualnym go-
ściom różne pytania. Na warsztatach nie zabrakło wielu 

Podczas podsumowania projektu nie zabrakło wspólnego tańca. (fot. BCK)

„Znam lektury jak mało który” to konkurs czy-
telniczy skierowany do klas V-VIII szkół podstawo-
wych.

W tym roku na uczestników czekały pytania z takich 
lektur jak „Przygody Tomka Sawyera”, „Kamienie na 
szaniec” i „Przypadki Robinsona Crusoe”.

Każda ze szkół mogła wystawić maksymalnie dwa 
dwuosobowe zespoły, które miały za zadanie rozwią-
zać dynamicznie prowadzony test wiedzy. Po każdym 
module pytań – a było ich w sumie 6 – przedstawiano 
najlepsze pary.

– Poprzez takie konkursy poszerzacie swoją wiedzę z 
dziedziny literatury. Ważne jest, by brać udział w takich 
rywalizacjach, bo to motywuje do pracy, a dobry wynik 
daje satysfakcję – mówił podczas zakończenia konkur-
su Zbigniew Piątek wójt gminy Piekoszów, tym samym 
gratulując nagrodzonym.

Dyplomy oraz nagrody za zajęcie trzeciego miejsca 
otrzymali Zuzanna Szewczyk i Kacper Olchawa oraz 
Julia Siwek i Mateusz Salwa z Zespołu Oświatowych 

Placówek Integracyjnych im. 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę w Micigoździe, a także Justy-
na Cieszyńska i Gabriela Pietrzykowska ze Szkoły Pod-
stawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie oraz 
Klaudia Kowalska i Julia Majchrzyk ze Szkoły Podsta-
wowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu.

Miejsce wyżej należało do Katarzyny Szymonek i Oli-
wii Szymonek ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mic-
kiewicza w Szczukowskich Górkach.

Tegorocznymi zwycięzcami konkursu „Znam lektury 
jak mało który” zostali reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej w Łosieniu – Katarzyna Jaworska i Bartosz Malaga.

Laureaci otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe 
dyplomy. Konkurs zorganizowano w ramach projektu 
"Biblioteka wciąga".                                                 /kcz/

Mistrzowie czytelnictwa

zabaw, które mamy nadzieję się podobały – mówiły na 
wstępie prowadzące zajęcia Anna Świercz i Teresa Ku-
buś. W sumie odbyło się 9 spotkań. W finałowym dniu 
projektu, uczniowskie reprezentacje z poszczególnych 
szkół dzieliły się zdobytą w trakcie warsztatów wiedzą 
poprzez krótkie prezentacje na temat wybranego regionu.

Występy przybrały różną formę – od pokazu slajdów, 
poprzez krótki spektakl, muzykę, a na tańcu skończyw-
szy. Trzeba przyznać, że dzieci przygotowane przez 
swoich opiekunów zaprezentowały się znakomicie, za 
co zostały nagrodzone. Z rąk wójta gminy Piekoszów 
Zbigniewa Piątka i dyrektora BCK Andrzeja Paździerza 
przedstawiciele klas otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe 
albumy, w których będą mogły uwiecznić najważniejsze 
chwile ze szkolnego życia.

Jednak na tym nie koniec. Poszczególne prezentacje 
przeplatane były informacjami o regionie świętokrzyskim 
i jego atrakcjach, które prezentowali zaproszeni goście. 
Co więcej, przedstawiony został także strój świętokrzy-
ski. Podziękowania należą się reprezentantkom Klubu 
Seniora oraz Aktywnym Kobietkom ze Szczukowic, któ-
re przygotowały dla wszystkich poczęstunek – kapustę z 
grochem i ciasta. Wielkie brawa należą się również Ka-
peli Ludowej z Rykoszyna, która uświetniła całość wyda-
rzenia swoją muzyką – z piosenką „Świętokrzyskie, jakie 
cudne!” na czele – tym samym porywając wszystkich do 
tańca.                                                                  /kcz/
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Wyplatanie koszy oraz 
Przegląd Solistów

W październiku w bibliotece w Brynicy odbyły 
się warsztaty z wyplatania w ramach projektu „Pie-
koszów z kulturą” dofinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu 
Dom Kultury +.

Zajęcia przeprowadziły członkinie Stowarzyszenia 
Serfenta z Cieszyna, które zajmują się właśnie ple-
cionkarstwem. Dzięki tym warsztatom uczestniczki 
spotkania uczyły się wyplatania koszy ze słomy, a jed-
nocześnie miło spędziły czas. Jak się okazało plecion-
karstwo nie jest łatwą sztuką, jednak gdy prace są już 
zakończone można z dumą się z nich cieszyć.

Folkowo i wesoło
Stowarzyszenie „Piekoszowianie”, które od 15 lat 

uświetnia imprezy lokalne, a także występuje poza 
granicami gminy, zorganizowało „Przegląd solistów 
przyśpiewek ludowych”. Dzięki temu, jak podkreślają 
organizatorzy, istnieje możliwość promocji folkloru w 
środowisku lokalnym i integrowanie zespołów na tere-
nie gminy oraz kultywowanie kultury i obyczajów na-
szych przodków. 

W przeglądzie wzięło udział 8 solistów. Jury przy-
znało miejsce pierwsze Henryce Ciołak, drugie – 
Monice Walas, trzecie – Józefowi Pytlasińskiemu, a 
wyróżnienia Agnieszce Lamczyk i Marioli Tkacz. Pozo-
stałe osoby otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział 
w przeglądzie.                                        /kcz/

Mobilni wolontariusze
z Łosienia

Łosieńscy wolontariusze są w trakcie realizacji 
projektu „Przestrzeń dla młodych”, w ramach któ-
rego dostali od organizatorów 1000 zł dofinanso-
wania na wykonanie zadań służących pomocy bliź-
nim.

Dzięki tym środkom możliwe było pokrycie kosztów 
związanych z przejazdami uczniów do miejsc objętych 
wsparciem Szkolnego Klubu Wolontariatu z Łosienia.

Udział w projekcie zakładał rozwijanie w młodych 
ludziach samodzielności i kreatywności, dlatego też 
to oni (pod nadzorem opiekunów) byli odpowiedzialni 
za realizację kolejnych akcji: uczniowie znaleźli prze-
woźnika, z którym podpisana została umowa na pięć 
wyjazdów do wskazanych placówek; przygotowa-
li kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczono na 
zakup prezentów dla podopiecznych Ogniska Szkol-
no-Wychowawczego im. Św. Wincenta a Paulo. Zor-
ganizowali radosne spotkanie z dziećmi tej instytucji; 
przeprowadzili akcję „Znicz” – polegającą na uczcze-
niu symboliczną świecą żołnierskich mogił  na cmenta-
rzach w Piekoszowie i w Kielcach; wzięli udział w akcji 
kieleckiego hospicjum „Podniebne cuda”. Przygotowali 
barwne przedstawienie i poczęstunek dla podopiecz-
nych ośrodka, które umiliły wspólnie spędzone popo-
łudnie.

To jeszcze nie koniec działań. Przed nimi kolejne 
wyjazdy i więcej możliwości, by pomagać innym. „Mo-
bilni wolontariusze” z Łosienia dziękują organizatorom 
za sposobność do czynienia dobra na jeszcze większą 
skalę.            /SKW/

Kiermasz ciast zorganizowany przez wolontariuszy. (fot. SKW)

W SKRÓCIE
Zosia Ściegienna i Amelia Tomasik

z wielkimi wokalnymi sukcesami
Listopad był dla Zosi, uczennicy szkoły w Łosieniu, 

niezwykle pracowity. Na Ogólnopolskim Festiwalu Wo-
kalnym „Mikrofon MOK i Ty” na śląsku, który odbył się 
19 listopada, Zosia wywalczyła pierwsze miejsce. Zwy-
cięstwem zakończyły się także wokalne zmagania w 
Sędziszowie, gdzie odbywał się Przegląd Pieśni Patrio-
tycznych.

Jednak największym sukcesem, którym może po-
chwalić się wokalistka, było zajęcie pierwszego miejsca 
na Międzynarodowym Festiwalu Piosenkarzy im. Hen-
ryka Morysa i Andrzeja Litwina w Kielcach. Festiwal 
odbywał się w dniach 23-24 listopada i zakończył się 
koncertem laureatów. 

Ogromne brawa należą się także dla Amelii Tomasik, 
która podczas tegorocznej edycji „Żołnierskiego kolę-
dowania” w Klubie Centrum Przygotowań do Misji Za-
granicznych w Kielcach zwyciężyła w swojej kategorii 
wiekowej pokonując trzydziestu uczestników.         /kcz/
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Turniej Tenisa 
Stołowego

Sylwestrowy Turniej Tenisa Stołowego, który miał 
miejsce 30 listopada w Centrum Kultury w Piekoszo-
wie, zgromadził 46 osób. 

Po kilkugodzinnych zmaganiach poznaliśmy zwycięz-
ców. W kategorii Żak miejsce pierwsze zajął Maksymilian 
Guzy, a drugie – Dominik Żarnowski. W kategorii Żaczki 
na podium znalazły się: na miejscu pierwszym Julia Soja, 
na drugim – Alicja Majchrzyk, a na trzecim Emilia Bę-
bacz.

W grupie Młodzików najlepiej zaprezentował się Jan 
Koneczny. Na drugim stopniu podium stanął Kacper Paź-
dzierz, a na trzecim – Antoni Szczerek. Spośród Młodzi-
czek złoty medal otrzymała Zuzanna Witkowska, a tuż za 
nią kolejno na drugim i trzecim miejscu znalazły się Klau-
dia Nowacka i Zuzanna Przepióra.

Ostatnia grupa – Open – przyniosła następujących lau-
reatów: spośród mężczyzn najlepszy okazał się Tomasz 
Witkowski, tuż za nim uplasował się Marek Ratuszniak, 
a na najniższym stopniu podium stanął Sebastian Buja-
kowski. W grupie kobiet zwyciężyła Kamila Ratuszniak, 
miejsce drugie zajęła Daria Litwińska, a trzecie – Edyta 
Bałchanowska.

Wręczono także puchary i dyplomy dla najmłodszej 
zawodniczki, którą okazała się być Amelia Nowacka oraz 
dla najstarszego zawodnika – Jerzego Sobonia.

Nagrody ufundował Członek Zarządu Powiatu Kielec-
kiego Cezary Majcher, który wraz z wójtem Zbigniewem 
Piątkiem wręczał upominki, dyplomy, medale i puchary.

Serdeczne podziękowania należą się Dariuszowi 
Kwiatkowskiemu i Sławomirowi Skrobotowi za pomoc w 
przeprowadzeniu turnieju.                                          /kcz/

Piłkarskie turnieje
W piątek 6 grudnia w sali gimnastycznej szkoły w 

Piekoszowie, odbył się Mikołajkowy Turniej o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy Barbary Drogosz. 

W rozgrywkach wzięły udział drużyny ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy, które rywalizowały ze sobą w 
dwóch kategoriach: U12 i U13.

Po kilkugodzinnych rozgrywkach poznaliśmy zwycięz-
ców. W kategorii U12 na najwyższym stopniu podium 
stanęli uczniowie z Piekoszowa, natomiast w kategorii 
U13 – uczniowie z Łosienia.

Dla najlepszych zawodników wręczone zostały pucha-
ry i medale ufundowane przez Wójta Gminy Piekoszów 
Zbigniewa Piątka. Niespodzianką dla zawodników była 
pizza, o którą zadbał obecny na rozgrywkach Paweł Za-
leski radny gminy Piekoszów. Całość wydarzenia wraz z 
przewodniczącą Barbarą Drogosz obserwowała również 
radna Małgorzata Pietrzykowska.

Turniej o Puchar Wójta Gminy
W sobotę 7 grudnia, również na sali gimnastycznej 

w Piekoszowie, odbyły się kolejne rozgrywki – Turniej 
o Puchar Wójta Gminy Piekoszów. Wzięły w nim udział 
drużyny z Małogoszcza, Mniowa, Sitkówki-Nowiny i Pie-
koszowa. Po wszystkich rozgrywkach poznaliśmy zwy-
cięzców. Na najwyższym stopniu podium stanęli zawod-
nicy z Małogoszcza, na drugim – z Mniowa, a miejsce 
trzecie należało do gospodarzy, czyli reprezentantów 
Piekoszowa.

Po turnieju, zawodnicy oprócz ufundowanych przez 
wójta pucharów, otrzymali ciepły posiłek przygotowany 
przez szkolną stołówkę.

Serdeczne podziękowania należą się Grzegorzowi 
Oparze, Marcinowi Śladkowskiemu i Mateuszowi Zbrosz-
czykowi za pomoc w organizacji tych turniejów.       /kcz/




