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Wójt gminy z absolutorium
i wotum zaufania
Podczas ostatniej sesji Rady Gminy 
Piekoszów 29 lipca, radni jednogło-
śnie udzielili Wójtowi gminy Pieko-
szów absolutorium za 2019 rok oraz 
wotum zaufania.

Czytaj na str. 4-5 Czytaj na str. 9Czytaj na str. 3

Kolejne drogi przeszły
gruntowne remonty
Ulice Klonowa i Kasztanowa znaj-
dujące się na Osiedlu Ogrodnik w 
Piekoszowie zostały uroczyście 
otwarte. Niebawem, z pełną swobo-
dą, nową nawierzchnią pojadą rów-
nież mieszkańcy Wincentowa.

100. Rocznica
Bitwy Warszawskiej
Czytaj na str. 7

Poznaj najlepszych uczniów
W dniu zakończenia roku szkolne-
go 2019/2020, w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Piekoszowie 
wręczono 74 stypendia naukowe 
dla najzdolniejszych uczniów oraz 
„Laury Piekoszowskie” w dziedzinie 
nauki i sportu.
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Dziękuję za okazane zaufanie
i współpracę

Ważna sesja za nami. 
Czas na kolejne wyzwania

Szanowni Państwo,
Środa 29 lipca była dla mnie dniem szczególnym. 

To właśnie wtedy, Rada Gminy Piekoszów na czele 
z Przewodniczącą Barbarą Drogosz, udzieliła mi jed-
nogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2019. 

Zmiany jakie zaszły dotychczas w naszej gminie, 
również na przestrzeni ostatniego roku, to efekty 
wspólnych, wytężonych działań z radą gminy, kierow-
nikami oraz pracownikami urzędu i jednostek podle-
głych, sołtysami i mieszkańcami gminy. Nie byłoby 
sukcesu bez współpracy.

W tym roku również realizujemy inwestycje, mimo 
niewidzialnego wroga, jakim jest koronawirus. 

Epidemia zatrzymała nas na chwilę – zarówno w 
życiu prywatnym, zawodowym jak i społecznym. Nie 
możemy działać tak swobodnie jak choćby rok wcze-

śniej. Mimo to nadal planujemy, poszukujemy dofinan-
sowań, dyskutujemy – to wszystko po to, by miesz-
kańcom, mimo groźnego wirusa, żyło się lepiej. Za 
wszystkimi działaniami na rzecz naszej społeczności  
stoi wiele osób, którym chcę podziękować.

Dziękuję Sekretarz gminy Grażynie Tatar, która pil-
nuje właściwego funkcjonowania urzędu oraz Skarb-
nik Magdalenie Smolarczyk-Korbie, która trzyma pie-
czę nad finansami gminy. 

Dziękuję radnym na czele z Przewodniczącą Bar-
barą Drogosz za owocną współpracę i wspólne dba-
nie o dobro gminy i jej mieszkańców. Ustanawianie 
prawa lokalnego to odpowiedzialna praca, którą biorą 
na swoje barki.

Dziękuję kierownikom referatów i pracownikom 
Urzędu Gminy za efektywną pracę i prawidłowe funk-
cjonowanie urzędu.

Dziękuję dyrektorom i kierownikom jednostek pod-
ległych za wspólne działania społeczne, edukacyjne, 
kulturalne i rozrywkowe.

Dziękuję sołtysom za przekazywanie cennych 
uwag, sugestii; za to, że są „głosem mieszkańców” w 
wielu różnych sprawach. 

Dziękuję mieszkańcom, którzy osobiście zwracają 
uwagę na problemy, potrzeby – zawsze chętnie ich 
wysłucham i w miarę możliwości staram się pomóc.

Dziękuję wszystkim za okazane zaufanie, za ak-
tywność, pomoc i współpracę.

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Szanowni 
Mieszkańcy 

Gminy Piekoszów!
W ostatnim czasie 

Radni Rady Gminy 
Piekoszów debatowali 
na komisji nad rapor-
tem o stanie gminy za 
rok 2019 i jednogło-
śnie udzielili Wójtowi 
Zbigniewowi Piątkowi 
wotum zaufania. W 
głosowaniu przyjęto 

także sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Piekoszów za rok 2019. 
Podkreślam, że dobre gospodarowanie finansami gmi-

ny pozwala na jej zrównoważony rozwój, który aktualnie 
obserwujemy. Dlatego też jednogłośnie, podczas sesji 
29 lipca, udzielono Wójtowi absolutorium za wykonanie 
ubiegłorocznego budżetu. 

Przed nami kolejne wyzwania, jak chociażby początek 
roku szkolnego. Kończą się remonty w szkołach. Dyrek-
torzy wprowadzają odpowiednie procedury w związku z 
covid-19. Zaznaczam, że do każdej placówki zostały za-
kupione automaty do dezynfekcji rąk. Co więcej, wszy-
scy nauczyciele przed nowym rokiem szkolnym przejdą 
testy na obecność koronawirusa.

Zabiegamy o to i dokładamy wszelkich starań, aby 
dzieci mogły wrócić do szkoły i bezpiecznie się uczyć.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów



3INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - lipiec-sierpień  2020

Wotum zaufania oraz absolutorium
dla Wójta gminy Piekoszów
W środę 29 lipca Radni Rady Gminy Piekoszów jednogłośnie podjęli decyzję o przy-
znaniu wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Zbigniewa Piątka za 2019 rok.

Wójt Zbigniew Piątek z wotum zaufania oraz absolutorium za rok 2019. (fot. UG)

Najważniejszym tematem ostat-
nich obrad bez wątpienia było 
przyjęcie sprawozdania i udzie-
lenie wotum zaufania oraz ab-
solutorium dla Wójta Zbigniewa 
Piątka. Zanim jednak dojdzie w 
radach gmin do głosowania, wło-
darze muszą przedstawiać „Ra-
port o stanie gminy” i poddać go 
pod publiczną debatę. Raporty 
mają być przedstawiane obo-
wiązkowo każdego roku w każdej 
z gmin, a dotyczą one podsumo-
wania działalności Wójta w po-
przednim roku, w szczególności 
realizacji polityki, programów 
i strategii, czy też uchwał rady 
gminy. 

– „Raport o stanie Gminy Pieko-
szów za 2019 rok” wójt Zbigniew 
Piątek przedstawił podczas posie-
dzenia sesji, które odbyło się 29 
maja. Raport został również umiesz-
czony na oficjalnej stronie interne-
towej Urzędu Gminy Piekoszów. 
Debata nad nim odbyła się podczas 
komisji budżetowej. Do debaty nie 
zgłosili się natomiast mieszkańcy 
– poinformowała Przewodnicząca 
Rady Gminy Piekoszów Barbara 
Drogosz, otwierając jednocześnie 
debatę nad raportem podczas sesji 
absolutoryjnej, do której nie zgłosił 
się żaden z obecnych radnych i soł-
tysów, w związku z czym przewod-
nicząca zarządziła głosowanie. Jak 
się okazało, wszyscy obecni radni 
udzielili jednomyślnie wotum zaufa-
nia dla Wójta Zbigniewa Piątka.

Zebranych zapoznano także pod-
czas sesji ze stanem finansów. Po-
zytywną opinię w sprawie realizacji 
budżetu wydała wcześniej Regio-
nalna Izba Obrachunkowa w Kiel-
cach, a także Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Piekoszów. – Komisja 
Rewizyjna dokonała szczegółowej 
analizy wykonania budżetu i nie 
stwierdziła żadnych nieprawidłowo-

ści – poinformował Przewodniczą-
cy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Piekoszów Jacek Zegadło, zwraca-
jąc się z wnioskiem do rady gminy 
o udzielenie Wójtowi absolutorium z 
tytułu wykonania budżetu za 2019 
rok. Radni nie mieli żadnych wątpli-
wości również i w tym przypadku i 
udzielili absolutorium wójtowi jedno-
głośnie.

Z tej okazji Zbigniew Piątek otrzy-
mał tradycyjnie bukiet kwiatów z rąk 
Przewodniczącej Barbary Drogosz i 
gorące oklaski od wszystkich obec-
nych podczas obrad. – Absoluto-
rium jest rodzajem kontroli Rady 
Gminy nad Wójtem w zakresie wy-
konania budżetu i jest też wyrazem 
ostatecznej oceny jego działalności, 
którą wszyscy oceniamy bardzo do-
brze – podkreślała Przewodniczą-
ca Rady, która w imieniu radnych 
złożyła na ręce Wójta gratulacje. 
– Pozwólcie, że z tego miejsca wy-
rażę swoją radość za jednogłośne 
udzielenie mi wotum zaufania i ab-
solutorium. Ogromnie się cieszę, że 
zaproponowane przeze mnie kie-
runki rozwoju naszej gminy, przyjęte 
i zaakceptowane przez radę, spraw-
dzają się. Tak duże zaufanie jest dla 

mnie motywacją do dalszej wytężo-
nej pracy. Dziękuję wszystkim rad-
nym za bardzo dobrą współpracę, 
za to, że razem potrafimy szukać 
kompromisów, że mamy wspólne 
cele i możemy pracować w spokoju 
i w ładzie, najlepiej jak potrafimy na 
rzecz rozwoju tej gminy, aby miesz-
kańcom żyło się coraz lepiej. Dzię-
kuję też sołtysom i mieszkańcom za 
cenne wskazówki i konstruktywne 
rozmowy podczas spotkań sołec-
kich czy też spotkań w Urzędzie 
Gminy – dziękował Wójt Zbigniew 
Piątek, który podziękowania złożył 
również dla wszystkich dyrektorów, 
kierowników i pracowników urzędu 
oraz jednostek podległych. – Szcze-
gólne podziękowania pragnę złożyć 
moim najbliższym współpracowni-
kom. Dziękuję Sekretarz Grażynie 
Tatar za to, że czuwa nad prawidło-
wym funkcjonowaniem Urzędu oraz 
Skarbnik Magdalenie Smolarczyk-
-Korbie za skrupulatne pilnowanie 
finansów gminy. To również wasze 
absolutorium. Jeszcze raz dziękuję 
za zaufanie, którym państwo rad-
ni mnie obdarzyliście – mówił Zbi-
gniew Piątek.                    /A.Olech/



4 INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - lipiec-sierpień 2020

Droga w Wincentowie
prawie gotowa

Do końca 2022 roku wybudowa-
ne i przebudowane zostaną drogi 
gminne i powiatowe za kwotę bli-
sko 40 milionów złotych. 

Ponad połowę tej kwoty pokryje 
pozyskane przez gminę Piekoszów 
dofinansowanie rządowe pochodzące 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
Jeśli chodzi o drogi powiatowe to 
pozostałe koszty pokryją po połowie 
dwa samorządy – gminy Piekoszów 
i powiatu kieleckiego, co stanowi ko-
lejne obniżenie kosztów dla gminnego 
budżetu.

Tak też jest w przypadku przebudo-
wywanej właśnie drogi powiatowej w 
Wincentowie. – Mieszkańcy tej części 
gminy mocno zabiegali o jej realizację, 
dlatego bardzo się cieszę, że znalazła 
się na liście do rządowego dofinanso-
wania – mówi Wójt Zbigniew Piątek. 
– Wspólnie z gminą Piekoszów pozy-
skaliśmy najwyższe dofinansowanie, 

bo aż 80 procent – mówi Starosta 
Powiatu Kieleckiego Mirosław Gęb-
ski. – Ruch jest tu duży i nawierzchnia 
wymagała kompleksowej naprawy – 
dodaje Członek Zarządu Powiatu Kie-
leckiego Cezary Majcher.

Przetarg na przebudowę drogi w 
Wincentowie ogłosił powiat kielecki. 
Najniższą ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych ze Staracho-
wic. Inwestycja opiewa na kwotę bli-
sko 800 tysięcy złotych. – Bardzo się 
cieszę, że przy tak niewielkim wkła-
dzie, bo tylko dziesięcioprocentowym, 
możemy wspólnie wyremontować 
drogę – mówi Wójt Zbigniew Piątek i 
apeluje do kierowców o ostrożność i 
cierpliwość. 

Asfalt zostanie położony w tym 
miejscu na długości blisko trzech kilo-
metrów. Prace remontowe mają się tu 
zakończyć do końca sierpnia.                                   

         /A.Olech/

Skrzyżowanie w Janowie Dol-
nym zostało wyremontowane. 

Prace wykonano w dniach 5-6 
sierpnia częściowo przez Zakład 
Usług Komunalnych w Piekoszowie 
oraz firmę zewnętrzną, która zerwała 
nawierzchnię i położyła nowy asfalt. 
Mieszkańcy w czynie społecznym 
wysypali i utwardzili destruktem as-
faltowym pobocza oraz zatoczkę 
autobusową oraz gminna tablica 
ogłoszeń. – Od 1992 roku nie było tu 
remontu. Co chwila trzeba było „ła-

tać” powstające w drodze dziury, któ-
re pojawiały się po ulewach. By omi-
nąć to miejsce, trzeba było poruszać 
się objazdami nawet po terenach 
prywatnych. Teraz jest dużo lepiej, 
jednak mamy nadzieję, że w przy-
szłości to skrzyżowanie oraz drogi 
gminne zostaną kompleksowo wyre-
montowane – mówi Radny Wiesław 
Kopyść. – Do wykonania zostaje 
jeszcze budowa kanalizacji – dodaje 
sołtys Janowa Sławomir Staszewski.                

                /kcz/

Odnowione skrzyżowanie 
w Janowie

Nowy asfalt na skrzyżowaniu w Janowie. (fot. sołtys Janowa)

Otwarcie ulic Klonowej i Kaszta-
nowej w Piekoszowie to bardzo waż-
ny dzień dla mieszkańców Osiedla 
Ogrodnik, którzy długo, bo ponad 20 
lat czekali na tę inwestycję.

Poprzednie drogi były w fatalnym 
stanie, z trudnem można było się po 
nich poruszać, nie mówiąc już o bez-
piecznym spacerowaniu z dziećmi. 

Teraz ten problem zniknął. Drogi 
wyglądają pięknie, uzyskały nowe 
oblicze, zostały wykonane komplek-
sowo - położono nawierzchnię as-
faltową, zamontowano oświetlenie 
LED, wykonano kanalizację desz-
czową, szerokie chodniki po obu 
stronach jezdni. Wszystko to kosz-
towało 4,8 miliona złotych, z czego 
ponad 2 miliony pokryło dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. 

Dzięki zaangażowaniu wielu osób 
udało się tę inwestycję zrealizować. 
Chcę serdecznie podziękować poseł 
Agacie Wojtyszek, która pełniła wte-
dy rolę Wojewody Świętokrzyskiego, 
posłowi Bartłomiejowi Dorywalskie-
mu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu 
Zbigniewowi Koniuszowi, wójtowi 
gminy Zbigniewowi Piątkowi, prze-
wodniczącej naszej rady Barbarze 
Drogosz oraz radnym gminy Pieko-
szów. 

Dziękuję także mieszkańcom za 
wyrozumiałość i cierpliwość. Mam 
nadzieję, że te drogi będą Wam dłu-
go służyć. Teraz można bezpiecznie 
i spokojnie korzystać z tych dróg co 
wcześniej nie było możliwe.

Jestem szczęśliwa, że doczekali-
śmy się tej jakże ważnej inwestycji.

Małgorzata Pietrzykowska 
Radna Rady Gminy Piekoszów

ZDANIEM RADNEJ
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Ulice Klonowa i Kasztanowa
w Piekoszowie oddane do użytku
Mieszkańcy ulicy Klonowej i Kasztanowej w Piekoszowie mogą mieć prawdziwy powód 
do radości. Końca dobiegła długo wyczekiwana kompleksowa przebudowa obu ulic.

Uroczyste otwarcie ulic Klonowej i Kasztanowej w Piekoszowie. (fot. BCK)

– Na realizację tej ogromnej 
inwestycji pozyskaliśmy ponad 
dwa miliony złotych rządowe-
go dofinansowania. Dla naszej 
gminy to bardzo duże wsparcie. 
Gdyby nie pozyskane środki, to 
nie bylibyśmy w stanie sami z 
własnego budżetu przeprowa-
dzić tak dużej inwestycji – przy-
znaje Wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, który dodaje, że to 
jedno z największych zadań dro-
gowych. 

Inwestycja kosztowała blisko 4 
miliony 800 tysięcy złotych. Ponad 
dwa miliony z tej kwoty pokryło po-
zyskane przez gminę Piekoszów 
rządowe dofinansowanie w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Było ono jednym z najwyższych w 
województwie. – Rząd wsparł wiele 
inwestycji drogowych w naszym re-
gionie – zaznaczył Poseł Krzysztof 
Lipiec podczas uroczystego otwar-
cia ulic Klonowej i Kasztanowej. 
– W 2019 ruszyły duże pieniądze. 
Do województwa świętokrzyskiego 
w ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych trafiło ponad 300 milio-
nów złotych. Ponad 300 kilometrów 

dróg zostało przeprojektowanych, 
zmodernizowanych, czy nawet wy-
budowanych. To jest znacząca po-
moc dla samorządów – mówił Po-
seł Krzysztof Lipiec.

Zdaniem Senatora Krzysztofa 
Słonia wsparcie dla samorządów 
było możliwe dzięki dobrej współ-
pracy premiera i prezydenta An-
drzeja Dudy. – Fundusz Dróg Sa-
morządowych to dzieło naszego 
rządu, które zostało potwierdzone 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 
Dzięki takim inwestycjom udowad-
niamy, że w samorządach można 
robić coś na dużą skalę – zaznaczył 
Senator Krzysztof Słoń. – Ważne 
jest to, że dzięki rządowemu wspar-
ciu udało się wybudować drogi, któ-
re były w złym stanie – dodał Poseł 
Bartłomiej Dorywalski, a Wojewo-
da Zbigniew Koniusz podkreślał, 
że program rządowy wspierający 
przebudowę dróg doskonale wpisał 
się w potrzeby lokalnej społeczno-
ści. – Wybudowane dwie ulice w 
Piekoszowie znakomicie usprawniły 
komunikację w tym miejscu – mówił 
Wojewoda Świętokrzyski.

Dofinansowanie rządowe na 

przebudowę ulicy Klonowej i Kasz-
tanowej dla gminy Piekoszów prze-
kazała Agata Wojtyszek, jeszcze 
jako wojewoda. Obecna posłanka 
Prawa i Sprawiedliwości podczas 
uroczystego otwarcia dużej inwe-
stycji wspominała, że w roku 2018 
odwiedziła mieszkańców obu ulic. 
– Mieszkańcy prosili wtedy, aby 
spowodować, że remont ulicy bę-
dzie możliwy. Ksiądz kanonik Zyg-
munt Kwieciński, proboszcz parafii 
i kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Miłosierdzia w Piekoszowie, świę-
cąc dziś drogę mówił, że jeszcze 
w styczniu chodził tu po kolędzie 
przez błoto. Dziś możemy przeje-
chać nowoczesną trasą – podkre-
ślała Agata Wojtyszek.

Słowa te potwierdził sołtys Pie-
koszowa Marek Sorbian. – Droga 
była fatalna. Wszędzie dziury, które 
musiały być uzupełniane każdego 
roku. Kiedy było sucho strasznie 
się kurzyło, a pył wlatywał do do-
mów. Kiedy padało, wszędzie były 
kałuże i błoto. Dzięki staraniom 
Wójta Zbigniewa Piątka i dużemu 
wsparciu parlamentarzystów, dziś 
mamy drogę o wysokim poziomie 
wykonania – mówił sołtys Pieko-
szowa.

Trzeba przyznać, że zakres prac 
inwestycyjnych był tu bardzo sze-
roki. Poza całkowicie nową na-
wierzchnią asfaltową zarówno na 
ulicy Klonowej, jak i na ulicy Kasz-
tanowej, wybudowane zostały tak-
że ciągi pieszo-rowerowe. Całość 
została oświetlona, a to wszystko 
dzięki wybudowanemu tu ener-
gooszczędnemu oświetleniu typu 
LED. Asfalt przy ulicy Klonowej po-
łożono na długości 624 metrów, a 
przy ulicy Kasztanowej na długości 
435 metrów. Teraz nareszcie jest tu 
komfortowo i bezpiecznie. 

       /A. Olech/
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Są środki na usługi opiekuńcze
Gmina Piekoszów już po raz drugi pozyskała do-

finansowanie z Funduszu Solidarnościowego w ra-
mach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób 
niepełnosprawnych” – edycja 2020.

Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek wspólnie ze 
Skarbnik gminy Magdaleną Smolarczyk-Korbą podpisał 
umowę na dofinansowanie wraz z Wojewodą Świętokrzy-
skim Zbigniewem Koniuszem w Urzędzie Wojewódzkim 
w Kielcach. – Dzięki środkom będziemy mogli pokryć 
połowę pensji aż 4 opiekunów osób niepełnosprawnych. 
Każda pozyskana kwota, nawet ta najmniejsza, to kolejne 
wsparcie dla naszej gminy. Od lat już sukcesywnie szu-
kamy środków zewnętrznych nie tylko na inwestycje na 
przykład drogowe, ale też na wsparcie potrzebujących 
mieszkańców gminy Piekoszów – mówi Wójt Zbigniew 
Piątek.

Warto przypomnieć, że GOPS w Piekoszowie ma pod 
swoją opieką 22 osoby niepełnosprawne. – Każdego dnia 
zajmuje się nimi zatrudnionych przez nas dziesięciu opie-
kunów. Każda z tych osób ma inne potrzeby. Często robią 
takim osobom zakupy, pomagają w codziennych czynno-
ściach jak sprzątanie czy gotowanie. Bardzo często po-
magają też w rejestracji do lekarza. Potrzeby są napraw-
dę różne. Nikogo nie pozostawiamy bez opieki i pomocy 
– mówi Justyna Malarczyk p.o. kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie.

Rekrutację do tegorocznej edycji resortowego progra-
mu Ministra Rodziny przeprowadzili pracownicy GOPS w 
Piekoszowie po szczegółowej analizie ustawowych i pro-

jektowych kryteriów. – Osoba, która mogła zakwalifiko-
wać się do programu musiała spełniać szczegółowo okre-
ślone kryteria zarówno ustawy o pomocy społecznej, jak 
i programu. W tym roku zakwalifikowały się cztery osoby 
niepełnosprawne, co oznacza, że wsparcie w postaci po-
krycia pięćdziesięciu procent pensji mogliśmy otrzymać 
dla 4 opiekunów – poinformowała kierownik GOPS.

Strategicznym celem programu jest zapewnienie 
wsparcia w formie świadczenia usług opiekuńczych, w 
tym specjalistycznych, osobom niepełnosprawnym w 
wieku do 75 roku życia ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzecze-
niem.                                                              /A. Olech/

GOPS wydał ponad 40 ton żywności
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Piekoszowie zakończyli realizację ministerial-
nego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościo-
wa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

– Na terenie gminy Piekoszów zakwalifikowano zgodnie 
z wyznaczonymi kryteriami 367 rodzin, a w tym 870 osób. 
Paczki były przywożone z Banku Żywności w Kielcach 
zgodnie z ustalonymi terminami i przekazywane do rąk 
osób zakwalifikowanych do programu za pośrednictwem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie 
i Organizacji Partnerskiej o Zasięgu Lokalnym tj. Stowa-
rzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
„Razem” – informuje kierownik GOPS Justyna Malarczyk.

– Do pierwszego lipca, 870  osób zakwalifikowanych do 
programu odebrało w sumie 41,6  ton  żywności (po 48 kg 
na osobę, w 7 paczkach) o łącznej wartości 188 tysięcy 
złotych – informuje koordynator programu Anna Rosłoń-
ska. Pierwsze paczki żywnościowe na terenie gminy Pie-
koszów pracownicy socjalni wydali już w lutym. Zakwalifi-
kowani do programu mieszkańcy indywidualnie odbierali 
je w ośrodku, natomiast w czasie zagrożenia COVID-19, 

wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia bezpieczeń-
stwa mieszkańców, żywność była dostarczana do ich 
domów. W paczkach otrzymywali żywność hermetycznie 
zapakowaną z długą datą ważności tj. makaron jajeczny, 
makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gry-
czana, herbatniki, mleko UHT, ser, groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, 
buraczki wiórki, gołąbki w sosie pomidorowym, filet z ma-
kreli w oleju, szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, cukier 
biały, sok jabłkowy czy olej rzepakowy.          

Wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek w imieniu 
wszystkich potrzebujących mieszkańców składa serdecz-
ne podziękowania za trud i poświęcenie dla pracowników 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie. 
Podkreśla także, iż pracownicy ośrodka zawsze stawali 
na wysokości zadania, wspierając ludzi znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Za poświęcenie i nieocenioną 
pomoc w dostarczeniu paczek żywnościowych w czasie 
wybuchu pandemii COVID-19 dziękuje także naszym dru-
hom strażakom i żołnierzom 10. Świętokrzyskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej.                                          /GOPS/

Gratulacje na ręce Wójta gminy Piekoszów złożył Wojewoda Świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz. (fot. CKinfo)
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Wysoka frekwencja wyborcza w gminie

Stulecie Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska – bo o niej mowa – zwana tak-
że Cudem nad Wisłą, była decydującą i zwycięską 
bitwą w wojnie polsko-bolszewickiej. W tym roku 
przypada jej setna rocznica.

O tym ważnym w historii Polski wydarzeniu nie zapo-
mniano w gminie Piekoszów. W uroczystej mszy świętej 
w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Piekoszowie wzięli udział Wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek, Przewodnicząca Rady Gminy Pie-
koszów Barbara Drogosz, radni, sołtysi, strażacy, poczty 
sztandarowe, dyrektorzy szkół, nauczyciele i mieszkańcy. 
Wszyscy obecni oddali w ten sposób hołd bohaterom 
walczącym o wolną Polskę.

– Chylimy czoła przed pomnikami bohaterów walk po-
przez uczestnictwo w nabożeństwach i uroczystościach 
poświęconych tej bitwie i wojnie polsko-bolszewickiej – 

mówił wójt Zbigniew Piątek, tuż po przemarszu ulicami 
Piekoszowa. – Dobre zarządzanie armią polską dopro-
wadziło do wielkiego zwycięstwa, którego nie spodziewa-
ło się imperium radzieckie. Dziś dzięki temu mieszkamy 
w wolnej, niepodległej, demokratycznej i rozwijającej się 
Polsce – podsumował.

Na Placu Niepodległości w Piekoszowie przy pomniku 
Marszałka Józefa Piłsudskiego kwiaty złożył gospodarz 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek oraz Przewodnicząca 
rady Barbara Drogosz.

Serdeczne podziękowania należą się wszystkim 
obecnym pocztom sztandarowym gminy, szkół, 
ochotniczych straży, Orkiestrze Dętej z Piekoszo-
wa, przedstawicielom poszczególnych instytucji 
gminnych i placówek oświatowych oraz wszystkim 
mieszkańcom.                                                      /kcz/

W dniach 13-25 sierpnia 1920 roku, armie Wojska Polskiego starły się w walce z woj-
skami sowieckimi Frontu Zachodniego.

Przemarsz ulicami Piekoszowa. (fot. BCK)

Kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w imieniu radnych złożyła Prze-
wodnicząca Rady Gminy Piekoszów Barbara Drogosz. (fot. BCK)

Mieszkańcy gminy Piekoszów wykazali się wspa-
niałą postawą obywatelską licznie głosując w wy-
borach prezydenckich – frekwencja wyniosła aż 
69,78% tyle osób uprawnionych do głosowania ru-
szyło do urn wyborczych. 

Najwyższa frekwencja była w województwie ma-
zowieckim – 71,20%, a najniższa w województwie 
opolskim – 59,92%. W województwie świętokrzyskim 
głosowało 66,37% wyborców, a w powiecie kieleckim 
– 69,15%. – Mieszkańcy gminy Piekoszów wykazali się 
wielką mobilizacją i tłumnie ruszyli do urn. Okazało się, 
że gmina Piekoszów osiągnęła wyższy wynik w stosun-
ku do całego województwa świętokrzyskiego, a także 
powiatu kieleckiego – mówi Wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek. Warto dodać, że gmina Piekoszów pod 
względem frekwencji uplasowała się na ósmym miej-
scu wśród gmin położonych na terenie całego powiatu 
kieleckiego. Najwięcej wyborców głosowało w okręgu 

nr 1 (Centrum Kultury w Piekoszowie), gdzie do urn 
poszło 73,25% uprawnionych do głosowania miesz-
kańców. Najmniej chętnych do głosowania było w okrę-
gu nr 15 (Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni), 
gdzie swoje głosy oddało 63,88% uprawnionych do 
głosowania.

W całym powiecie kieleckim niekwestionowanym 
zwycięzcą został Andrzej Duda, na którego swój głos 
oddało 71,20% uprawnionych do głosowania. Na Ra-
fała Trzaskowskiego zagłosowało 28,80% uprawnio-
nych do głosowania. Jeśli chodzi o gminę Piekoszów, 
to i tu zwyciężył Andrzej Duda, na którego zagłosowało 
6590 osób, czyli 73,12% uprawnionych do głosowania. 
Rafał Trzaskowski zdobył poparcie 2421 mieszkańców 
Piekoszowa, co oznacza, że swój głos oddało na niego 
26,88% wyborców.                                         

                 /A. Olech/
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Termomodernizacja szkół trwa
Szkoły Podstawowe w Brynicy 

i w Rykoszynie przechodzą gene-
ralne remonty. Obydwa zadania 
stanowią drugi etap dużego pro-
jektu, w ramach którego termo-
modernizację przejdzie łącznie aż 
dziewięć budynków użyteczności 
publicznej w gminie. Na realizację 
drugiego etapu przeznaczonych 
zostanie blisko 7 milionów złotych.

Na realizację całego projektu gmi-
na Piekoszów pozyskała 85 procent 
dofinansowania z Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. – Dla naszej gminy to 
znaczące wsparcie. Każde środki po-
zyskane do budżetu wzbogacają go i 
pozwalają na przeprowadzenie więk-
szej liczby inwestycji – zaznacza Wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

– Prace prowadzone są równole-
gle wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
gdzie już widać kolor elewacji – mówi 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bry-
nicy Tomasz Gruszczyński. – Remont 
i termomodernizacja były bardzo po-

trzebne. Szczególnie hali, gdzie wi-
dać było już wyraźne pęknięcia. Przy 
okazji tak dużego remontu postano-
wiliśmy przeprowadzić dodatkowe 
prace we własnym zakresie. Chcemy 
możliwie jak najlepiej wykorzystać 
czas, kiedy w szkole nie ma uczniów. 
Pomalowaliśmy już klatkę schodową 
do przedszkola i powoli odnawiamy 
sale. Szkoła zostanie docieplona, 
dzięki czemu będzie oszczędniej – 
zaznacza Agata Skalska Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. – 
Zaplanowane prace nie tylko przyczy-
nią się do zmniejszenia kosztów eks-
ploatacji obu budynków oświatowych, 
ale co najważniejsze, do redukcji za-
nieczyszczeń i gazów cieplarnianych 
do powietrza – zapowiada Wójt.

W ramach prowadzonych inwe-
stycji w obu placówkach zewnętrzne 
ściany zostaną docieplone, podobnie 
jak i dachy. Zamontowana zostanie 
nowa instalacja centralnego ogrze-
wania wraz z piecami grzewczymi, 
co zdecydowanie zmniejszy koszty 

ogrzewania. Kolejne oszczędności 
wygeneruje też instalacja fotowolta-
iczna. We wnętrzach szkół będzie 
oświetlenie ledowe, nowe drzwi, okna 
i parapety. Dodatkowo w szkole w 
Rykoszynie przeprowadzone zostaną 
prace naprawcze konstrukcyjno-bu-
dowlane w sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem.

Warto zaznaczyć, że dotychcza-
sowy system kamer zamontowany w 
szkole w Rykoszynie nie spełniał już 
swojego zadania, ponadto oparty był 
o technologię analogową z użyciem 
kamer słabej rozdzielczości. Teraz 
wszystko się zmieni, bo montowa-
ne właśnie kamery mają być bardzo 
nowoczesne. – Mają doskonały za-
sięg, cyfrową technologię i najwyż-
szej jakości standard rozdzielczości 
– wymienia Dyrektor Agata Skalska. 
Wszystko po to, aby nie tylko zapew-
nić wysoki poziom bezpieczeństwa 
uczniów, ale również zminimalizować 
ryzyko zniszczeń i strat materialnych 
na terenie placówki.            /A.Olech/

Bohater z gminy Piekoszów
Funkcjonariusza Karpackiego 

Oddziału Straży Granicznej Mi-
chała Jamioła, mieszkańca gmi-
ny Piekoszów, śmiało można na-
zwać bohaterem. Dzięki niemu 
nie doszło do tragedii.

Pod koniec czerwca funkcjona-
riusze Służby Granicznej z Polski, 
wyruszyli na misję w Dojranie, w 
Macedonii Północnej, by wspólnie 
z Policją Republiki Macedońskiej, 
pilnować granicy grecko-mace-
dońskiej, by nie trafiali tam niele-
galni imigranci. Wśród funkcjona-
riuszy był chorąży Michał Jamioł 
z Karpackiego Oddziału Straży 
Granicznej. Tuż przed zakończe-
niem służby w Macedonii, miała 
miejsce niebezpieczna sytuacja. 
– Odpoczywając przed hotelem 
w Dojranie z odległości kilkudzie-
sięciu metrów, w wodzie, zauwa-
żyłem dziwnie zachowującego się 
człowieka. Rozchlapywał wodę, 
poruszał się gwałtownie – mówi 
Michał Jamioł. – Zdałem sobie 

sprawę wtedy, że ten człowiek się 
topi. Niewiele myśląc wbiegłem do 
wody i jak najszybciej podpłynąłem 
do mężczyzny, który znajdował się 
już cały pod wodą. Złapałem go i 
przyholowałem w płytkie miejsce, 
gdzie można już było iść spokojnie 
do brzegu. W międzyczasie męż-
czyzna odzyskał sprawność psy-
chofizyczną – wspomina chorąży 
Straży Granicznej. Jak się okazało 
mężczyźnie nic złego się nie sta-
ło – po kilku godzinach odwiedził 
Michała Jamioła wraz ze swoją ro-
dziną, by podziękować mu za ura-
towanie życia. – W tej sytuacji jak 
najbardziej przydały mi się umie-
jętności ratownika wodnego i me-
dycznego – dodaje z uśmiechem 
funkcjonariusz Straży Granicznej.

Warto wspomnieć, że Michał Ja-
mioł jest świetnym biegaczem. To 
były zawodnik Budowlanych Kielce 
oraz Kieleckiego Klubu Lekkoatle-
tycznego, dla których zdobywał 
liczne trofea. To również wielokrot-

ny Mistrz Polski Straży Granicznej 
w Biegach Przełajowych. Do tej 
pory bierze udział w wielu impre-
zach sportowych wraz ze swoją 
żoną Anną.                             /kcz/

Michał Jamioł (od lewej) podczas służby w Macedonii 
uratował tonącego człowieka. (fot. Straż Graniczna)
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Najlepsi uczniowie w sporcie i nauce
„Laury Piekoszowskie” oraz stypendia naukowe dla najbardziej uzdolnionych uczniów 
ze średnią powyżej 5,5, a także z wzorową oceną z zachowania uroczyście wręczono 
26 czerwca, tuż po odebraniu świadectw przez uczniów z terenu gminy Piekoszów. 

Wyjątkowa pod każdym wzglę-
dem gala, również pod kątem bez-
pieczeństwa i konieczności za-
chowania szczególnych środków 
ostrożności w związku z obowią-
zującymi obostrzeniami sanitar-
nymi, odbyła się w piekoszowskiej 
szkole. 

Przybyli tu najlepsi z najlepszych, 
aby odebrać swoje ciężko wypraco-
wane stypendia. Odebrali je z rąk 
Wójta gminy Piekoszów Zbigniewa 
Piątka oraz Przewodniczącej Rady 
Gminy Piekoszów Barbary Drogosz.

W pierwszej kolejności puchary 
i nagrody zostały wręczone dla 74 
najlepszych uczniów z terenu gminy 
Piekoszów, którzy uzyskali średnią 
powyżej 5,5. Wszyscy będą dosta-
wać stypendia naukowe w kwocie 
100 złotych, które wypłacane będą 
regularnie raz w miesiącu. – Stypen-
dia mają być nie tylko nagrodą, ale 
też motywacją do dalszej, jeszcze 
bardziej wytężonej nauki. Co roku 
staramy się nagradzać najlepszych 
uczniów. Dodatkowe pieniądze będą 
mogli wykorzystać na pomoce na-
ukowe, korepetycje oraz rozwój swo-
ich zainteresowań. Niezwykle istotne 
jest, aby dalej rozwijali swoje pasje i 
zainteresowania – mówił Wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

Najwięcej stypendiów trafiło 
do ZPO w Piekoszowie – 31. Do 
uczniów ze szkoły w Brynicy trafiło 
12 stypendiów, ze szkoły w Szczu-
kowskich Górkach – 9, ze szkół w 
Micigoździe, Łosieniu i Rykoszynie 
po 5, ze szkoły w Jaworzni – 3 i w 
Zajączkowie – 1.

Do najlepszych trafiły 
„Laury Piekoszowskie”

Każdego roku poza stypendiami 
naukowymi wręczane są także „Lau-
ry Piekoszowskie”, czyli jednorazo-
we stypendia naukowe, których tryb 
przyznawania określa uchwała przy-
jęta przez Radę Gminy Piekoszów. 
Uczniów do nagrody stypendialnej 
mogli zgłaszać dyrektorzy szkół i pla-
cówek oświatowych, kluby sportowe, 

a także inne instytucje i organizacje 
o charakterze oświatowym, nauko-
wym i sportowym. – To wyjątkowa 
nagroda dla naprawdę wyjątkowych 
uczniów. Mogą ją zdobyć laureaci lub 
finaliści olimpiad, konkursów przed-
miotowych, artystycznych, czy też te-
matycznych na szczeblu wojewódz-
kim lub wyższym, a także uczniowie, 
którzy uzyskali wysokie wyniki we 
współzawodnictwie sportowym na 
szczeblu co najmniej powiatowym, 
a przy tym uzyskali minimum bardzo 
dobrą ocenę z zachowania. Zdobyw-
cy laurów to prawdziwi mistrzowie – 
mówił Wójt gminy Piekoszów.

W tym roku, laureatami „Laurów 
Piekoszowskich” zostali Klaudia Ja-
nus – w dziedzinie sportu i Jakub 
Górak w dziedzinie nauki. Oboje z 
dumą odebrali symboliczne czeki na 
kwotę 1500 złotych oraz złote pucha-
ry.

Zdobywca „Laura Piekoszowskie-
go” w kategorii nauki Jakub Górak 
jest uczniem Szkoły Podstawowej 
w Piekoszowie. Jakub to finalista I 
Wojewódzkiego Konkursu z Biolo-
gii dla uczniów szkół podstawowych 
województwa świętokrzyskiego w 
roku szkolnym 2019/2020, uczestnik 
wojewódzkich konkursów przedmio-

towych z matematyki, chemii, fizyki,  
języka niemieckiego i historii. – Kie-
dy brałem udział w tych wszystkich 
konkursach naukowych, zupełnie nie 
myślałem o nagrodach z tego tytułu. 
Przyznam szczerze, że jestem bar-
dzo pozytywnie zaskoczony zdoby-
ciem głównej nagrody. To dla mnie 
wielka motywacja – przyznał Jakub 
Górak.

„Laur Piekoszowski” w dziedzi-
nie sportu otrzymała Klaudia Janus, 
uczennica Szkoły Podstawowej w 
Brynicy. Klaudia jest zdobywczynią 
trzeciego miejsca w Wojewódzkich 
Biegach Przełajowych Zrzeszenia 
LZS o memoriał Zdzisława Stawia-
rza, gdzie startowała na dystan-
sie 1000 metrów. Poza tym, wzięła 
udział w Mistrzostwach Wojewódz-
twa Młodzików w Kielcach, gdzie wy-
walczyła drugie miejsce, w Mistrzo-
stwach Województwa Młodzików w 
Kielcach – IV miejsce, w Międzywo-
jewódzkim Makroregionie Młodzików 
na 2000 m – VIII miejsce oraz w XI 
Biegu Niepodległościowym o Straw-
czyńską Milę – V miejsce.

Stypendia to nie tylko nagroda za 
wybitne osiągnięcia w nauce, ale to 
przede wszystkim motywacja do dal-
szej nauki.                        /A.Olech/ 

Zdobywcy Laurów Piekoszowskich - Klaudia Janus i Jakub Górak. (fot. BCK)
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Nauczyciele odebrali awanse
na stopień nauczyciela mianowanego
W czwartek 23 lipca w siedzibie Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie pięciu na-
uczycieli z gminy Piekoszów złożyło egzamin i otrzymało zaświadczenia nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Zanim odbyła się uroczystość 
wręczenia zdobytych zaświad-
czeń, pedagodzy zdawali blisko 
godzinny egzamin przed komi-
sją ekspercką. 

Zasiedli w niej: przedstawiciel 
z ramienia organu prowadzącego 
Justyna Robak, przedstawiciele 

kuratorium, dwóch ekspertów z li-
sty Ministerstwa Edukacji Narodo-
wej akredytowanych w Kuratorium 
Oświaty w Kielcach oraz dyrekto-
rzy placówek oświatowych, w któ-
rych pracują zdający egzamin na-
uczyciele. – W pierwszej kolejności 
każdy z podchodzących do eg-
zaminu nauczycieli musiał przed-
stawić multimedialną prezentację 
dokumentującą dorobek nauczy-
cielskiej pracy. Potem oczywiście 
były pytania od członków komisji. 
Każdy z pedagogów musiał się też 
wykazać wiedzą dotyczącą naj-
ważniejszych aktów prawnych obo-
wiązujących w oświacie – mówi 
Justyna Robak, która przyznała, 
że nauczyciele byli nieco zestreso-
wani tuż przed egzaminem. – Zu-
pełnie niepotrzebnie, bo wszyscy 
byli doskonale przygotowani. Wy-

padli znakomicie – podkreśla.
Do egzaminów na stopień awan-

su zawodowego przystąpiło pięciu 
nauczycieli z gminy Piekoszów. 
Wśród nich było troje nauczycieli 
z Zespołu Oświatowych Placówek 
Integracyjnych w Micigoździe – na-
uczyciel przedszkola Justyna Ku-

lasek, terapeuta integracji senso-
rycznej Marta Pol oraz nauczyciel 
wspomagający Agnieszka Wijas, a 
także nauczyciel języka polskiego 
ze Szkoły Podstawowej w Brynicy 
– Agata Paździerz oraz nauczy-
ciel języka angielskiego ze Szko-
ły Podstawowej w Szczukowskich 
Górkach – Patrycja Giemza. Wszy-
scy egzamin zdali znakomicie, a 
zaświadczenia nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego uroczyście wręczył 
im Wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, który złożył na ręce peda-
gogów gorące gratulacje. – Awans 
nauczyciela mianowanego bez 
wątpienia jest ukoronowaniem wie-
loletniej pracy pedagogicznej oraz 
potwierdzeniem bogatej wiedzy i 
umiejętności zawodowych nauczy-
ciela – mówił Wójt Zbigniew Piątek, 

życząc jednocześnie nauczycielom 
radości i satysfakcji, a także moty-
wacji do podejmowania kolejnych 
działań na rzecz doskonalenia wła-
snego warsztatu pracy. 

Oficjalne akty nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego zostaną wręczone 
podczas uroczystej gali, która od-
będzie się w październiku z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

Teraz przed każdym z pięcior-
ga nauczycieli ostatni z czterech 
stopni awansu zawodowego prze-
widywany przez Kartę Nauczycie-
la, jakim jest nauczyciel dyplomo-
wany. Stopień ten można osiągnąć 
po mniej więcej 9-10 latach pra-
cy w zawodzie. Staż na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego może rozpocząć 
nauczyciel, który przepracował 
w szkole co najmniej rok od dnia 
nadania stopnia nauczyciela mia-
nowanego.                    /A.Olech/

Pięciu nauczycieli z gminy Piekoszów otrzymało awans zawodowy nauczyciela mianowanego. (fot. BCK)
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Plac zabaw powstał przy żłobku
Żłobek Gminny w Piekoszowie realizuje kolejne inwestycje.

Warto przypomnieć, że z początkiem bieżącego 
roku, zakończyła się rozbudowa żłobka. To zadanie 
kosztowało 1 milion 134 tysiące złotych, z czego 572 
tysiące złotych gmina Piekoszów pozyskała w ramach 
rządowego programu Maluch+. 

Dzięki rozbudowie na parterze budynku powstały nowe 
pomieszczenia, co pozwoliło na stworzenie dwóch kolej-
nych oddziałów dla 26 maluchów. Powstała też kuchnia z 
jadalnią, pomieszczenie gospodarcze i sala gimnastyczna. 
Kolejne 72 tysiące 600 złotych dofinansowania pozyskano 
na bieżące funkcjonowanie placówki.

Gmina Piekoszów, dbając o rozwój placówki, stale szu-
ka zewnętrznych środków na realizację zaplanowanych tu 
skrupulatnie inwestycji. – Bez środków zewnętrznych nie 
udałoby się nam zrobić z własnego budżetu aż tak dużo – 
przyznaje Wójt gminy Piekoszów.

Kolejne środki jakie pozyskano na rzecz żłobka w Pie-
koszowie, pochodziły z Regionalnego Programu Operacyj-
nego. – Pozyskaliśmy blisko milion złotych dofinansowania 
z Regionalnego Programu Operacyjnego na doposażenie 
żłobka, bieżące funkcjonowanie w okresie dwóch lat, a 
także na budowę nowoczesnego placu zabaw – wymienia 
Wójt i dodaje, że każda wysokość dofinansowania to wiel-
kie wsparcie dla gminy. – Pozyskane dotacje zwiększają 
majątek gminy. Nie musimy dokładać własnych środków 
na konieczne inwestycje. Dlatego też staramy się szukać 
wszelkich możliwych źródeł wsparcia zarówno ze środków 
rządowych, jak i unijnych. Zależy mi, aby edukacja dzieci, 
również tych najmłodszych, na terenie gminy Piekoszów 
była na najwyższym poziomie – mówi Zbigniew Piątek. 

– Bardzo się cieszę, że zostaliśmy tak docenieni. Z tych 
środków zakupiliśmy już wyposażenie nowych pomiesz-
czeń, które zostały oddane do użytku z początkiem roku. 
Mogliśmy w pełni wyposażyć kuchnię i sale dla dzieci w 
meble oraz w zabawki, a także wybudować wymarzony i 
długo wyczekiwany, szczególnie przez maluchy, nowocze-
sny plac zabaw – mówi Pelagia Rusiecka Dyrektor żłobka 
w Piekoszowie. – Mamy nowe huśtawki, wygodne i funk-
cjonalne nawet dla najmłodszych dzieci. Są tu huśtawki 
sprężynowe, karuzele, piaskownica, fantastyczna ciuchcia, 
a nawet bajkowy zamek z drabinkami, mini ścianką wspi-
naczkową i ślizgawkami. Wszystko jest kolorowe, a urzą-
dzenia spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Dzieci 
są zachwycone. Nie mogły się wręcz doczekać pierwsze-
go wyjścia na plac zabaw – mówi Dyrektor żłobka i dodaje, 
że plac z pewnością będzie sprzyjał zwiększeniu aktyw-
ności ruchowej dzieci.                                       /A.Olech/

Plac zabaw sprawia radość jego małym użytkownikom. (fot. CKinfo)

Pierwszy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa Ja-
nowa już za nami.  

Impreza sportowa z udziałem czterech drużyn mło-
dzieżowych odbyła się w przepięknym miejscu, na boisku 
w Janowie Dolnym w gminie Piekoszów, przy bardzo licz-
nym udziale mieszkańców, kibiców i fanów. – Poziom tur-
nieju był bardzo wysoki. Odbyły się cztery mecze. Mecz 
finałowy, zakończył się dogrywką z wynikiem 4-6 dla 
drużyny niebieskich – poinformował Sławomir Staszewski 
sołtys Janowa. 

Ostateczne wyniki prezentują się następująco: IV miej-
sce drużyna czerwonych, III miejsce drużyna czarnych, II 
miejsce drużyna białych i I miejsce drużyna niebieskich. 
– Składam serdeczne podziękowania młodzieży za udział 
w turnieju i współprzygotowanie go, jak również sędziom 
za bardzo dobrą ocenę podczas meczów. Chciałbym 
również podziękować paniom z Janowa za pyszny poczę-
stunek, mieszkańcom, którzy ufundowali nagrody oraz 

Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie za ufundowa-
nie nagrody w postaci pary rękawic bramkarskich. Brawa 
nalężą się też wszystkim kibicom za wspaniały doping i 
zabawę – dziękował sołtys Janowa.                         /kcz/

Turniej piłki nożnej w Janowie

Sołtys Janowa wręczał medale i puchary. (fot. organizator)
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„Wierna Rzeka” śpiewa od 15 lat
W tym roku Zespół Pieśni i 

Tańca „Wierna Rzeka” obchodzi 
15-lecie swojego istnienia i dzia-
łalności. 

Założycielami zespołu byli m.in. 
Jadwiga i Franciszek Kotwica, Sta-
nisław Czechowicz, Małgorzata Du-
dek, Eugeniusz Sztandera i Marian 
Walas, który jest aktualnie kierow-
nikiem zespołu. – Początkowo gru-
pa była niewielka, jednak z czasem 
powiększyła się o kolejne osoby 
kochające muzykę ludową, folklor 
i tradycję – podkreślają członkowie 
zespołu. – Piosenki i melodie czer-
piemy ze swoich środowisk, tam 
gdzie mieszkamy, od naszych babć, 
dziadków, rodziców, znajomych – 
dodają.

Zespół „Wierna Rzeka” zaznacza, 
że dużym wsparciem jest dla nich 
współpraca z Wojewódzkim Do-
mem Kultury w Kielcach, który od 
samego początku do teraz służy im 
pomocą w ustalaniu programu, cho-
reografii, w doborze strojów i w trzy-
maniu pieczy nad zgodnością tych 
wszystkich elementów z tradycją 
regionalną. – Zespół bierze udział 
w różnych i licznych imprezach kul-
turalnych na terenie gminy, powiatu, 
województwa czy nawet kraju i za-
granicy. W ten sposób promujemy 
naszą kulturę, zapisując się na ko-
lejnych kartach historii – podkreśla 
kierownik zespołu Marian Walas. 

Rzeczywiście – dorobek arty-
styczny „Wiernej Rzeki” jest impo-
nujący. Już na początku swoich 
działań w 2005 roku, kapela ze-
społu otrzymała drugie miejsce w 
Przeglądzie Kapel w Końskich. Rok 
później na XXX Buskich Spotkania 
z Folklorem zespół zdobył wyróż-
nienie ufundowane przez Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Oprócz tego „Wierna Rzeka” zwy-
ciężyła w Powiatowym Przeglądzie 
Zespołów i Kapel Ludowych, a na II 
Ogólnopolskim Festiwalu Chleba w 
Mińsku Mazowieckim – trzecie miej-
sce. Kolejny rok przyniósł drugie 
miejsce w XXXI Buskich Spotka-
niach z Folklorem i wyróżnienie w III 

Ogólnopolskim Festiwalu Chleba w 
Mińsku Mazowieckim.

W 2008 roku odbył się pierwszy 
wyjazd zagraniczny. – W marcu 
wzięliśmy udział w XIII Targach Rol-
nych w Plauen w Niemczech, któ-
rych gospodarzem było Starostwo 
Powiatowej w Kielcach – wspomina 
kierownik zespołu. W tym samym 
roku zespól odniósł kolejne sukcesy 
– zwycięstwo w XXXII Buskich Spo-
tkaniach z Folklorem i drugie miej-
sce w Przeglądzie Kapel i Zespołów 
Ludowych w Chmielniku. Rok póź-
niej – również w Chmielniku – zajęli 
pierwsze miejsce.

W roku 2011 także w Przeglądzie 
Kapel i Zespołów Ludowych ponow-
nie zwyciężyli, a w 2012 występo-
wali jedynie gościnnie ze względu 
na karencję.

Kolejne lata 2012-2013 to wy-
jazdy zagraniczne na Słowenię na 
Europejskie Dni Kultury oraz na 
Ukrainę gdzie odbywały się Dni Eu-
ropy w Winnicy. W 2013 roku zespół 
uczestniczył w Powiatowym Prze-
glądzie Zespołów i Kapel w Chmiel-
niku zdobywając pierwsze miejsce. 
– Nie tylko my jako zespół odnie-
śliśmy sukces. Również członek 
naszej grupy Tadeusz Dudek zwy-
ciężył w kategorii solistów – dodaje 
Marian Walas.

Kolejne lata to kolejne sukcesy. 

W 2014 roku było to trzecie miej-
sce podczas kolejnej edycji Buskich 
Spotkań z Folklorem; w 2016 roku 
pierwsze miejsce w Przeglądzie 
Zespołów i Kapel w Chmielniku; 
w 2017 ponownie trzecie miejsce 
w buskich spotkaniach; w 2018 
roku zwycięstwo w przeglądzie w 
Chmielniku. 

Rok 2019 to udział w ponad 30 
występach z różnych okazji m.in. 
kwalifikacja do kolejnej odsłony Bu-
skich Spotkań z Folklorem, trzecie 
miejsce w Świętokrzyskim Przeglą-
dzie Zespołów Folklorystycznych 
w Szydłowie czy też występ – jako 
laureaci – w przeglądzie w Chmiel-
niku.

– Nasza działalność to nie tylko 
udział w konkursach czy przeglą-
dach, ale i występy z okazji świąt 
państwowych, kościelnych, wyda-
rzeń rozrywkowych, społecznych i 
charytatywnych organizowanych w 
naszej gminie, jak i poza nią – pod-
sumowuje Marian Walas. Jak widać, 
spektrum działań zespołu jest więc 
bardzo szerokie, ale przyświeca mu 
jeden ważny cel – promocja kultury 
ludowej naszego regionu.

Warto zaznaczyć, że Zespół Pie-
śni i Tańca „Wierna Rzeka” wcho-
dzi w skład Stowarzyszenia Wierna 
Rzeka, którego prezesem jest Teo-
dora Krążek.                 /kcz/

Zespół Pieśni i Tańca „Wierna Rzeka” od 2005 roku promuje lokalną kulturę i folklor.

Barwne stroje, ludowa muzyka i taniec to wizytówki zespołu „Wierna Rzeka”. (fot. zespół)
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Wakacje... i po wakacjach
Lipiec już za nami, a z nim koniec akcji wakacyjnej z BCK. Podsumowanie, pełne 
przygód i zabawy, zorganizowano w Gospodarstwie Agroturystycznym „Wielka woda” 
w Jeżynowie.

Blisko pięćdziesiątka dzieci wzięła udział w licz-
nych zabawach takich jak tory przeszkód, najszyb-
sze nalewanie wody w butelkę, wyścigi z hula-hop, 
przeciąganie liny czy kalambury. Niektóre z zabaw 
wymagały prędkości, inne zręczności. Nie ma co 
ukrywać, że wszystkim towarzyszyły emocje i do-
ping.

Piękna słoneczna pogoda pozwoliła także na zorga-
nizowanie ogniska, o które zadbał Klub Seniora w Pie-
koszowie. By dodać sobie energii dzieci mogły zjeść 
smaczną kiełbaskę. Na spragnionych, zwłaszcza po ry-
walizacjach sportowych, czekały napoje oraz soki prze-
kazane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie.

Po zorganizowaniu wszystkich przygotowanych za-
baw, na dzieci czekała kolejna niespodzianka – drobne 
gadżety w podziękowaniu za uczestnictwo i wspólną za-
bawę podczas wakacji z BCK. Każde dziecko otrzymało 
notesik oraz wylosowało drugi upominek – slime’y lub 
kostkę Rubika.

Brawa należą się także opiekunom, którzy przez ten 
czas organizowali dzieciom wiele ciekawych animacji.

Co działo się podczas wakacji?
Uczestnicy wakacyjnych zajęć w poszczególnych fi-

liach bibliotecznych, świetlicach i w Centrum Kultury w 
Piekoszowie mogli brać udział w licznych animacjach, 
grach i zabawach podzielonych na bloki tematyczne. 
I tak, stworzone zostały wakacyjne ramki na zdjęcia, 

plakaty namawiające do dbania o naszą planetę i inne 
plastyczne arcydzieła; przeprowadzano eksperymenty 
m.in. kolorowe wulkany, organizowano liczne zawody 
sportowe, bo jak wiadomo ruch to zdrowie. Uczestnicy 
mogli również śpiewać i tańczyć, a także „ruszyć głową” 
podczas rozwiązywania zagadek czy quizów. 

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszo-
wie dziękuje Klubowi Seniora, Gminnemu Ośrodko-
wi Pomocy Społecznej w Piekoszowie oraz właści-
cielowy Gospodarstwa Agroturystycznego „Wielka 
Woda” w Jeżynowie za wsparcie podsumowania 
wakacji.                                     /kcz/

Akcja wakacyjna BCK dobiegła końca. (fot. BCK)

O pyszne kiełbaski zadbał Klub Seniora z Piekoszowa. (fot. BCK)
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Klub Twórców - Karolina Poddębniak

KAROLINA PODDĘBNIAK
Ma 18 lat. Mieszka w Pieko-

szowie. Jest uczennicą Zespołu 
Państwowych Szkół Plastycznych 
im. Józefa Szermentowskiego w 
Kielcach. Jej największa pasją jest 
sztuka. Stara się żyć nią na co 
dzień.

*Malujesz, rysujesz, szkicujesz… 
Kiedy zaczęła się Twoja przygoda 
ze sztukami pięknymi? Jak ona się 
rozwijała?

Moja przygoda z tworzeniem za-
częła się od uczestnictwa w zajęciach 
ceramicznych prowadzonych przez 
Barbarę Głowalę w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Piekoszowie (obecnie 
Centrum Kultury w Piekoszowie). Na 
początku działałam tylko w glinie, ale 
po jakimś czasie zaczęłam rysować 
i malować pod czujnym okiem Pani 
Basi. Dobrze czułam się w tej dzie-
dzinie i sztuka stała się nieodzownym 
elementem mojego życia. Stąd na-
rodził się pomysł rozpoczęcia nauki 
w Plastyku od gimnazjum. Zaczęłam 
przygotowywać się do egzaminów 
wstępnych i tak zaczęła się moja 
przygoda.

*Czy pamiętasz swoje pierwsze 
dzieło, z którego byłaś naprawdę 
dumna? Jeśli tak, to co to było.

Moim pierwszym obrazem, z które-
go byłam naprawdę dumna, była pra-
ca wykonana na zajęciach z rysunku i 
malarstwa w Plastyku pod okiem ś.p. 
prof. Kazimierza Kieliana. Wykonałam 
serie kwiatów o wymiarach 50x70cm, 
które malowane były palcami. Ta 
technika miała uświadomić młodemu 

artyście, że nie potrzeba wiele, żeby 
stworzyć coś zachwycającego i pięk-
nego - właśnie w ten sposób można 
najprawdziwiej wyrazić swoją ekspre-
sję i emocje. 

W drugiej klasie gimnazjum dosta-
łam możliwość zaprezentowania swo-
ich prac w szkolnej Galerii Wizjer, na 
której znalazły się m.in. te obrazy.

*Co sprawiało Ci na początku 
twojej artystycznej drogi najwięk-
szą trudność? Jak sobie z tym po-
radziłaś?'

Trudności pojawiają się zawsze, 
nawet teraz. Najciężej było pogodzić 
moje własne działania pozaszkolne ze 
szkołą i nauką. Uwielbiam malować, 
rysować, rzeźbić, projektować, ale też 
dużo działam w innych dziedzinach, 
są to m.in. animacje dla dzieci, taniec, 
wolontariat. 

Największą trudnością było pogo-
dzenie tego wszystkiego i znalezienie 
złotego środka, ale dałam radę i czuję, 
że nie tracę czasu na zbędne działa-
nia.

*Posiadasz na Facebook’u fun-
page’a, na którym umieszczasz 
swoje dzieła oraz informacje o 
swojej działalności artystycznej. 
Zauważyłam, że niektóre z Twoich 
obrazów wystawiane są w innych 
miejscach niż np. nasza biblioteka. 
Są nawet instytucje zagraniczne. 
W jaki sposób one się tam znala-
zły? Opowiedz o tym.

Zgadza się, posiadam takiego fun-
page'a  o nazwie „Karolina Poddęb-
niak ART” od kilku lat, ale przyznam, 
że nie ma tam wszystkich moich prac. 
Wstawiam posty z wybranymi obra-
zami i rysunkami. W ostatnim cza-
sie miałam przyjemność wykonać 3 
karykatury, które zawisły w jednej z 
hiszpańskich restauracji. Po zeszło-
rocznym pobycie w Sewilli w ramach 
projektu, zaprzyjaźniłam się z Profe-
sorem z Escuela de Arte de Sewilla i 
tak oto powstały katykaturalne sylwet-
ki jego braci, którzy tworzą zespół mu-
zyczny Los Alpresa. 

Aktualnie moje wybrane prace z 
plenerów malarskich odbywających 
się corocznie w Piekoszowie oraz 
prace ze szkoły, prezentowane są w 
restauracji Silniczna w Kielcach. Przy 

okazji zachęcam do odwiedzenia tego 
miejsca.

*Aktualnie uczysz się w Zespole 
Państwowych Szkół Plastycznych 
w Kielcach. Co dalej? Jakie masz 
plany po jej ukończeniu?

Przede mną bardzo ważny rok, w 
którym muszę skupić się na dyplomie 
oraz maturze. Chciałabym kontynu-
ować moją edukacje artystyczną. Wy-
bieram się na Akademię Sztuk Pięk-
nych. 

Chciałabym połączyć moje umiejęt-
ności z zainteresowaniem działaniami 
kulturalnymi i wybrać odpowiedni kie-
runek, który spełnia właśnie te warun-
ki. Wszystko okaże się już niebawem.

*Każdego z artystów, który zrze-
szony jest w naszym Klubie Twór-
ców, pytam o motto życiowe, któ-
rym na co dzień się kieruje. Jak 
brzmi Twoje?

W życiu kieruje mną wiele ważnych 
słów, ale przede wszystkim takie, że 
tajemnica życia leży w poszukiwaniu 
piękna. Powinniśmy szukać go na co 
dzień w każdej czynności czy w dru-
gim człowieku, a sukces to wytrwała 
praca, ciągła nauka oraz miłość do 
tego co się robi.

*Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna CZERWIŃSKA

Orkiestra Dęta 
w Piekoszowie 
zaprasza dzieci 

i młodzież (od 10 roku 
życia) do dołączenia 
w szeregi Orkiestry!

Każdy z nowych 
członków wybiera 
dowolny instrument 

do ćwiczeń. 
Spotkania odbywają 

się w piątki w remizie 
OSP w Piekoszowie.

Zapisy i informacje 
pod numerem telefonu

691 673 881.

OGŁOSZENIE
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Wspieramy młodzieżowe pomysły
Vouchery wręczone, czas na re-

alizację projektów. Mowa o pomy-
słach jakie przedstawiły grupy nie-
formalne złożone z młodych osób 
w związku z projektem „Przestrzeń 
dla młodych – edycja II” realizo-
wanym przez Fundację Kulturalna 
Przestrzeń wraz z Biblioteką Cen-
trum Kultury w Piekoszowie.

Siedem grup młodych ludzi zgłosiło 
chęć zrealizowania ciekawych inicja-
tyw we własnej miejscowości.

W ramach projektu przyznano 6 
grantów na kwoty po 1000 złotych 
oraz jeden na kwotę 556 złotych. Vo-
uchery na realizację zadań wręczała 
Sekretarz gminy Grażyna Tatar. – Cie-
szy mnie to, że wychodzicie swoimi 
pomysłami poza mury szkoły, że an-
gażujecie się w działania społeczne. 
To – można powiedzieć – taka wasza 
pierwsza praca, która z pewnością bę-
dzie owocować w przyszłości – pod-
kreślała.

Pierwsze dofinansowanie trafiło do 
Skałkowiczów ze Skałki, których pro-
jekt „Koszykówka łączy młodzież” ma 
na celu stworzenie mini boiska do gry 
w koszykówkę oraz zakup urządzeń i 
sprzętu. Jak podkreślają pomysłodaw-
cy, stworzenie takiego bezpiecznego 
miejsca, zachęci zwłaszcza młodych 
pełnych energii mieszkańców do spę-
dzania czasu aktywnie i na świeżym 
powietrzu. Prace zgodnie z projektem 
powinny wystartować w drugiej poło-
wie sierpnia. Kwota dofinansowania 
wyniosła 1000 złotych.

Kolejny projekt zgłoszony tym ra-
zem przez grupę Skała ze Skałki nosi 
nazwę „Boisko do siatkówki” i jego 
celem jest stworzenie boiska do siat-
kówki wraz z niezbędnym sprzętem. 
Projektodawcy chcą zintegrować mło-
dzież z lokalnej społeczności już w 
trakcie tworzenia boiska jak i po jego 
zakończeniu organizując liczne spo-
tkania sportowe. Rozpoczęcie realiza-
cji projektu również jest zaplanowane 
na drugą połowę sierpnia, na ten cel 
zostało przekazanych 1000 złotych.

Trzeci projekt „W łączności z natu-
rą” realizowany będzie przez Kucy-
ki z Zajączkowa. Polegać on będzie 
na nauce jazdy konnej w wybranym 
ośrodku. Co więcej, podczas realiza-
cji działań, uczestnicy poznają zasady 

bezpiecznego zachowania w towarzy-
stwie koni oraz spędzą czas w aktyw-
ny sposób poznając tym samym inne 
osoby. Kurs jazdy konnej odbywać się 
będzie od sierpnia do października.

Z Zajączkowa swój pomysł pod na-
zwą „Nocne podchody” przedstawili 
również Tropiciele przygód. Jest to 
kontynuacja projektu z zeszłego roku 
pod tą samą nazwą. W tym roku zor-
ganizują wyjazd do parku linowego 
oraz biwak na terenie szkoły w Za-
jączkowie. Wizyta w parku linowym 
pozwoli im na zdobycie zręczności, a 
podczas biwaku poznają zasady survi-
valu oraz zainteresują się działalnością 
harcerską. Projekt otrzymał dofinanso-
wanie w wysokości 1000 złotych i re-
alizowany będzie od sierpnia do paź-
dziernika.

Piąty projekt, którego pomysłodaw-
cami są Janowskie Orlęta z Janowa, 
nosi nazwę „Organizacja czasu wol-
nego dzieciom” i polegać będzie na 
zakupie sprzętu nagłaśniającego wraz 
z mikrofonami oraz piłek do gry. Zaku-
pione rzeczy posłużą podczas organi-
zacji zawodów piłkarskich oraz innych 
imprez sportowych organizowanych 
na terenie miejscowości. Pomysłodaw-
cy podkreślają, że na terenie Jano-
wa nie ma placu zabaw czyli miejsca 
gdzie imprezy sportowe czy społeczne 

mogłyby się odbywać. Wszelkie me-
cze piłkarskie odbywają się na prywat-
nej działce. Pomysł otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 1000 złotych.

Przedostatni dofinansowany kwo-
tą 556 złotych projekt „Sprawność 
fizyczna i logiczna”, zgłoszony przez 
Zdobywców z Zajączkowa, ma na 
celu rozwój myślenia logicznego oraz 
sprawności fizycznej poprzez wizyty w 
escape room’ie, parku trampolin i La-
ser Game w Kielcach. Oprócz tego w 
celu poznania historii Krakowa, odbę-
dzie się wycieczka do dawnej stolicy 
Polski. Projekt zrealizowany zostanie 
do końca września.

Ostatni projekt pod nazwą „Roz-
śpiewany wolontariat” zgłoszony zo-
stał przez Szkolny Klub Wolontariatu 
ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Łosieniu. Kwotą 1000 
złotych dofinansowano zakup peleryn 
dla członków chóru z Łosienia oraz 
wyjazd chóru i członków SKW na wy-
stęp do Domu Pomocy Społecznej w 
Piekoszowie. Jak zapewniają projekto-
dawcy, profesjonalny wygląd zespołu 
doda chórzystom pewności i sprawi, 
że staną się wizytówką szkoły, a jed-
nocześnie zacieśnią współpracę z wo-
lontariuszami. Realizacja projektu za-
planowana jest od września do końca 
grudnia.                                     /kcz/

Tropiciele przygód z Zajączkowa to jedna z grup, która otrzymała dofinansowanie. (fot. BCK)
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Ubiory zaprojektowane. Czas na szycie

Najpiękniejsze ogrody w gminie
Osiem zgłoszeń wpłynęło w tym 

roku do konkursu „Ogród moich 
marzeń” organizowanego przez Bi-
bliotekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

Mieszkańcy Rykoszyna, Skałki, 
Wincentowa, Zajączkowa i Janowa 
pokazali nam swoje krzewy, kwiaty, 
ogrody warzywne. W dniu rozdania 
nagród 3 sierpnia, obecna była Sekre-
tarz gminy Grażyna Tatar. – Jestem 
pod wrażeniem państwa zaangażowa-
nia w stworzenie takich ogrodów, nie-
zależnie od wieku, bo mamy tu osoby 
młode, ale i dojrzałe czy emerytów. 
Cieszy fakt, że znajdują państwo czas 
na pielęgnowanie swoich ogrodów, 
mimo innych obowiązków,  – mówiła. 

Komisja konkursowa przyznała 
kilka wyróżnień w 4 kategoriach. W 
kategorii „Ogród warzywny” wyróżnie-
nia powędrowały do Jana Garbata ze 
Skałki oraz Sławomira Staszewskiego 

z Janowa. Za „Ogród przyjazny dzie-
ciom” wyróżniono Lidię i Krzyszto-
fa Cacek z Zajączkowa. W kategorii 
„Wejście do domu” wyróżnienie wrę-
czono Adeli Kałuzińskiej ze Skałki, a 
w kategorii „Część wypoczynkowa” – 
Halinie Terelak również ze Skałki.

Miejsce trzecie w konkursie zajął 
ogród Anny i Mirosława Rosłońskich 

z Wincentowa, a drugie – Zuzanny 
Znojek z Janowa. Zwycięzcami tego-
rocznej edycji „Ogrodu moich marzeń” 
zostali Teresa i Waldemar Kotwica z 
Rykoszyna. Nagrodami w konkursie 
oprócz pamiątkowych dyplomów, były 
także bony na zakupy w Kwitnącym 
Ogrodzie w Zajączkowie.             /kcz/

Laureaci konkursu „Ogród moich marzeń”. (fot. BCK)

„EkoEtno” to innowacyjny pro-
jekt realizowany przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie, 
którego celem jest zainteresowa-
nie mieszkańców gminy Pieko-
szów tradycją regionu i kulturą lu-
dową. Projekt zakłada stworzenie 
nowych ubrań z elementami ludo-
wymi.

Podczas pierwszego spotkania Ali-
cja Trukszyn instruktor Wojewódzkie-
go Domu Kultury w Kielcach skupiła 
się przede wszystkim na elementach 

stroju województwa świętokrzyskie-
go. Wytłumaczyła z czego składa 
się strój codzienny czy odświętny, 
jakie wzory są charakterystyczne 
dla naszego województwa, a jakie 
dla takich regionów jak Kraków czy 
Kaszuby. – Będę odpowiedzialna za 
wykonanie projektów strojów. Po pro-
jektowaniu będziemy przenosić te po-

mysły na tkaninę 
i robić wykrój, a 
potem szyć – tłu-
maczy Karolina 
Poddębniak. W 
trakcie kolejnych 
spotkań uczest-
niczki z głowami 
pełnymi pomy-
słów przedstawiły 
swoje propozycje 
ubioru. – Ja mam 
spódnicę w stylu 
cygańskim, z fal-
banami. Ostatnia 
falbana będzie 

zawierać element ludowy w postaci 
kwiatuszków. Do tego będzie bluzka 
hiszpanka i korale – tłumaczyła jedna 
z uczestniczek Dorota Łukasik peł-

niąca również obowiązki radnej gmi-
ny. – U mnie będzie przeciwieństwo. 
Będą to szerokie spodnie, kolorowa 
bluzka hiszpanka i kwieciste korale – 
mówiła z kolei Teresa Kubuś sołtys 
Szczukowic.

Pomysły, jak widać, były róż-
ne, jednak pasujące do stylu danej 
uczestniczki. – Co do pomysłów, 
duży jest wybór motywów ludowych, 
czy to kwiaty czy koronki. Śmiało 
można to wpleść w modę, ale nie 
wolno zapominać o swojej charyzmie 
– tłumaczyła na jednym ze spotkań 
Ewa Łukawska kielecka projektantka 
mody.

Aktualnie zakończono fazę pro-
jektowania. Uczestniczki zostały wy-
mierzone przez krawcowe – Halinę 
Szymoniak i Agnieszkę Sorbian. Te-
raz czas na szybki trening z szycia i 
tworzenie zaprojektowanych ubiorów. 

Finalnym punktem będzie pokaz 
mody w wykonaniu uczestniczek pro-
jektu.        /kcz/Podczas spotkań uczestniczki przedstawiały swoje pomysły. (fot. BCK)



Głos Piekoszowa - lipiec-sierpień 2020

SPORT 17

W sobotnich i niedzielnych 
zawodach MTB Cross Maraton 
18-19 lipca wzięło udział ponad 
400 zawodników z różnych rejo-
nów Polski.

– Trasy wiodły po pięknych za-
kątkach Gór Świętokrzyskich, obok 
Jaskini Piekło, Stokówki. Było kil-
ka etapów drogi, które wymagały 
ogromnej sprawności i odpowied-
niej techniki jazdy, ale o to właśnie 
chodzi w MTB – podkreślali orga-
nizatorzy.

W sobotę zawodnicy startowali 
w dwóch trasach – Family, której 
dystans wynosił 23 km i Master 
– 69 km. W niedzielę rowerzyści 

zmagali się na trasie Fan o dystan-
sie 40 km. Zwycięzcami na po-
szczególnych trasach zostali:

Trasa 
FAMILY OPEN

Kategoria FK - Izabela Marek (Ro-
wer-Sport Kielce)
Kategoria FK0 - Kasia Bułeczka 
(Szkółka Kolarska GOKiS Zapoli-
ce)
Kategoria FKJ - Katarzyna Zagniń-
ska (Vento Bike Team Daleszyce)
Kategoria FK2 - Karolina Zyguła
Kategoria FK3  - Kamila Maziarek 
(Kamaro Sport line Skarżysko Ka-
mienna)
Kategoria FK4 - Ewa Maciejewska 

(Rower-Sport Kielce)
Kategoria FK5 – Małgorzata Bie-
niek (SSC Suchedniów)
Kategoria F - Bartosz Kotasiński
Kategoria F0 - Kacper Chudy 
(Szkółka Kolarska GOKiS Zapoli-
ce)
Kategoria FJ - Paweł Brodzik
Kategoria F2 - Mateusz Lachowski
Kategoria F3 - Robert Saletra (Ro-
wer-Sport Kielce)
Kategoria F4 - Roman Kowalski
Kategoria F5 - Jarosław Maciejew-
ski (Daleszyce)
Kategoria F6 - Zbigniew Lasia 
(PRB Kombud Radom)

Trasa 
FAN OPEN

Kategoria KJ - Katarzyna Prasz-
czałek (Trenujemy z Sercem dla 
Kuby)
Kategoria K2 - Agnieszka Stępień 
(Pogoń Aptiv)
Kategoria K3 - Izabela Kamińska 
(Sklepbicykl.pl – Perfectsource)
Kategoria K4 - Anna Wołos (Enea 
KS Energia Kozienice)
Kategoria MJ - Michał Lachowicz 
(Warszawski Klub Kolarski)
Kategoria M2 - Sebastian Opoka 
(Skleprowerowy.pl)
Kategoria M3 - Andrzej Ulman
Kategoria M4 - Sławomir Banasik 
(Trenujemy z Sercem dla Kuby)
Kategoria M5 - Zbigniew Piątek
Kategoria M6 - Piotr Sozański 
(72D Rowmix Jawa Team)

Trasa 
MASTER OPEN

Kategoria K - Barbara Kleczaj (Su-
perdrob Bike Team)
Kategoria M2 - Sebastian Opoka 
(Skleprowerowy.pl)
Kategoria M3 - Paweł Chrząszcz 
(KSPO Dentinea 1A)
Kategoria M4 - Marcin Jabłoński 
(Metrobikes.pl)
Kategoria M5 - Jarosław Mitas 
(IBOX M Cycling Team) 

Pozostałe wyniki wraz z czasami 
zawodników dostępne są na stro-
nie organizatora www.mtbcross.pl. 

                       /kcz/

MTB Cross Maraton - poznaj zwycięzców

REKLAMA
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Kolejne rozgrywki A-klasy
Początek sierpnia to start rozgrywek kieleckiej 

A-klasy, w której gminę Piekoszów reprezentują 
dwa zespoły: Astra Piekoszów i Sokół-Nordkalk 
Górnik Rykoszyn. 

Astra swoje mecze rozgrywa przy świeżo wyremon-
towanym boisku przy ZPO w Piekoszowie. Obiekt zna-
komicie służy piłkarzom z Piekoszowa – dwa mecze i 
oba wygrane! Najcieksze spotkanie – przynajmniej dla 
mieszkańców gminy Piekoszów – zaplanowane jest na 
30 sierpnia o godz. 15:00. Astra podejmie wtedy Sokół 
Rykoszyn. Warto podkreślić, że kiedy te zespoły się 
spotykają, emocji nie brakuje. Runda jesienna A-klasy 
zakończy się w październiku.

Zaplanowane mecze w Piekoszowie:
– 30 sierpnia, godz. 15:00 Astra Piekoszów – Sokół-

-Nordkalk Górnik Rykoszyn
– 13 września, godz. 15:00 Astra Piekoszów – MSS-

-Klonówka Masłów
– 27 września, godz. 15:00 Astra Piekoszów – Pola-

nie Pierzchnica
– 11 października, godz. 14:00 Astra Piekoszów – 

RadiatorS Stąporków
– 18 października, godz. 14:00 Astra Piekoszów – 

Gród Ćmińsk.
Funkcję trenera Astry w lipcu zaczął pełnić Kamil 

Mech.
Astra otrzymała brązowy certyfikat Polskiego Związ-

ku Piłki Nożnej, co oznacza, że spełnia standardy pod 

względem kwalifikacji trenerów, infrastruktury sporto-
wej, sprzętu treningowego, programu szkoleniowego 
itd. W województwie świętokrzyskim brązowy certyfi-
kat został nadany jedynie 15 klubom. Młodzi zawod-

nicy mają dobre warun-
ki, aby podnosić swoje 
umiejętności sportowe, 
jak i odkrywać drzemią-
cy w nich potencjał. 

Klub posiada 5 rocz-
ników: 2007/08 2009/10, 
2011, 2012, 2013/14. W 
przyszłym roku zostanie 
otwarty rocznik 2015. 
Juniorzy rywalizują w 
ramach lig oraz turnie-
jów, w których osiągają 
liczne sukcesy.

Aktualny sztab szko-
leniowy Astry Pieko-

szów przedstawia się następująco: Kamil Mech – ze-
spół seniorów; Tomasz Sadko – rocznik 2007/08; 
Tomasz Rudnicki – roczniki 2009/2010, 2011, 2012; 
Łukasz Gągorowski – rocznik 2013/14; Paweł Mech – 
trener bramkarzy.

Funkcjonowanie klubu Astra finansowo wspierają: 
Gmina Piekoszów, Pro Plastica, Hochtrans Beton, Esti-
via, Mrówka Piekoszów.  

Na bieżąco z klubem można być śledząc fanpage 
na Facebooku: https://www.facebook.com/KSAstraPie-
koszow.

Z kolei Sokół-Nordkalk Górnik Rykoszyn ma za sobą 
już 3 kolejki rozgrywek (stan na 19 sierpnia). Pierwsza, 
zwycięska z GOKiS Masłów zakończyła się wynikiem 
2-4; druga niestety była już przegrana - jedyną bramkę 
strzelił przeciwnik Polonia Białogon (Kielce). Trzecia 
kolejka z drużyną Polanie Pierzchnica zakończyła się 
wynikiem 1-2 dla reprezentantów Rykoszyna. 

Warto zaznaczyć, że Sokół Rykoszyn bierze udział 
w Okręgowym Pucharze Polski. Mecz pierwszej rundy 
przyniósł reprezentantom Rykoszyna dużo radości - 18 
sierpnia strzelając 7 bramek (przy 4 przeciwnika) So-
kół Rykoszyn odniósł zwycięstwo nad Nidą Oksa. 

          /kcz/,/J.Mularczyk/

Drużyna Astry Piekoszów. (fot. Astra Piekoszów)

W SKRÓCIE
Astra Piekoszów otrzymała koszulki

W piątek 7 sierpnia reprezentanci drużyny GLKS 
Astry Piekoszów odebrali koszulki sportowe ufundo-
wane przez firmę Quest Mrówka Piekoszów. – Je-
steśmy pewni, że nawet w koszulce z numerem 13, 
zawodnicy będą odnosić sukcesy – mówili przedstawi-
ciele Mrówki.

W imieniu Wójta gminy Piekoszów Zbigniewa Piąt-
ka, gratulacje oraz życzenia sukcesów dla drużyny 
przekazała Sekretarz Gminy Piekoszów Grażyna Ta-
tar. (fot. BCK)

/kcz/
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Karatecy aktywnie wypoczywali
Tegoroczne wakacje okazały się 

być dla karateków z Klubu Karate 
Morawica i Piekoszów niezwykle 
pracowite. Przez jedenaście dni mło-
dzi zawodnicy ostro trenowali na 
obozie sportowym w Jastrzębiej Gó-
rze. To był prawdziwy wypoczynek 
mistrzów.

A tych w szeregach Klubu Kara-
te Morawica i Piekoszów nie brakuje. 
Swoje umiejętności doskonalą podczas 
ciężkich treningów całorocznych. Czas 
wakacji to dla nich sportowy wypoczy-
nek. – Każdego roku organizujemy 
wyjazdy sportowe nie tylko letnie, ale 
też zimowe. Nasze obozy to nie tylko integracja i aktywny odpoczynek. Słu-

żą one przede wszystkim podniesieniu 
kondycji i szlifowaniu formy – mówi An-
drzej Horna trener i prezes Klubu Kara-
te Morawica i Piekoszów.

Tegoroczny sportowy obóz letni 
zgromadził 30 uczestników. W Jastrzę-
biej Górze na młodych i ambitnych ka-
rateków czekały nie tylko niezapomnia-
ne widoki i liczne niespodzianki, ale 
przede wszystkim ciężki trening.

Jednak obóz to nie tylko ciężka pra-
ca. – W chwilach między treningami 
odbywało się plażowanie połączone z 
nauką pływania, elementami ratownic-
twa wodnego oraz wpajania zasad bez-
pieczeństwa. Obozowe życie w KKM 
nie jest łatwe, ponieważ uczestnicy 
każdego dnia oprócz strony sportowej 
muszą wykazać się dbałością o po-
rządki w pokojach, nie zabrakło szcze-
gółowych kontroli czystości – uśmiecha 
się trener i dodaje, że obozy to przede 
wszystkim budowanie pozytywnych 
relacji wśród koleżanek i kolegów, dba-
łość o poprawność ojczystego języka, 
czy też poprawnego zachowania się w 
miejscach publicznych.

Warto dodać, że nad bezpieczeń-
stwem karateków podczas letniego 
obozu karate, poza trenerami, czuwa-
ło także dwóch lekarzy, dyplomowana 
pielęgniarka oddziałowa oraz ratownik. 
– Pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania wszystkim sponsorom, którzy 
wsparli nasz tegoroczny wyjazd na letni 
obóz karate. Przed nami kolejny obóz, 
zawodniczy. Wyjeżdżamy już 16 sierp-
nia, tym razem w góry - poinformował 
trener Andrzej Horna.             /A.Olech/

Karatecy trenowali w pieknych zakątkach przyrody w Jastrzębiej Górze. (fot. KKM)

REKLAMA



Największe wydarzenie kulturalne tego roku!

POKAZ MODY 
PROJEKTU „EKOETNO” 

godz. 17:00

DZIEŃ I - 15 października

KONCERT: U STUDNI
godz. 19:30

MIEJSCE: Hotel Leśna Promenada
w Podzamczu Piekoszowskim

SPOTKANIE Z CEZARYM
HARASIMOWICZEM

godz. 17:00

DZIEŃ II - 16 października

TEATR PIASKOWY:
ALICJA W KRAINIE CZARÓW

godz. 19:30

MIEJSCE: Biblioteka  w Piekoszowie 
ul. Częstochowska 66

MIEJSCE: Centrum Kultury
 w Piekoszowie ul. Kolejowa 2

TEATR OLD TIMERS
GARAGE: SPEKTAKL
„SKLEP Z FACETAMI”

godz. 18:00

DZIEŃ III - 17 października

MIEJSCE: Centrum Kultury
 w Piekoszowie ul. Kolejowa 2

GALA FINAŁOWA:
- WRĘCZENIE GRAND PRIX 
FESTIWALU
- NAGRODA LITERACKA
WÓJTA GMINY PIEKOSZÓW

KONCERT ZESPOŁU
WOŁOSATKI
godz. 17:00

DZIEŃ IV - 18 października

MIEJSCE: Centrum Kultury w Piekoszowie
ul. Kolejowa 2

MIEJSCE: Hotel Leśna Promenada
w Podzamczu Piekoszowskim

Patroni 
honorowi: WOJEWODA

ŚWIĘTOKRZYSKI
ZBIGNIEW
KONIUSZ

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI KULTURY I 
ŚRODKÓW PRZEKAZU

W SEJMIE RP
PIOTR BABINETZ

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ANDRZEJ

BĘTKOWSKI

STAROSTA POWIATU KIE-
LECKIEGO 

MIROSŁAW GĘBSKI

WÓJT GMINY
PIEKOSZÓW

ZBIGNIEW
PIĄTEK

Patroni 
medialni:

Partnerzy:


