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Uroczyste otwarcie
ulicy Słonecznej3

Ulica Słoneczna w Micigoździe 
zmieniła się nie do poznania. Przez 
kilkadziesiąt lat był tu kurz, błoto i 
ogromne ubytki. Dzięki rządowemu 
dofinansowaniu to się zmieniło.

MTB ponownie 
w Piekoszowie6

W pierwszy weekend czerwca w 
gminie Piekoszów miały miejsce 
kolejne zawody MTBCrossMara-
ton.

Sezon kulturalny
zakończony19

Występy wokalne, muzyczne i ta-
neczne, podziękowania za pracę 
oraz rozstrzygnięcie konkursu li-
terackiego - tak wyglądał ostatni 
dzień sezonu kulturalnego BCK.

MegaMoc Piekoszowa
przyciągnęła tłumy!

Czytaj na str. 11-14
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9,5 miliona złotych z Polskiego Ładu
na infrastrukturę wodociągową

Zniwelowanie strat wody poprzez opomiarowanie 
sieci i przyłączy oraz modernizacje infrastruktury 
wodociągowej na terenie gminy Piekoszów – na ta-
kie zadania gmina Piekoszów pozyskała rekordowe 
dofinansowanie w kwocie 9,5 miliona złotych z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład.

Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Piekoszów 
to jeden z głównych celów jakie stawia sobie wójt Zbi-
gniew Piątek. – By infrastruktura wodociągowa spełniała 
swoje zadanie, potrzebne są jej remonty, modernizacje. 
Bardzo się cieszę, że z Polskiego Ładu popłynęło do nas 
tak duże dofinansowanie. Dzięki temu będziemy mogli 
wymienić około 5 tysięcy wodomierzy elektronicznych 
wraz z systemem do odczytu radiowego, co pozwoli na 
zdalne odczyty, bez konieczności odwiedzania każdego 
domu. Oprócz tego ten system pozwoli nam monitorować 
ewentualne, nagłe straty wody i szybko reagować. Co 
więcej, dzięki tym środkom, zmodernizujemy systemy hy-
droforowe i uzdatniania wody. Pozwoli to na dostarczanie 
do mieszkańców wody dobrej jakości – mówi wójt Zbi-
gniew Piątek.

Promesę na kwotę 9,5 miliona złotych wręczyła wi-
ceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz senator 
Krzysztof Słoń. – Bardzo się cieszę, że do gminy Pieko-
szów popłynęły tak duże środki z Rządowego Funduszu 

Polski Ład. Gratuluję wójtowi Zbigniewowi Piątkowi świet-
nie przygotowanego wniosku, który wraz z senatorem 
Krzysztofem Słoniem mogliśmy wesprzeć – mówiła wice-
minister Anna Krupka. – Ten wniosek wyróżniał się na tle 
innych, bo dotyczył infrastruktury wodociągowej. Trzeba 
przyznać, że prace jakie zostaną dzięki tym środkom wy-
konane, są na miarę XXI wieku i stanowią ogromny krok 
w stronę nowoczesności i oszczędności – mówił senator 
Krzysztof Słoń.

Zaplanowane prace mają zakończyć się w przeciągu 
roku.                                                                    /kcz/

Ogromne dofinansowanie w kwocie 9,5 miliona złotych na modernizację infra-
struktury wodociągowej trafi do gminy Piekoszów. (fot. BCK)

Umowa na budowę ŚDS podpisana
Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „Gło-

su Piekoszowa”, Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Piekoszowie będzie miał nowy budynek. 

Do gminy Piekoszów trafiło blisko 2,8 miliona złotych 
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na budowę 
nowego obiektu ŚDS. Umowa już została podpisana. – 
Nasze województwo jest liderem w pozyskiwaniu środków 
na usługi socjalne, jak choćby tworzenie nowych domów 
samopomocy. Są to miejsca bardzo potrzebne, pozwala-
jące zapewnić opiekę osobom z pewnymi dysfunkcjami 
– mówił wojewoda Zbigniew Koniusz tuż po podpisaniu 
umowy z wójtem Zbigniewem Piątkiem i skarbnik gminy 
Magdaleną Smolarczyk-Korbą. Wniosek, jak podkreślał 
wójt gminy Piekoszów, był wspierany przez świętokrzy-
skich parlamentarzystów – posła Krzysztofa Lipca i se-
natora Krzysztofa Słonia. – Serdecznie im dziękuję za 
wsparcie – mówił wójt Zbigniew Piątek. – Pomoc osobom 
niepełnosprawnym czy z dysfunkcjami są dla wójta Pie-
koszowa bardzo istotne. Dofinansowanie w kwocie bli-
sko 2,8 miliona złotych pomoże na budowę większego, 
bardziej przystosowanego dla osób niepełnosprawnych 
budynku. Cieszę się, że mogłem wesprzeć ten wniosek 
u minister Marleny Maląg – mówił poseł Krzysztof Lipiec. 

Warto przypomnieć, że nowy budynek ŚDS będzie 
miał 800 m2, salę gimnastyczną, zaplecze kuchenne, sale 
zajęciowe wraz z magazynami czy windę. Pomieszcze-
nia, toalety i korytarze będą przestronne i dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z planem, 
do końca tego roku powinien zostać ukończony pierwszy 
etap inwestycji, czyli zamknięcie budynku w stanie suro-
wym.                                                                       /kcz/

Umowa na budowę nowego budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Piekoszowie już podpisana. (fot. BCK)
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ZDANIEM RADNEGO
Nareszcie, po 

kilkudziesięciu la-
tach mieszkańcy 
ulicy Słonecznej w 
Micigoździe mogą 
cieszyć się nową 
nawierzchnią dro-

gi. Już nie ma dziur, kurzu i błota, 
które przez wiele, wiele lat uprzy-
krzały życie mieszkańców. Teraz 
mamy asfalt, odwodnienie, rowy, 
czyli wszystko to czego wymaga 
droga w XXI wieku. Serdecznie 
dziękuję wójtowi Zbigniewowi Piąt-
kowi za realizację tak ważnej in-
westycji oraz posłowi Krzysztofowi 
Lipcowi za wsparcie wniosku, który 
złożyła gmina Piekoszów.

Paweł Zaleski
Radny Gminy Piekoszów

Ulica Słoneczna w Micigoździe
uroczyście otwarta

Mieszkańcy ulicy Słonecznej 
w Micigoździe mają prawdziwe 
powody do zadowolenia. Wła-
śnie otwarto ulicę po komplek-
sowym remoncie.

Półkilometrowy odcinek drogi w 
Micigoździe przez kilkadziesiąt lat 
pozostawiał wiele do życzenia. – 
Były tutaj duże ubytki, kurz, który 
wdzierał się do domów. Nie mó-
wiąc już o wszechobecnym błocie, 
który uprzykrzał życie podczas je-
sieni czy w zimie. Teraz nareszcie 
mamy drogę, którą można swobod-
nie się poruszać, bez problemów, 
z nową nawierzchnią i odwodnie-
niem. Jesteśmy bardzo wdzięczni 
za to – mówiła przedstawicielka 
mieszkańców Elżbieta Miśkiewicz.

Rzeczywiście – droga w Mici-
goździe aktualnie jest nie do po-
znania. – Od wielu lat jako gmina 
staramy się realizować takie inwe-
stycje jak ta dzisiejsza. Poprawa 
infrastruktury drogowej jest istot-
nym celem jaki chcemy osiągnąć. 
Jestem bardzo zadowolony, że 
inwestycja w Micigoździe na ulicy 
Słonecznej doszła do skutku. Nie 
mogłoby się to stać bez środków 
z Rządowego Funduszu Dróg Sa-
morządowych i bez wsparcia posła 
Krzysztofa Lipca, za co serdecznie 
dziękuję – mówił wójt Zbigniew Pią-
tek. Należy wspomnieć, że gmina 
Piekoszów na realizację tej inwe-
stycji pozyskała ponad 520 tysię-

cy złotych. – To ogromna pomoc, 
bo całość tego zadania opiewa na 
kwotę blisko 750 tysięcy złotych. 
Muszę przyznać, że prace na tej 
drodze wykonane zostały tak jak 
trzeba, za co dziękuję głównemu 
wykonawcy firmie DUKT – dodaje 
gospodarz gminy Piekoszów. 

Uroczyste otwarcie drogi miało 
niezwykły cha-
rakter – poja-
wiły się dwa 
torty przedsta-
wiające stan 
drogi sprzed 
i po remon-
cie. – Nie bra-
łem wcześniej 
udziału w takim 
otwarciu. I nie 
ma co się dzi-
wić, bo miesz-
kańcy tej ulicy 
naprawdę się 
zmobilizowali. 
Gratuluję do-
brze złożonego 
wniosku wój-
towi gminy Zbi-
gniewowi Piątkowi, który mogłem 
wesprzeć i dziś mamy efekty tych 
działań – mówił poseł Krzysztof Li-
piec. 

Należy podkreślić, że w ramach 
inwestycji nawierzchnia została 
zmodernizowana i nareszcie jest 
tu asfalt. Wykonane zostało też od-

wodnienie, rowy, pobocza i wjaz-
dy na posesję. – Jest to następna 
inwestycja w powiecie kieleckim, 
która zasługuje na uznanie. Nie 
jest ważne czy jest to droga gmin-
na czy powiatowa, bo powiat kie-
lecki jest jeden – podkreślał staro-
sta Mirosław Gębski.

/kcz/

W uroczystym otwarciu wzięli udział również przedstawiciele władz rządowych i powiatowych oraz miesz-
kańcy. (fot. CKinfo)

Ulica Słoneczna w Micigoździe zmieniła się nie do poznania. (fot. BCK)
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Termomodernizacja szkoły
w Micigoździe zakończona

Prawdziwy powód do radości 
mogą już mieć uczniowie szko-
ły w Micigoździe. Właśnie koń-
ca dobiegły tam prace związane 
z termomodernizacją placówki. 
Budynek nie tylko przeszedł cał-
kowitą przemianę zewnętrzną, 
ale do tego stał się oszczędny w 
utrzymaniu i ekologiczny. 

Termomodernizacja Zespołu 
Oświatowych Placówek Integracyj-
nych w Micigoździe to kolejny etap 
dużego projektu, na który władze 
gminy Piekoszów pozyskały wysokie 
dofinansowanie (pokrytych zostanie 
85% kosztów) w ramach projektu pn. 
„Zwiększenie efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności pu-
blicznej w gminie Piekoszów” współ-
finansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Działania 6.1 „Efektywność 
energetyczna w sektorze publicznym 
– ZIT KOF” Osi 6. „Rozwój miast” 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020. – Szkoła w 
Micigoździe to już kolejna placówka 
oświatowa, która przeszła całkowitą 
metamorfozę. I nie chodzi tu tylko o 
estetykę budynków szkolnych, ale 
przede wszystkim o ich termomoder-

Szkoła podstawowa w Micigoździe przeszła termomodernizację. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się 
11 czerwca. (fot. BCK)

nizację. Założyliśmy, że szkoły po-
winny być zarówno funkcjonalne, jak 
i energooszczędne. I ten plan sukce-
sywnie realizujemy – mówi wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek. 

– Budynek nie był tynkowany wła-
ściwie od początku jego powstania. 
Teraz został docieplony i pomalowa-
ny z zewnątrz. Wymieniono instala-
cję centralnego ogrzewania, źródło 
ciepła, zamontowana została foto-
woltaika, a wewnątrz zabłysło ener-
gooszczędne oświetlenie typu LED. 
Teraz jest tu nie tylko estetycznie, 
ale też oszczędnie. Poza tym, do-
datkowo przeprowadziliśmy wymia-
nę drzwi wewnętrznych na piętrze 
szkoły i wymianę tarkettu na podło-
dze – wymienia dyrektor szkoły Miro-
sław Kowalski. Jak dodaje, w ramach 
kolejnych prac szkoła zyskała także 
nowoczesny monitoring, co zdecy-
dowanie zwiększyło bezpieczeństwo. 
– Bardzo się cieszę, że w szkole w Mi-
cigoździe tak wiele w ostatnim czasie 
się dzieje. Poza dużą inwestycją, jaką 
było przeprowadzenie termomoderni-
zacji, a także poza pracami wewnątrz 
szkoły, nie tak dawno powstał tu bez-
pieczny parking. Dodatkowo szkoła 
jest doskonale doposażona. Powsta-
ła nowoczesna sala komputerowa, 

a uczniowie placówki mogą uczyć się 
nawet programowania z robotami. To 
duża zasługa władz gminy Piekoszów, 
którym z tego miejsca pragnę w imie-
niu społeczności szkolnej serdecznie 
podziękować –  mówił z kolei radny 
Paweł Zaleski.

Pod wrażeniem dynamiki rozwoju 
gminy Piekoszów był obecny pod-
czas wydarzenia wojewoda święto-
krzyski Zbigniew Koniusz. – Gmina 
Piekoszów skutecznie sięga w tym 
celu po środki zewnętrzne, co ma 
odzwierciedlenie nie tylko w nowych 
drogach i chodnikach, ale też na 
wielu innych płaszczyznach, jak cho-
ciażby termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej, w tym tak-
że szkół, które pięknieją. Gratuluję 
wszystkich działań podejmowanych 
na rzecz poprawy życia mieszkań-
ców – gratulował wojewoda Zbigniew 
Koniusz. – Władze gminy Piekoszów 
obrały przed laty słuszną drogę roz-
woju, który zmierza w bardzo dobrym 
kierunku. Mieszkańcom z dnia na 
dzień żyje się tu lepiej i bezpieczniej 
– zaznaczył członek Zarządu Powia-
tu Kieleckiego Cezary Majcher.                        

        /A. Olech/

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ
Projekt doty-

czący termomo-
dernizacji budyn-
ków użyteczności 
publicznej, który 
gmina Piekoszów 
realizuje, pozwala 

na zmianę nie tylko wyglądu bu-
dynków, ale przede wszystkim na 
zmniejszenie generowanych przez 
nie kosztów utrzymania. Bardzo 
się cieszę, że w projekcie znala-
zły się także szkoły, jak choćby 
ta w Micigoździe, która teraz pre-
zentuje się znakomicie, a przy tym 
stała się energooszczędna.

  Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady 

Gminy Piekoszów
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Będzie termomodernizacja szkoły 
w Zajączkowie. Umowa podpisana

Termomodernizacja części sportowej szkoły 
podstawowej w Zajączkowie przed nami. Na reali-
zację tej inwestycji gmina Piekoszów przeznaczy 
ponad 1 milion złotych, z czego znaczna część 
pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych. 

– Pozyskane dofinansowanie dało nam ogromne 
możliwości w zakresie termomodernizacji placówek 
publicznych. To są bardzo duże, kompleksowe inwe-
stycje i trudno byłoby zrealizować je z własnych środ-
ków, a już na pewno nie w takim szerokim zakresie, 
jak zostały zrealizowane, bo większość z nich już zo-
stała zakończona – mówi wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek.

W ramach termomodernizacji docieplona zosta-
nie sala gimnastyczna, wymienione będzie centralne 
ogrzewanie w całym budynku, a także zainstalowa-
ne zostanie energooszczędne oświetlenie typu LED. 
Obiekt zyska też nowe okna i drzwi, a także elewację. 
Umowę z wykonawcą inwestycji już podpisano, a pra-
ce mają ruszyć dosłownie lada dzień. – Termin re-
alizacji zadania jest krótki. Chcemy ruszyć z pracami 
jak najszybciej – mówi Dariusz Domagała właściciel 

Zakładu Remontowo-Budowlanego „IZOL-BUD”, który 
jest wykonawcą inwestycji. 

Prace mają zakończyć się do 30 września bieżące-
go roku.                                                    /A. Olech/

Wizyta przedszkolaków w urzędzie
O tym jak funkcjonuje Urząd Gminy w Pieko-

szowie, o pracy urzędników i sprawach jakimi się 
zajmują, była mowa podczas wizyty przedszkola-
ków z Przedszkola Integracyjnego z Micigozdu.

Wizyta przedszkolaków związana była z obcho-
dami Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypa-
da 27 maja. – Cieszę się, że nasz urząd odwiedziły 
przedszkolaki z Micigozdu. To ważne, aby od naj-
młodszych lat zapoznawały się z funkcjonowaniem 
takich instytucji i ich rolą w społeczeństwie. Być może 
wśród dzieci są osoby, które w przyszłości staną 
się urzędnikami – mówił wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek. – Chcieliśmy pokazać uczniom co robią 
urzędnicy, dlaczego ich praca jest ważna, a przede 
wszystkim jak to jest być wójtem – mówiły opiekunki. 
Rzeczywiście – dzieci, siadając na fotelu wójta, mia-
ły okazję przez chwilę poczuć się jak włodarz gminy 
Piekoszów. Niektórym taka rola bardzo się podoba-
ła. – Było bardzo ciekawie. Byliśmy w gabinecie Pana 
Wójta, zobaczyliśmy jak pracują urzędnicy. Było fajnie 
– mówiły dzieci.

Jak zaznaczała jedna z opiekunek przedszkolaków, 
dzieci szybciej się uczą gdy zobaczą coś na własne 
oczy. – Dużo ostatnio wędrowaliśmy z uczniami, po 

różnych miejscach i instytucjach gminy. Byliśmy przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza, w bibliotece, piekarni, 
a dziś odwiedziliśmy urząd. Chcemy, by dzieci pozna-
ły takie miejsca i zobaczyły je na własne oczy. Wtedy 
to lepiej zapamiętują – mówiła Justyna Kulasek opie-
kun grupy.

Na zakończenie wizyty na przedszkolaków czekał 
słodki poczęstunek i drobne upominki od wójta gminy 
Piekoszów.                                                      /kcz/

Umowa na termomodernizację części sportowej budynku szkoły w Zajączko-
wie została podpisana. (fot. BCK)

Podczas wizyty nie zabrakło upominków i poczęstunku. (fot. BCK)
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MTB ponownie w Piekoszowie
Prawdziwa gratka dla pasjona-

tów rowerów oraz biegania – tak 
można określić zawody MTBCross 
Maraton, które po raz kolejny mia-
ły miejsce w gminie Piekoszów 
w pierwszy weekend czerwca.

Ponad dwustu zawodników w róż-
nym wieku zmagało się z dystansami 
biegowymi, rowerowymi i… pogodą. 
Pierwszy dzień zawodów tonął w 
strugach deszczu. W tak niełatwych 
warunkach bardzo dobrze zaprezen-
towały się dzieci i młodzież, którzy 
brali udział w biegach na 500, 1000 
i 1500 metrów oraz w zawodach ro-
werowych na dystansie 4,5 km. – Po-
goda nie ułatwiała zadania młodym 
sportowcom, choć zdarzało się i tak, 
że dla niektórych pogoda była odpo-
wiednia. Młodzi zawodnicy pokazali 
prawdziwy hart ducha podczas dzi-
siejszych zmagań – mówił Bogdan 
Maziejuk organizator.

Podobnego zdania był wójt Zbi-
gniew Piątek, który także kibicował 
sportowcom. – Warunki do jazdy na 
rowerze rzeczywiście są trudniejsze 
podczas deszczu, głównie chodzi mi 
tu o drogę hamowania czy możliwość 
wpadnięcia w poślizg. Widziałem jed-
nak, że młodzi sportowcy poradzili 
sobie doskonale i należą im się za 
to ogromne gratulacje – podsumował 
gospodarz gminy Piekoszów.

Laureaci trzech pierwszych miejsc 

z zawodów biegowych oraz rowe-
rowych otrzymali puchary i drobne 
upominki.

Rowerowa niedziela
Drugi dzień  MTBCrossMaratonu 

to zmagania rowerowe na trzech dy-
stansach – Master ponad 70 km, Fan 
ponad 40 km i Family ponad 20 km. 
– Jeżdżenie daje wielką frajdę, tęży-
znę fizyczną i szerokie znajomości 
z ludźmi w różnym wieku i różnych 
profesji. Warto jeździć na rowerze 
bez względu na wiek czy płeć – mó-
wił Paweł Wójcicki z Kielc, który w 
świętokrzyskiej lidze rowerowej star-
tował już 110 raz. Wielu zawodników 
przyjechało spoza województwa 
świętokrzyskiego. – Jeżdzę w świę-
tokrzyskiej lidze, bo uważam te tere-
ny za bardzo ładne. Trasa w gminie 

Piekoszów pod pewnymi względami 
może być trudna, bo są górki, po-
fałdowany tereny, szybkie zjazdy, 
podjazdy – wymieniał Piotr Sozański 
z Krakowa.

Warto zaznaczyć, że na czele 
peletonu na trasie Fan, stanął wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 
– Mamy malownicze tereny, warto 
je pokazywać osobom spoza granic  
gminy, czy województwa. Mamy się 
czym pochwalić – mówił wójt Zbi-
gniew Piątek, który podkreślał, że 
jeżdżenie na rowerze daje nie tylko 
satysfakcję, ale i zdrowie. 

Po zakończonych rywalizacjach 
rowerowych w tym dniu, wręczono 
nagrody, medale i puchary najlep-
szym zawodniczkom i zawodnikom 
w poszczególnych kategoriach.  /kcz/

Sobotnie zawody tonęły w strugach deszczu. Nie przeszkodziło to jednak młodym sportowcom w rywali-
zacji. (fot. BCK)

Szanowni Dyrektorzy, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil dla każdego z Was. 
Miniony rok szkolny był bardzo pracowitym okresem. Wiele wyzwań, cennych inicjatyw 

oraz twórczych działań to efekt Waszej codziennej pracy.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować za rzetelność, 
wytrwałość, za serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Uczniom przekazujemy gratulacje i podziękowania za osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania 
horyzontów oraz dbałość o dobre imię szkoły. Wszystkim Wam życzymy spokojnych, 

słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji.
Wierzymy, że we wrześniu wszyscy spotkamy się pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy!

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów
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Od 50 lat Jaskinia Chelosiowa 
Jama w Jaworzni jest miejscem 
wciąż odkrywanym przez spe-
leologów, geologów i przewod-
ników, którzy podkreślają, że 
ta jedna z najdłuższych jaskiń 
w Polsce, jest jednocześnie jed-
ną z najtrudniejszych do pokona-
nia.

Historia odsłonięcia większego 
otworu Chelosiowej Jamy sięga 
1972 roku. Od tamtego czasu, jaski-
nia była sukcesywnie odkrywana, a 
poszczególne jej części nazywane. 
– Warto wspomnieć, że w 1984 roku 
odkryte zostały nowe partie Jaskini 
jak choćby Dolna Sala, Sala Wiel-
kobiwakowa, Prawy i Lewy Mean-
der czy też Górna Sala. Dalsze lata 
to kolejne odkrycia – Wielki Komin, 
Zacisk Solisty, Płaska Sala, Sala z 
Jeziorkiem, Komora Wysoka i wiele 
innych. Poszczególne partie Jaskini 
robią wrażenie na geologach i gro-
tołazach, o czym mówili podczas 
niedawno zorganizowanej wysta-
wy z okazji 50 lat eksploracji Che-

losiowej Jamy, którą przygotował 
Speleoklub Świętokrzyski. Jestem 
dumny z tego, że tak atrakcyjne 
miejsce jest w naszej gminie i – co 
więcej – znajduje się ono na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO 
– podkreślał wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. 

Podczas wystawy Speleoklubu 
Świętokrzyskiego można było po-
dziwiać nie tylko zdjęcia z wnętrza 
jaskini, ale i poznać historię jej eks-
ploracji na przestrzeni ostatnich kil-
kudziesięciu lat oraz poznać wszyst-
kie odkryte i nazwane partie jaskini.

Trzeba przyznać, że gmina Pieko-
szów ma się czym pochwalić. Che-
losiowa Jama stanowi najciekawszą 
odkrywkę geologiczną w regionie. 
Jak przyznają speleolodzy, budowa 
i ukształtowanie jaskini, powodują, 
że jest ona trudna do przejścia – 
wąskie korytarze, niskie przejścia 
(wymagające najczęściej czołgania 
się) czy strome bloki skalne unie-
możliwiają swobodne przemiesz-
czanie się, dlatego też jaskinia nie 

jest ogólnodostępna dla turystów. 
– Jestem pewien, że Jaskinia Che-
losiowa Jama – Jaskinia Jaworznic-
ka kryje jeszcze wiele nieodkrytych 
miejsc – dodaje wójt Zbigniew Pią-
tek.                                        /kcz/

50 lat eksploracji Jaskini
Chelosiowa Jama w Jaworzni

Wystawa zorganizowana przez Świętokrzyski Spe-
leoklub poświęcona była Jaskini Chelosiowa Jama, 
która eksplorowana jest od pół wieku. (fot. ZP)

Wielkie święto folkloru mia-
ło miejsce w niedzielę 29 maja 
przy amfiteatrze w Jaworzni.

Eliminacje do XXII Powiatowego 
Przeglądu Zespołów Folklorystycz-
nych i Solistów w Chmielniku tym 
razem odbyły się na terenie Re-
zerwatu Moczydło, w nowo wybu-
dowanym amfiteatrze. – Dzisiejsze 
wydarzenie jest wielkim świętem 
folkloru. Jako województwo święto-
krzyskie mamy się czym pochwalić 
jeśli chodzi o tradycję i kulturę, któ-
rych piękno możemy dziś obser-
wować. Zespoły zaprezentowały 
naprawdę wysoki poziom – mówił 
starosta kielecki Mirosław Gębski.

W eliminacjach wzięli udział so-

liści, zespoły pieśni i tańca oraz 
zespoły śpiewacze z gminy Pieko-
szów, Strawczyn, Łopuszno, Mie-
dziana Góra i Zagnańsk. – Wszyst-
kie występy zasługują na wielkie 
brawa. Mamy naprawdę świetnych 
artystów, nie tylko w gminie, ale 
i w powiecie – mówiła obecna na 
wydarzeniu Przewodnicząca Rady 
Gminy Barbara Drogosz. Również 
członek Zarządu Powiatu Cezary 
Majcher był pod wrażeniem pozio-
mu jaki zaprezentowali uczestnicy 
eliminacji. – Dzięki takim wyda-
rzeniom promujemy naszą kulturę 
oraz region. Wśród widowni mamy 
nie tylko dorosłych, ale i dzieci 
oraz młodzież, która w przyszłości 

stanie się krzewicielami polskiej 
tradycji – mówił Cezary Majcher.

Po wysłuchaniu wszystkich pre-
zentacji, komisja dokonała wybo-
ru solistów i zespołów, którzy za-
prezentują się podczas przeglądu 
w Chmielniku. Będą to: soliści Ewa 
Cisowska, Dorota Pietrzykowska, 
Monika Walas, Marek Stępień oraz 
Zespół Śpiewaczy Szewczenki, 
Zespół Folklorystyczny Siedlec-
czanie, Zespół Śpiewaczy Tumli-
nianie, Zespół Pieśni i Tańca Ło-
puszno, Zespół Pieśni i Tańca ze 
Strawczynka, Zespół Pieśni i Tań-
ca Wincentowianie i Zespół Ludo-
wy Jaworzanki.                       /kcz/

Eliminacje do przeglądu solistów 
i zespołów w Chmielniku za nami
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Warsztaty kulinarne i sukcesy
naszych zespołów ludowych

Warsztaty kulinarne dla najmłodszych oraz 
sukcesy zespołów pieśni i tańca z gminy Pieko-
szów - to tylko niektóre inicjatywy i osiągnięcia, 
którymi można się pochwalić.

Czy dzieci można zaciekawić… kuchnią? Oka-
zuje się, że tak. Na pomysł warsztatów kulinarnych 
z aktywnym udziałem zerówczaków i drugoklasistów 
wpadło Koło Gospodyń Wiejskich Aktywna Brynica. 
– Chcieliśmy zaangażować dzieci w tworzenie, pie-
czenie i ozdabianie pierniczków. Muszę przyznać, że 
miały niesamowitą radość z możliwości robienia ta-
kich smakołyków samemu – podkreślała Beata Mo-
chocka z KGW Aktywna Brynica.

Podczas zajęć dzieci własnoręcznie przygotowały 
ciasto, ułożyły w foremkach, upiekły i po ostygnięciu 
przyozdabiały. – Te pierniczki stały się znakomitym 
prezentem na Dzień Mamy. Jestem pewna, że każ-
da Mama była wzruszona mogąc skosztować ciastko 
przygotowane przez jej dziecko osobiście – podkre-
ślała Beata Mochocka. 

Sukcesy zespołów folklorystycznych
Dwa Zespoły Pieśni i Tańca z gminy Piekoszów 

– Wincentowianie i Piekoszowianie – otrzymały wy-
różnienie w 46. Finale Buskich Spotkań z Folklorem 
w kategorii Zespoły Pieśni i Tańca. – Oba zespoły od 

wielu lat promują tradycję i folklor związany z naszym 
terenem. Cieszę się, że w kolejnej odsłonie przeglą-
du mogłem im pogratulować wyróżnień – mówił wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Sukces naszych zespołów jak najbardziej był zna-
czący, ze względu na to, że w tegorocznej edycji kon-
kursu udział wzięło około 130 zespołów i artystów 
z całego województwa świętokrzyskiego.            /kcz/

Zerówczaki i drugoklasiści przygotowali pierniczki, które wręczyli swoim ma-
mom z okazji ich święta. (fot. KGW Aktywna Brynica)

Świetna zabawa w Łosieniu
i Podzamczu

Występy młodych artystów z terenu gminy, 
dmuchańce, popcorn, kiełbaski z grilla, gry i za-
bawy – tak można w skrócie opisać festyny ro-
dzinne jakie odbyły się w Łosieniu i Podzamczu. 

– Takie festyny integrują społeczność, co zwłasz-
cza po przerwie spowodowanej pandemią, jest nie-
zwykle istotne. Cieszę się, że organizatorzy obu festy-
nów zadbali o atrakcje i dla młodszych, i dla starszych 
– mówił wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Festyn w Łosieniu odbył się z inicjatywy tamtejszej 
organizacji charytatywnej Rycerze Kolumba. – Po-
goda nam dopisała, mamy wielu znakomitych gości, 
mieszkańców Łosienia i okolic. Przygotowaliśmy pro-
fesjonalne animacje dla dzieci, gry, zabawy, poczęstu-
nek i występy wokalne. Natomiast wieczorem odbyła 
się dyskoteka pod gwiazdami – mówili organizatorzy. 
Z kolei impreza zorganizowana w Podzamczu odbyła 
się dzięki zaangażowaniu radnego Krzysztofa Trze-
bińskiego wraz z rodziną, sołtys Lucyny Sideł z ro-
dziną i radzie sołeckiej. – Dziękujemy wszystkim za 

obecność, a naszym sponsorom za wsparcie. Zaba-
wa była świetna – mówił radny Krzysztof Trzebiński. 
– Festyn zorganizowany w Łosieniu również mogę za-
liczyć do udanych. Pogoda dopisała, mieszkańcy tak-
że. Każdy znalazł tutaj coś dla siebie – mówiła z kolei 
radna Dorota Kurczyńska.                                   /kcz/

W Łosieniu na festyn przybyło mnóstwo dzieci, które wzięły udział w zaba-
wach animacyjnych. (fot. CKinfo)
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Kolorowy Dzień Dziecka w Jaworzni
Wiele atrakcji czekało na kil-

kuset uczniów klas 0-IV ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Pie-
koszów, w związku z obchodami 
Dnia Dziecka, którego organizato-
rem był wójt gminy Piekoszów i Bi-
blioteka Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

Święto najmłodszych w tym roku 
odbyło się na placu przy amfiteatrze 
w Jaworzni, tuż przy Rezerwacie Mo-
czydło. Na obszernym terenie dzieci 
miały do wyboru zjeżdżalnie, trampo-
liny, ujeżdżanie byka, basen z piłka-
mi, a także stoiska, na których mogły 
wpleść w swoje włosy kolorowe pa-
semka, zrobić sobie zmywalny tatuaż, 
pomalować twarz, otrzymać balonika, 
czy zjeść pyszną kiełbaskę.

Ważnym punktem obchodów Dnia 
Dziecka były występy artystyczne 
dzieci.

Oprócz stoisk i atrakcji, dla dzieci 
przygotowano także wiele gier, zabaw 
i animacji, które wymagały od nich 
zręczności, szybkości, pomysłowości 
i dokładności. – Wszystko jest fajnie, 
kreatywnie zorganizowane, nie jeste-
śmy w stanie wybrać tylko jednej rze-
czy – dodawali kolejni. Dzieci opowie-
działy także o swoich wymarzonych 

prezentach, wśród których znalazły 
się m.in. laptop, domek dla lalek, pie-
sek czy trampolina. – Dla mnie ideal-
nym prezentem byłby dzień spędzony 
na wesoło z rodziną – mówiła jedna 
z dziewczynek.

Do dzieci popłynęły także serdecz-
ne życzenia z ust dorosłych. – Na-
szym młodym mieszkańcom życzę 
przede wszystkim zdrowia, energii, 
dobrych ocen w szkole, przyjaciół, 
niezapomnianych chwil wolnych od 
trosk – życzył wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – Dziękuję wszyst-
kim szkołom za obecność, prezenta-
cje taneczne, wokalne i muzyczne na 
scenie, wszystkim animatorom, pra-
cownikom BCK za zaangażowanie, 
a Klubowi Seniora 
z Piekoszowa za 
smaczną kiełba-
skę z grilla – mó-
wiła Anna Wilk 
dyrektor BCK 
w Piekoszowie. 

Warto zazna-
czyć, że podczas 
obchodów Dnia 
Dziecka uro-
czyście otwarto 
ścieżki dydaktycz-

ne w Rezerwatach Moczydło i Chelo-
siowa Jama. – Cieszę się, że w tak 
wyjątkowym dniu uroczyście otwiera-
my bardzo ważne dla naszej gminy 
miejsca, wpisane na światową listę 
UNESCO. Jestem pewien, że zarów-
no dzieci jak i dorośli, nie tylko z na-
szej gminy, chętnie będą spacerować 
i zwiedzać nasze rezerwaty – mówił 
podczas przecinania wstęgi wójt Zbi-
gniew Piątek, który otwarcia ścieżek 
dokonał w towarzystwie Członka Za-
rządu Powiatu Cezarego Majchra, 
przewodniczącej Rady Gminy Pieko-
szów Barbary Drogosz, przedstawicieli 
rady gminy i dyrektor szkoły w Jaworz-
ni Małgorzaty Czekaj.                                      

                 /kcz/

W Dniu Dziecka w Jaworzni wzięło udział kilkuset uczniów. (fot. BCK)

Mieszkaniec naszej gminy z Medalem
za Ofiarność i Odwagę

Michał Jamioł mieszkaniec 
Szczukowic, na co dzień pracow-
nik Straży Granicznej w Kielcach, 
20 czerwca otrzymał odznaczenie 
w Pałacu Prezydenckim w Warsza-
wie – Medal za Ofiarność i Odwagę. 

O niezwykłym poświęceniu i od-
wadze Michała Jamioła pisaliśmy 
w wakacyjnym numerze „Głosu Pie-
koszowa” w 2020 roku (nr 6 [133] str. 
8). To wtedy mieszkaniec Szczukowic 
będąc w Macedonii, uratował czło-
wieka. – Powyższe odznaczenie od 
Prezydenta RP miało związek z ura-
towaniem topiącego się cudzoziemca 
w 2020 roku na jeziorze Dojran w Ma-
cedonii Północnej, gdzie byłem na mi-
sji zagranicznej ze Straży Granicznej. 

Jestem dumny, że otrzymałem tak 
zaszczytne wyróżnienie. Powyższy 
wyczyn poprzedzony był również po-
dziękowaniem i odznaczeniem jakie 
dostałem w 2021 roku z rąk Komen-
danta Głównego Straży Granicznej 
wraz z podziękowaniem – mówi Mi-
chał Jamioł. 

Warto zaznaczyć, że oprócz nie-
zwykłej odwagi, Michał Jamioł może 
pochwalić się osiągnięciami na polu 
sportowym. – W wolnej chwili staram 
się systematycznie biegać i startować 
w biegach ulicznych na terenie Pol-
ski. Jestem również wielokrotnym mi-
strzem Polski w biegach przełajowych 
w Straży Granicznej – mówi mieszka-
niec Szczukowic.                         /kcz/ Michał Jamioł z sekretarzem stanu Andrzejem 

Derą. (fot. Michał Jamioł)
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JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE
* zmieszane odpady komunalne - 5 i 19 lipca; 2 i 16 
sierpnia * popiół - 12 lipca, 9 sierpnia * bio - 12 i 26 lip-
ca; 9 i 23 sierpnia * odpady segregowane - 25 lipca i 29 
sierpnia

GAŁĘZICE, ŁAZISKA, RYKOSZYN, PIEKOSZÓW 
(ul. Kryształowa, ul. Kolejowa - pod lasem)

* zmieszane odpady komunalne - 6 i 20 lipca; 3 i 17 sierp-
nia * popiół - 12 lipca i 9 sierpnia * bio - 12 i 26 lipca; 9 
i 23 sierpnia * odpady segregowane - 1 lipca i 5 sierpnia

PIEKOSZÓW 
(Osiedla: Inwestprojekt, Ogrodnik, 

40-lecia, ulice: Stara Wola, Brzoskwiniowa, 
Jagodowa, Poziomkowa, Agrestowa)

* zmieszane odpady komunalne - 7 i 21 lipca; 4 i 18 
sierpnia * popiół - 21 lipca i 18 sierpnia * bio - 12 i 26 
lipca; 9 i 23 sierpnia * odpady segregowane - 14 lipca 
i 11 sierpnia

PIEKOSZÓW 
(ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Jaśminowa, 
Lawendowa, Ogrodowa, Wiosenna, Pogodna, Lipo-

wa, Chęcińska, Wolności, Wspólna, Częstochowska, 
Szkolna, Leśna, Słoneczna, Kolejowa, Widokowa)

* zmieszane odpady komunalne - 1 i 15 lipca; 5 i 19 sierp-
nia * popiół - 20 lipca i 17 sierpnia * bio - 6 i 20 lipca; 3 
i 17 sierpnia * odpady segregowane - 8 lipca i 12 sierpnia

SZCZUKOWICE, SZCZUKOWSKIE GÓRKI, 
PIEKOSZÓW (ul. Czarnowska, ul. Zgody)

* zmieszane odpady komunalne - 12 i 26 lipca; 9 i 23 
sierpnia * popiół - 7 lipca i 4 sierpnia * bio - 7 i 21 lipca; 4 
i 18 sierpnia * odpady segregowane - 28 lipca i 25 sierpnia

BRYNICA, JULIANÓW, PODZAMCZE
* zmieszane odpady komunalne - 13 i 27 lipca; 10 i 24 
sierpnia * popiół - 7 lipca i 4 sierpnia * bio - 7 i 21 lipca; 4 
i 18 sierpnia * odpady segregowane - 22 lipca i 26 sierpnia

ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, 
WINCENTÓW-ZRĘBY, ŁUBNO

* zmieszane odpady komunalne - 14 i 28 lipca; 11 i 25 
sierpnia * popiół - 19 lipca i 16 sierpnia * bio - 5 i 19 lipca; 2 
i 16 sierpnia * odpady segregowane - 27 lipca i 24 sierpnia

SKAŁKA, BŁAWATKÓW, ZAJĄCZKÓW, 
WESOŁA, MŁYNKI, WIERNA RZEKA

* zmieszane odpady komunalne - 8 i 22 lipca; 12 i 26 
sierpnia * popiół - 19 lipca i 16 sierpnia * bio - 5 i 19 lipca; 2 
i 16 sierpnia * odpady segregowane - 15 lipca i 19 sierpnia

MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, LASEK, LESICA
* zmieszane odpady komunalne - 6 i 20 lipca; 3 i 17 sierp-
nia * popiół - 20 lipca i 17 sierpnia * bio - 6 i 20 lipca; 3 i 17 
sierpnia * odpady segregowane - 13 lipca i 10 sierpnia.

Harmonogram na kolejny miesiąc podamy w wakacyj-
nym numerze „Głosu Piekoszowa” w sierpniu.            /UG/ 

Gospodarka odpadami - 
harmonogram lipiec i sierpień

R E K L A M A
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Sportowy pierwszy dzień 
MegaMocy Piekoszowa

Olimpiada sportowa to pierw-
szy dzień trzydniowej imprezy pn. 
„MegaMoc Piekoszowa”, którego 
organizatorami są wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek oraz Bi-
blioteka Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

Tym razem około dwustu uczniów 
z terenu gminy Piekoszów wzięło 
udział w sportowych rywalizacjach 
zorganizowanych przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie we 
współpracy z nauczycielami m.in. wy-
chowania fizycznego z każdej szkoły.

Uczniowie, którzy przybyli na olim-
piadę, walczyli o czołowe miejsca 
uczestnicząc w takich dyscyplinach 
jak biegi dystansowe, piłka nożna, 
siatkówka plażowa i tenis stołowy. – 
W każdej z tych dyscyplin był podział 
na klasy czy płeć – dodaje Jolanta 
Laskowska nauczyciel z Piekoszowa. 
– Cieszymy się, że po tak dużej prze-
rwie spowodowanej pandemią, znala-
zła się tak duża grupa uczniów, która 
zechciała wziąć udział w rywalizacjach 
sportowych, poruszać się i aktywnie 
spędzić ten dzień – mówiła z kolei 
Marta Brożek również nauczyciel WF 
z Piekoszowa.

Rzeczywiście – blisko 200 uczniów 
konkurowało w różnych dyscyplinach. 
Widać było ich zaangażowanie, chęć 
walki, a w wielu przypadkach – ogrom-
ne zasoby energii. – Sport to zdrowie, 
każdy to wie. Cieszę się ogromnie, że 
w gminnej olimpiadzie wzięło udział 
tak wielu zawodników. Widać, że sport 
w gminie Piekoszów stoi na wysokim 
miejscu, jeśli chodzi o zainteresowania 
młodych ludzi. Kto wie, może za kilka, 
kilkanaście lat będziemy mieli swoich 
reprezentantów na prawdziwej Olim-
piadzie – mówił wójt gminy Piekoszów, 
tuż po uroczystej prezentacji szkolnych 
zespołów.

Jak podkreślali uczestnicy olim-
piady, była ona nie tylko możliwością 
spędzenia czasu w sposób aktywny, 
ale i pozwalała na integrację. – Super, 
że organizuje się tego typu wydarze-
nia. Oprócz tego, że możemy pograć, 
porywalizować, to jeszcze jest szansa 
na spotkanie kogoś fajnego, interesu-
jącego. Integracja jest ważnym punk-
tem dzisiejszego wydarzenia, zaraz po 
sporcie i to jest bardzo fajne – mówiły 
uczennice szkoły w Brynicy Klaudia 
Zarychta, Zuzanna Janowska i Oliwia 
Mazur. – Mamy do wyboru wiele dys-
cyplin – ktoś może lubić piłkę, a kto 
inny siatkówkę, biegi czy tenis stołowy. 

Każdy znalazł tu coś dla siebie. Super, 
że organizuje się takie wydarzenia, po-
winno być ich jak najwięcej, bo dzięki 
temu możemy się zintegrować, a przy 
okazji sprawdzić swoją siłę i zintegro-
wać się z innymi – mówił Tomasz Gra-
bowski ze szkoły w Rykoszynie. 

Puchar Mistrza Olimpiady za naj-
większą ilość punktów powędrował do 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Jaworzni. Uroczyste wręczenie pu-
charów nastąpiło w trzecim dniu Me-
gaMocy Piekoszowa.

Wyniki z podziałem na kategorie 
i klasy dostępne są na stronie interne-
towej www.bckpiekoszow.pl.        /kcz/
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Siatkówka plażowa była jedną z dyscyplin olimpiady. (fot. BCK)

Biegi cieszyły się dużym zainteresowaniem. (fot. BCK)
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Drugi i trzeci dzień MegaMocy Piekoszowa, zorga-
nizowanej przez wójta Zbigniewa Piątka i Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie, upłynął pod zna-
kiem zabawy tanecznej. Kilkutysięczna publiczność 
mogła posłuchać wielkich przebojów zespołów Ca-
maSutra i MIG.

– Frekwencja dopisała, pogoda również, więc mogę 
śmiało stwierdzić, że imprezę można uznać za bardzo 
udaną. Mieszkańcy oraz goście spoza gminy mogli 
uczestniczyć w naprawdę świetnych koncertach, obej-
rzeć występy młodych artystów z naszej gminy, czy sko-
rzystać z wielu innych atrakcji jakie były dostępne – mó-
wił wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 

Pokazy muzyczne, wokalne i taneczne
Podczas obu rozrywkowych dni, każdy, bez względu 

na wiek mógł znaleźć coś dla siebie. Na najmłodszych 
czekały gry i animacje prowadzone przez pracowników 
Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie oraz ogrom-
ne dmuchańce i trampoliny. Dzieci mogły zrobić sobie 
brokatowy tatuaż, dostać balona czy wziąć udział w za-
bawach zorganizowanych przez Szkołę Językową Lan-
guage Academy z Piekoszowa. Oprócz tego na scenie 

zaprezentowali się młodzi artyści z terenu gminy Pie-
koszów i nie tylko, którzy przedstawili swoje umiejętno-
ści wokalne i taneczne. Nie mogło zabraknąć pokazów 
karateków z KKM Morawica i Piekoszów oraz Akademii 
Małego Strażaka z Brynicy.  – Weekend był również bar-
dzo taneczny za sprawą zespołów Z Taborem (Klub Se-
nior+ z Piekoszowia) Juppi, newX, Braters, Camasutra, 
E-Maill, Orion Band czy MIG. Oprócz tego publiczność 
mogła pobawić się przy muzyce miksowanej przez DJ 
Corby – wymienia Dorota Kozieł, która wraz z  dyrek-
tor BCK Anną Wilk prowadziła imprezę. Pod wrażeniem 
organizacji imprezy był również senator Jacek Włoso-
wicz. – Bardzo dziękuję za zaproszenie, naprawdę warto 
było tu przyjechać. Jest piękna pogoda, mnóstwo atrak-
cji i wspaniała ogromna publiczność. Jestem pewien, że 
wszyscy bawią się świetnie – mówił senator Włosowicz.

Wręczenie nagród w loterii podatkowej
Oprócz muzycznych atrakcji, na scenie zobaczyliśmy 

także zdobywców nagród w loterii PIT „Piekoszów – tu 
się opłaca!”. – Druga edycja loterii podatkowej spotka-
ła się z dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy, którzy 
wzięli udział w loterii, mogli zdobyć naprawdę atrakcyjne 
nagrody o łącznej wartości 20 000 złotych – mówił po 
rozdaniu nagród wójt Zbigniew Piątek. – Im więcej osób 
rozliczy się w gminie Piekoszów, tym więcej pieniędzy 
wróci do gminnego budżetu, a to z kolei pozwoli na re-
alizację wielu dodatkowych inwestycji – podsumowała 
Barbara Drogosz. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło 
w sobotę 18 czerwca. Kamery sportowe Lamax x9.1 o 
wartości 500 zł każda, trafiły do Pani Magdaleny i Pana 
Jarosława, smartwatche Samsung Galaxy Watch 4 o 
wartości 1200 zł każdy otrzymały Panie Jadwiga i Iwo-
na, hulajnogę elektryczną Xiaomi Mi Essential o warto-
ści 1500 zł zdobyła Pani Mirosława, a rowery trekkin-
gowe Kross Track o wartości 1800 zł każdy otrzymały 
Panie Agnieszka i Katarzyna. Z kolei robot sprzątający 
iRobot Roomba i7+ o wartości 3000 zł powędrował do 
Pani Angeliki, a ekspres do kawy marki DeLonghi o war-

Muzyczne niespodzianki w drugim i trzecim dniu MegaMocy

Laureaci tegorocznej edycji loterii podatkowej. (fot. BCK)

Zespół CamaSutra rozgrzał publiczność w sobotni wieczór. (fot. BCK)

Natomiast zespół MIG wystąpił w niedzielę. (fot. BCK)
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Muzyczne niespodzianki w drugim i trzecim dniu MegaMocy
tości 3500 zł otrzymała Pani Jolanta. Nagrodę główną 
w postaci vouchera na rodzinny wyjazd wypoczynkowy 
o wartości 5000 zł otrzymał Pan Kamil z Zajączkowa. – 
Jestem mile zaskoczony, że zdobyłem główną nagrodę 
i bardzo się z niej cieszę – mówił zdobywca vouchera 
zachęcając innych do brania udziału w kolejnej odsłonie 
loterii.

Najlepsi uczniowie nagrodzeni stypendiami
W ostatnim dniu MegaMocy Piekoszowa rozdano 

także stypendia oraz Laury Piekoszowskie dla najzdol-
niejszych uczniów. – Decydując się na nagradzanie naj-
zdolniejszych uczniów stypendiami, chciałem im w ten 
sposób pogratulować znakomitych osiągnięć i wes-
przeć ich w dalszej nauce. Takie wyróżnienia otrzymują 
uczniowie ze średnią 5,5 i powyżej, a więc ci naprawdę 
uzdolnieni – mówił wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. W tym roku stypendia w kwocie 1500 zł otrzymało 
55 uczniów. Ze szkoły w Brynicy nagrodzono Mateusza 
Arabasza, Julię Koston, Oliwię Mazur, Kamilę Nogaj, 
Amelię Tomasik i Klaudię Zarychtę. Wśród nagrodzo-
nych uczniów ze szkoły w Jaworzni znalazły się Gabrie-
la Jarosińska i Gabriela Wojciechowska, a ze szkoły w 
Łosieniu Kacper Jas, Igor Koruba, Alan Mróz i Natalia 
Smolarczyk. Nagrodzono także czwórkę uczniów z Mi-
cigozdu – Magdalenę Ciszek, Zuzannę Sulej, Laurę 
Zaleską i Marię Ziębińską. Stypendia otrzymali także 
uczniowie ze szkoły w Piekoszowie – Karolina Bryk, 
Klaudia Domagała, Zofia Głowala, Julia Jarząb, Dawid 
Krzywicki, Karolina Kwiecień, Magdalena Madej, Nata-
lia Malicka, Maria Myszura, Michalina Nawrocka, Piotr 
Pietrzykowski, Hubert Podkowa-Górski, Bartłomiej Polit, 
Anna Rak, Aleksandra Wijas, Kinga Wzorek, Maja Za-
pała, Karolina Zaród, Natalia Zarychta, Wiktoria Zbrosz-
czyk i Amelia Żukowska. To ogromne wyróżnienie nie 
ominęło siódemki uczniów z Rykoszyna – Natalii Głuch, 
Oliwiera Głucha, Nadii Lesiak, Kordiana Sobczyka, Pio-
tra Szafulskiego, Magdaleny Wijas i Jakuba Włodarczy-
ka. Wśród nagrodzonych uczniów ze szkoły w Szczu-
kowskich Górkach znaleźli się Filip Iwan, Weronika Lis 

i Zuzanna Przepióra, a wśród uczniów z Zajączkowa – 
Gabriel Chrabąszcz, Anna Długosz, Natalia Kozieł, Oli-
wia Łoniewska, Lena Terelak, Erwin Trybek, Alan Walas 
i Zuzanna Wojtasińska. 

Laury Piekoszowskie wręczone
W tym roku również przyznano dwie najważniejsze 

nagrody - Laury Piekoszowskie. Te zaszczytne wyróżnie-
nia i dodatkowe stypendia w jednorazowej kwocie 2000 
zł każde, otrzymały Karolina Zaród uczennica szkoły w 
Piekoszowie za osiągnięcia naukowe oraz Patrycja Ga-
łecka również ze szkoły w Piekoszowie za osiągnięcia 
sportowe. – Te nagrody są dla nas bardzo dużym wyróż-
nieniem oraz motywacją do dalszej pracy i nauki. Bardzo 
dziękujemy za to docenienie – mówiły laureatki Laura 
Piekoszowskiego.

Najlepsi sportowcy oraz największe talenty roku 
kulturalnego 2021/2022 docenieni

Warto zaznaczyć, że podczas trzeciego dnia Mega-
Mocy nagrodzono także młodych sportowców biorących 
udział w Gminnej Olimpiadzie Sportowej, podziękowa-
no sponsorom wydarzenia, a także nagrodzono Talen-
ty Roku, wybrane przez instruktorów Biblioteki Centrum 
Kultury w Piekoszowie w sezonie kulturalnym 2021/2022. 
– Statuetki przyznaliśmy 7 najbardziej uzdolnionym i wy-
różniającym się uczestnikom zajęć tematycznych organi-
zowanych przez BCK. I tak,  Talentem Roku w zajęciach 
muzycznych w klasie pianina została Anna Długosz, 
w klasie gitary – Maciej Filipiak, w ceramice – Blanka 
Komorowska, w Chochliczku – Zuzanna Starzyńska, 
w wokalu – Alicja Kozieł i Aleksandra Piotrowska, a w 
tańcu – Nadia Król – wymienia dyrektor BCK Anna Wilk. 

Trzydniowa impreza zgromadziła w sumie kilka ty-
sięcy uczestników. Patronat honorowy nad wydarze-
niem objęli Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz, 
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej 
Bętkowski i Starosta Kielecki Mirosław Gębski. Patro-
nat medialny objęli TVP3 Kielce, Radio Kielce, CKinfo 
i Echo Dnia.                 

                                                                /kcz/

Laur Piekoszowski w dziedzinie nauki powędrował do Karoliny Zaród (od le-
wej), a w dziedzinie sportu do Patrycji Gałeckiej. (fot. BCK)

W każdym dniu rozrywkowej części MegaMocy przed sceną gromadziło się w 
sumie kilka tysięcy osób. (fot. BCK)
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Sponsorzy MegaMocy Piekoszowa

Bank Spółdzielczy
w Łopusznie

  Serdecznie dziękuję wójtowi gminy Piekoszów Zbigniewowi Piątkowi za współorgani-
zację wydarzenia oraz sponsorom tegorocznej MegaMocy Piekoszowa - firmie Amphitec 
Production Sp. z o.o w Piekoszowie, firmie 4Eco Sp. z o.o., firmie GIMAX-TRUCK, firmom 
P.H.U. Elżbieta Bartos - Bartos Paliwa, Quest S.C., PSB Mrówka Piekoszów, firmie Mega-
Styro, Bankowi Spółdzielczemu w Łopusznie, Delikatesom Centrum Aleksandra Woldera w 
Piekoszowie, Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Kosińscy oraz Hotelowi & Restauracji 
Leśna Promenada za wsparcie przy organizacji imprezy. Dziękuję Zakładowi Usług Ko-
munalnych w Piekoszowie, strażakom z Piekoszowa i Szczukowic, służbom medycznym 
i ochronie; dziękuję radnej Małgorzacie Pietrzykowskiej za udostępnienie pomieszczeń 
świetlicy środowiskowej i dyrektor żłobka gminnego Pelagii Rusieckiej za udostępnienie 
pomieszczeń żłobka gminnego. Dziękuję członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich Piekoszo-
wianie za przygotowanie poczęstunku dla gości oraz dyrekcji i pracownikom Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Piekoszowie za udostępnienie boisk i sal na potrzeby organizacji 
Olimpiady Sportowej. Pragnę również podziękować pracownikom Biblioteki Centrum Kul-
tury w Piekoszowie za zaangażowanie i pracę włożoną w organizację całej MegaMocy 
Piekoszowa oraz Dorocie Kozieł za współprowadzenie imprezy. Anna Wilk

Dyrektor Biblioteki Centrum Kultury 
w Piekoszowie
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„Bo wolność jest w nas” - to myśl przewodnia 
tegorocznego Festynu Rodzinnego zorganizowa-
nego przez Zespół Oświatowych Placówek Inte-
gracyjnych w Micigoździe, reaktywowanego po 
dwóch latach pandemicznych obostrzeń, który 
odbył się 11 czerwca 2022 roku.

Uroczystość uświetnił wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek oraz goście w osobach Zbigniewa Ko-
niusza Wojewody Świętokrzyskiego, Tomasza Grusz-
czyńskiego radnego Powiatu Kieleckiego, Cezarego 
Majchra członka Zarządu Powiatu Kieleckiego, Mag-
daleny Smolarczyk-Korby Skarbnik Gminy Piekoszów, 
radnej Małgorzaty Pietrzykowskiej, radnego Pawła 
Zaleskiego i sołtysa Micigozdu Roberta Ślempa. Licz-
nie przybyli także uczniowie, rodzice oraz mieszkań-
cy Micigozdu i okolic.

Dyrekcja ZOPI w Micigoździe Mirosław Kowalski 
i Agnieszka Wijas oraz zaproszeni goście w swych 
przemówieniach wskazali na doniosłą rolę wolności 
w życiu każdego człowieka. Podkreślili, że wolność to 
możliwość podejmowania własnych decyzji, samore-
alizacji, brak przymusu i możliwość działania zgodnie 
z własną wolą. To naturalne i nienaruszalne prawo 
człowieka do samostanowienia. To brak ograniczeń 
w wyborze wartości. Przybyli goście zwrócili również 
uwagę na rozwój naszej placówki, zarówno samego 
budynku, jak i jego otoczenia. 

W uznaniu za oddanie i efektywną pracę na rzecz 
gminy, wierność własnym ideałom i zainteresowaniom 
oraz postawę godną naśladowania, wójta Zbigniewa 
Piątka uhonorowano zaszczytnym tytułem Człowieka 
z Pasją 2022 roku.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Pojawił się na-
rodowy taniec - polonez, poezja polskich poetów oraz 
piosenki patriotyczne. Ukoronowaniem występu była 
wspaniała pantomima. Wystąpiło w niej sześć na bia-
ło ubranych uczennic przypominających panny z „Pie-
śni świętojańskiej o sobótce” Jana Kochanowskiego. 
Dziewczęta wykonały piękny taniec przy nastrojowej 
muzyce i przekazały światełko pokoju przedstawicie-
lom wszystkich kontynentów. Zachwyt i oklaski wi-
dzów wzbudził wypuszczony w świat gołąb, symbol 
wolności.

Kolejnym punktem uroczystości było symbolicz-
ne przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości oraz 
przedstawicieli uczniów i rodziców i oddanie budynku 
szkoły po termomodernizacji.

Po uczcie dla ducha nastąpiła uczta dla ciała. W 
części rozrywkowej przybyli goście i uczestnicy spo-
tkania mogli skorzystać z przeróżnych atrakcji. Przy-
gotowano bogate zaplecze gastronomiczne: kiełbaski 
z grilla, ciasta, sałatki, lody, watę cukrową, napoje 
zimne i gorące. Jednak prawdziwym hitem okazała 

się czekoladowa fontanna. Zapewniono także licz-
ne rozrywki m.in. pokaz Akademii Małego Strażaka 
z Brynicy, rozgrywki sportowe z atrakcyjnymi nagro-
dami, studio tatuażu, malowanie twarzy, dmuchańce, 
balony, fotobudkę oraz dyskotekę z muzyką na żywo 
w wykonaniu zespołu Braters. 

Nie udałoby się to gdyby nie olbrzymie zaangażo-
wanie wszystkich nauczycieli, pracowników ZOPI oraz 
wielu uczniów i rodziców, zarówno na długo przed fe-
stynem, jak i w trakcie. 

Za pomoc w zorganizowaniu naszego spotkania 
serdecznie dziękujemy sponsorom i darczyńcom, 
którymi byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w UG Piekoszów, Paweł  Ho-
chel - Hochtrans,  Artur  Widłak - Polskie Górnictwo 
Skalne Minerał,  Paweł  Ludynia - Prodach, Andrzej 
Parandyk - Szkoła Jazdy Piekoszów, Mateusz Maj-
ka - Agencja Reklamy i Handlu Pressgraf, Mateusz 
i Tomasz Picheta - Mechanika Pojazdowa, Paweł Stę-
pień -  Zakład naprawy i obsługi pojazdów Mechanik,  
Katarzyna Dudzic – F.H.U., Tomasz Majka - Zakład 
Piekarniczy Delikatesy Euro, Paweł Malicki - Agencja 
Ochrony Ramzes, Aleksander Wolder - Delikatesy 
Centrum, Paulina Kleszcz - Kwiatomania u Pauliny, 
Artur Żukowski - Kwiaciarnia Cuda Wianki, Robert 
Ślemp - Sołtys Sołectwa Micigózd, Paweł Zaleski - 
Radny Gminy Piekoszów, Karol  Sobura – P.H.U. Kar-
-Trans, Aneta Dyk - Świat Firanek, Piotr Salwa - Sal-
-Bud, Zbigniew  Staniec, Roman Bujak - Stanex Młyn, 
Bartłomiej Wijas - Mobil Serwis, ABC Sklep spożyw-
czo-przemysłowy Brynica, Daniela i Marian Krze-
szowscy - Rol-Mech, Dorota Bal - Świat ubezpieczeń, 
Małgorzata i Marta Lis - Zielony Koszyk, Renata Ja-
nus - ABC sklep wielobranżowy.

Dziękujemy wszystkim organizatorom, sponsorom 
oraz uczestnikom i zapraszamy za rok. 

/ZOPI w Micigoździe/

Bo wolność jest w nas!

Hasło „Bo wolność jest w nas” przyświecało tegorocznemu festynowi zorgani-
zowanemu przy szkole w Micigoździe. (fot. ZOPI Micigózd)
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Wycieczki sposobem na naukę
Mówi się, że podróże kształcą, 

poszerzają horyzonty i zostawiają 
wspomnienia na całe życie. Mają 
też magiczną moc. Pozwalają zdy-
stansować się do problemów dnia 
codziennego. Poprawiają nasze 
samopoczucie, ale także są bar-
dzo ważną inwestycją w siebie 
i własny rozwój.

O tym, że warto inwestować 
w przeżycia, nowe doświadczenia, 
których nikt nie może odebrać, prze-
konani są uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Łosieniu.

W czerwcu klasy 0 – III uczestni-
czyły w wycieczce do Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego. Program 
zwiedzania objął JuraPark (Kraina 
Dinozaurów), Muzeum Jurajskie, 
Zwierzyniec (Dolny i Górny) oraz 
Wioskę Czarownic - Sabatówkę. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczyły 
dzieciom również zabawy w Parku 
Rozrywki.

Uczniowie klas IV – VIII wraz z na-
uczycielami wybrali się na rajd tere-
nowy do rezerwatu przyrody nieoży-
wionej Moczydło w Jaworzni. Poznali 
jedno z najciekawszych miejsc na te-
renie Chęcińsko – Kieleckiego Parku 

Krajobrazowego. Na ścieżce dydak-
tycznej wzbogacili swoją wiedzę na 
temat rozwiniętego na tym terenie 
górnictwa kruszcowego, trwające-
go z przerwami od XVII do począt-
ku XIX wieku. Spacer wśród drzew, 
zanurzenie się w szczególny leśny 
mikroklimat okazał się dla wszystkich 
uczestników rajdu naturalnym anty-
depresantem. 

Zachęceni przez starszych ko-
legów i koleżanki na podobną wy-
cieczkę wyruszyli również uczniowie 
z młodszych klas. Ponadto trzeciokla-
siści ze szkoły w Łosieniu odbyli tak-

że pielgrzymkę dziękczynną za dar 
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej 
na Jasną Górę. Po uczcie duchowej 
przyszedł czas na szaleństwa w Par-
ku Rozrywki w Ogrodzieńcu.

Uczniowie wrócili z wycieczek bar-
dzo zadowoleni i zrelaksowani. Przy-
wieźli nie tylko pamiątki i piękne zdję-
cia, ale też ciekawe wspomnienia, 
nowe doświadczenia oraz wzbogacili 
swoją wiedzę. Nic tak nie rozwija in-
teligencji jak podróżowanie. Dodatko-
wym atutem wyjazdów była aktyw-
ność fizyczna na świeżym powietrzu.                                        

                           /SP w Łosieniu/

Jak podkreślano, wycieczki poszerzają horyzonty i wzbogacają wiedzę. (fot. SP Łosień)

Gminny Konkurs Profilak-
tyczny „Dzieci przeciw uzależ-
nieniom” organizowany przez 
szkołę w Zajączkowie został 
rozstrzygnięty. Dzieci miały za 
zadanie stworzenie plakatu pro-
mującego zdrowie lub alterna-
tywne spędzanie wolnego cza-
su albo napisanie wiersza czy 
rymowanki o tematyce profilak-
tycznej. 

Gminny Konkurs Profilaktycz-
ny miał na celu wspieranie przed-
sięwzięć profilaktycznych, zwięk-
szanie obszaru świadomości 
o zagrożeniach uzależnieniami, 
zachęcanie dzieci i młodzieży do 
własnych przemyśleń, poszukiwań, 

ocen, kształtowanie i promowa-
nie pozytywnych norm i wartości, 
kształtowanie odpowiedniej po-
stawy wobec własnego zdrowia, 
rozwijanie umiejętności posługi-
wania się technologią informacyj-
ną, kształcenie umiejętności wy-
szukiwania informacji z różnych 
źródeł doskonalenie umiejętno-
ści selekcjonowania wiadomości 
i motywowanie do twórczej pracy. 
Laureatami konkursu zostali: Klasy 
I-III: I miejsce Aleksandra Wojcie-
chowska (SP Jaworznia), II miej-
sce Oliwia Drogosz (SP Micigózd) i 
III miejsce Blanka Smolarczyk (SP 
Zajączków). Wyróżnienia: Weroni-
ka Jedlińska (SP Micigózd), Michał 

Surma (SP Micigózd) i Kornel Prę-
dota (SP Jaworznia). Klasy IV-VI: 
I miejsce Natalia Smolarczyk (SP 
Łosień), II miejsce Hubert Pod-
kowa-Górski (SP Piekoszów), III 
miejsce Agnieszka Gola (SP Ło-
sień). Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali: Kordian Sobczyk (SP 
Rykoszyn), Kacper Buchcic (SP 
Piekoszów). Klasy VII-VIII: I miej-
sce Wiktoria Domagała (SP Pie-
koszów), II miejsce Oliwier Snoch 
(SP Łosień), III miejsce Aleksandra 
Wijas (SP Piekoszów). Wyróżnie-
nia powędrowały do Kacpra Jasa 
(SP Łosień), Amelii Kozieł (SP Pie-
koszów) i Julii Kowalskiej (SP Ło-
sień).              /SP w Zajączkowie/

Dzieci przeciw uzależnieniom
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W dniach 30 – 31 maja w szkole 
podstawowej w Brynicy odbyły się 
XIX Świętokrzyskie Dni Profilak-
tyki pod hasłem ,,Doświadczenie 
traumy w biegu życia rodziny". 

W poniedziałek uczniowie klas 0-III 
zaprosili swoich rodziców na występ 
pn. „Mama, Tata i Ja”.  Aby pokazać, 
że Brynica solidaryzuje się z naszy-
mi sąsiadami ze wschodu w uroczy-
stości tej wzięły udział także rodziny 
z Ukrainy mieszkające w naszej miej-
scowości.

Na początku dzieci zaprezentowa-
ły się w pięknym wystukiwaniu melo-
dii na bum bum rurkach, a następnie 
wyrecytowały wiersze skierowane 
do rodziców. Na koniec zaśpiewały 
tak pięknie piosenkę o mamie i tacie, 
że nie obyło się bez łez wzruszenia. 
Słowa podziękowania i gratulacje wy-
głosił wójt Zbigniew Piątek oraz dy-
rektor szkoły Tomasz Gruszczyński. 
Byli pełni podziwu występu młodych 
artystów.

Drugą częścią programu była pre-
lekcja powiązana z koncertem rocko-
wym. Gościem specjalnymi w dniu 
był Jacek Musiatowicz – wokalista, 
gitarzysta, autor tekstów, poeta i kom-
pozytor, zwycięzca 33. Festiwalu 

Piosenki Studenckiej w Krakowie, 
laureat nagrody literackiej im. Józefa 
Kraszewskiego, autor tekstów Patry-
cji Markowskiej, Iwony Węgrowskiej, 
Jacka Dewódzkiego, Marka Dyja-
ka, twórca muzyki do filmu: „Historia 
istotnej Victorii” – filmu o AIDS, który 
został nagrodzony Złotymi Niedźwie-
dziami na Festiwalu w Berlinie.

Musiatowicz przestrzegał młodych 
słuchaczy, aby nie zbaczali z drogi, 
aby zawsze wiedzieli, że rodzina to 
podstawa ich funkcjonowania w ży-
ciu. Refleksje opierał na swoim przy-
kładzie. Wokaliście towarzyszył jego 
syn Michał. Na koniec spotkania zo-
stały wręczone nagrody za Gminny 
Konkurs Piosenki Poetyckiej i Tury-
stycznej. 

Kolejny dzień również przyniósł 
wiele wrażeń. Od rana było gwarno 
i wesoło na boisku szkolnym. W celu 
integracji społeczności i pokazaniu, 
że zabawa z rodzicami też jest fajna, 
odbył się mecz piłki nożnej – tatusio-
wie kontra uczniowie.

Były ogromne emocje i po dwóch 
częściach nie udało się rozstrzygnąć 
zwycięzców. Zadecydowały rzuty 
karne. Ze zwycięstwa mogli cieszyć 
się rodzice wygrywając jedną bram-

ką. Puchar zwycięzcom wręczył dy-
rektor szkoły Tomasz Gruszczyński. 
Kolejnym punktem programu było 
otwarcie patio. Senator Krzysztof 
Słoń, podpułkownik Sławomir Mach-
niewicz, dyrektor Tomasz Gruszczyń-
ski i oczywiście fundatorzy miejsca 
przyjaznego uczniom, czyli Rada 
Rodziców uroczyście przecięli wstęgi 
– tym sposobem uczniowie mogli cie-
szyć się i odpocząć pod palmą. 

W międzyczasie społeczność 
szkolna korzystała z atrakcji, które 
były przewidziane na ten dzień. Dzie-
ciaki zjeżdżały, robiły sobie warko-
czyki, korzystały z fotobudki. Żaden 
dzień nie obył się bez waty cukrowej 
ani popcornu. Na zakończenie, adep-
ci Akademii Małego Strażaka wzię-
li udział w pokazie gaszenia ognia. 
Dyrektor szkoły pożegnał wszystkich 
zgromadzonych i obiecał, że to nie 
ostatnia tak świetna zabawa.

Dni Profilaktyki odbyły się dzięki 
wsparciu finansowemu Rady Rodzi-
ców oraz Gminnej Komisji Rozwiąza-
nia Problemów Alkoholowych w Pie-
koszowie. Koordynatorami działań 
były nauczycielki Agata Paździerz, 
Elżbieta Szymonek oraz Anna Szym-
kiewicz.                     /SP w Brynicy/

Dni Profilaktyki i Rodziny w Brynicy

Z najlepszymi życzeniami dla Mam
Dzień Mamy to jeden z najpięk-

niejszych dni w roku. Wszystkie 
dzieci na całym świecie ślą swo-
im mamom najserdeczniejsze 
życzenia i podziękowania. 

Dzieci z oddziału przedszkolne-
go 5-6 latków ze szkoły w Szczu-
kowskich Górkach, również uczci-
ły ten dzień bardzo uroczyście. 
Wszyscy w odświętnych strojach 
z lekką tremą, poprzez recyta-
cję wierszy, popisy wokalne i ta-
niec wyrazili miłość i wdzięczność 
swoim kochanym mamom za trud 
i poświęcenie wkładane każdego 
dnia w ich wychowanie. Mamy były 
bardzo wzruszone i dumne z wy-
stępów artystycznych swoich po-
ciech. Następnie dzieci obdarowa-

ły mamy własnoręcznie zrobionymi 
laurkami. Nie zabrakło buziaków i 

gorących uścisków. 
/SP w Szczukowskich Górkach/

Z najlepszymi życzeniami dla Mam wystąpiły przedszkolaki. (fot. SP Szczukowskie Górki)
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Kolory 
inspiracji

Na początku czerwca w Święto-
krzyskim Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Kielcach odbyła się 
konferencja podsumowująca pro-
jekt „Historia i tożsamość - pol-
skie symbole narodowe". 

W ramach projektu odbył się kon-
kurs plastyczny pn. „Biel i czerwień 
- Kolory pełne inspiracji", w którym 
uczeń szkoły w Jaworzni Ignacy Pół-
chłopek zdobył wyróżnienie. 

                         /SP w Jaworzni/

Sandomierz
pełen jest atrakcji

Uczniowie szkoły w Rykoszy-
nie we wtorek 21 czerwca zwie-
dzali Sandomierz. 

Cały dzień spędzili oglądając 
najciekawsze atrakcje tego święto-
krzyskiego miasta. Organizatorzy 
zaplanowali wiele atrakcji - ucznio-
wie zaczęli od zwiedzenia Muzeum 
Figur Woskowych „Świat Ojca Ma-
teusza”, następnie zobaczyli Ry-

nek, Ucho Igielne, przeszli również 
Sandomierską Trasą Podziemną 
i udali się do Bramy Opatowskiej, 
a na zakończenie wyruszyli w rejs 
po Wiśle. Była to bardzo interesu-
jąca wyprawa - uczniowie wrócili 
zadowoleni i bogatsi o nowe wia-
domości związane z historią San-
domierza.

/SP w Rykoszynie/

Uczniowie z Rykoszyna zwiedzili m.in. Muzeum Figur Woskowych „Świat Ojca Mateusza”. (fot. SP Ryko-
szyn)

Mistrz matematycznych łamigłówek
Świętokrzyska Olimpiada Ła-

migłówek w województwie świę-
tokrzyskim odbyła się po raz 
drugi. To otwarte zawody w roz-
wiązywaniu łamigłówek diagra-
mowych, organizowane przez 
Świętokrzyskie Centrum Dosko-
nalenia Nauczycieli w Kielcach 
we współpracy z Wydawnictwem 
Logi  -  pod patronatem Kurato-
rium Oświaty w Kielcach.

W eliminacjach w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Kochanowskie-
go w Piekoszowie wzięło udział 33 
uczniów.

Do finału zakwalifikowały się 
uczennice: Amelia Mieszczankow-
ska z kl. III „a” i Julia Stępień z kl. 
III „b”.

W środę 1 czerwca uczennice 
naszej szkoły uczestniczyły w finale 
II Świętokrzyskiej Olimpiadzie Łami-
główek  w Wojewódzkim Domu Kul-
tury w Kielcach, gdzie spotkało się 

około 90 uczestników z całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Każ-
dy uczestnik rozwiązywał zagadki 
logiczne w trzech kategoriach wie-
kowych: kl. I-III, kl. IV-VI, kl. VII-VIII 
oraz szkoły ponadpodstawowe.

Zaszczytny tytuł „Mistrza łamigłó-
wek matematycznych” w wojewódz-
twie świętokrzyskim zdobyła nasza 
trzecioklasistka Amelia Mieszczan-
kowska z kl. III „a”.

                  /SP w Piekoszowie/

Uczeń z Jaworzni z wyróżnieniem w konkursie pla-
stycznym. (fot. SP Jaworznia)

R E K L A M A
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Zakończenie sezonu kulturalnego
W środę 8 czerwca uroczyście zakończyliśmy 

sezon kulturalny.
Kilkadziesiąt występów wokalno-muzycznych czeka-

ło na publiczność zgromadzoną w związku z zakończe-
niem roku kulturalnego 2021/2022. – Mieliśmy pokaz 
tańca, występy wokalne oraz gry na gitarze czy pia-
ninie. Chcieliśmy w ten sposób uhonorować naszych 
uczniów, którzy pod okiem poszczególnych instruktorów 
szlifują swoje umiejętności. Dzisiejszy dzień był najlep-
szą okazją na to, by się zaprezentować – mówiła Anna 
Wilk dyrektor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.

Pokazy muzyczno-taneczne nie były jedyną niespo-
dzianką w tym dniu. Instruktorzy zajęć tanecznych, wo-
kalnych, muzycznych, ceramicznych, kreatywnych i Or-
kiestry Dętej w ramach podziękowań za naukę w tym 
sezonie kulturalnym, wręczyli uczestnikom pamiątkowe 
dyplomy i drewniane magnesy z życzeniami udanych 
wakacji. – Trzeba przyznać, że dzieci i młodzież mają 
gdzie rozwijać swoje talenty, czego dowodem jest tak 
liczna, zgromadzona dziś grupa uczestników zajęć te-
matycznych prowadzonych przez BCK. Chciałbym po-
dziękować wszystkim instruktorom za ich pracę i wysi-
łek, wszystkim uczniom za zaangażowanie, a rodzicom 
za to, że znajdują czas, by przywozić swoje pociechy 
na zajęcia. Jestem pewien, że wielu z tych młodych lu-
dzi, którzy dziś otrzymali podziękowania, będzie konty-
nuowało naukę w kolejnym sezonie kulturalnym, a być 
może, zwiąże swoje życie z tą dziedziną, w której ak-
tualnie się udziela – mówił wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek.

Wręczenie nagród w konkursie
„Magiczne pióro”

W tym dniu tuż przed pokazami, wręczono nagrody i 
dyplomy laureatom konkursu literackiego „Magiczne pió-
ro”. – Prace naszych dzisiejszych nagrodzonych zostały 
już wysłane na konkurs ogólnopolski „LIPA”. Trzymamy 
kciuki, by i tym razem wysiłek młodych twórców z gminy 
Piekoszów został doceniony – mówiła Anna Wilk dyrek-
tor BCK. W kategorii klas I-III wyróżnienia powędrowały 

do Patryka Dwojewskiego ze szkoły w Brynicy za opo-
wiadanie „Moje pierwsze wakacje w Chorwacji” oraz do 
Aleksandry Kowalskiej również uczennicy szkoły w Bry-
nicy za opowiadanie „Przygody w SiSiLandii”.

Spośród uczniów klas IV-VI nagrody główne przy-
znano Kordianowi Sobczykowi ze szkoły w Rykoszy-
nie za wiersz „Wiosna”, Klaudii Domagale z Piekoszo-
wa za wiersz „Dzisiejszy obraz wiosny” oraz Gabrieli 
Mularczyk również z piekoszowskiej szkoły za prozę 
„Magiczna kraina”. W tej grupie wyróżniono Magdalenę 
Madej z Piekoszowa za wiersz „Masz tę moc!”, Natalię 
Piotrowską z Łosienia za prozę „Dziwny czas”, Huber-
ta Podkowę-Górskiego z Piekoszowa za opowiadanie 
bez tytułu, Marię Myszurę z Piekoszowa za opowieść 
„Przyjaźń to trudna rzecz” oraz Kingę Wzorek także ze 
szkoły w Piekoszowie za wiersz „Wiosna”.

W kategorii klas VII-VIII główne nagrody powędro-
wały do Wiktorii Domagały z Piekoszowa za wiersz 
„Trylogia Młodego Patrioty”, Diany Gos ze szkoły 
w Rykoszynie za wiersz „Podróż do Róży”, Grzegorza 
Domagały z Piekoszowa za poetycki całokształt twór-
czości oraz Aleksandry Wijas z Piekoszowa za poezję 
i całokształtw twórczości prozatorskiej. Wyróżniono 
natomiast Kacpra Jasa z Łosienia za poezję „Wojna”, 
Wiktorię Ślefarską z Piekoszowa za prozę „Gdy serce 
przestaje bić, ale nadal kocha”, Julię Makowską z Pie-
koszowa za prozę „(Po)ciąg dalszy nastąpi”, Ninę Żmu-
dę z Brynicy za opowiadanie bez tytułu oraz Weronikę 
Marszałek ze szkoły w Piekoszowie za opowiadanie 
„Mrożąca prawda”.

Talenty Roku wybrane
Na zakończenie spotkania zaprezentowany został 

film przedstawiający Talenty Roku z poszczególnych 
zajęć. I tak, Talentem Roku z zajęciach muzycznych 
w klasie pianina została Anna Długosz, w klasie gita-
ry - Maciej Filipiak, w ceramice - Blanka Komorowska, 
w Chochliczku - Zuzanna Starzyńska, w wokalu - Alicja 
Kozieł i Aleksandra Piotrowska, a w tańcu - Nadia Król. 

Sezon kulturalny dobiegł końca – kolejny rozpocznie 
się już od września.                                            /kcz/

Podsumowanie sezonu pełne było występów młodych artystów. (fot. BCK) Wręczono także nagrody w „Magicznym piórze”. (fot. BCK)



Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
oraz Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie

zapraszają na

Dożynki 
Gminy Piekoszów
15 sierpnia 2022 roku

Amfiteatr w Jaworzni

(za szkołą podstawową)

W programie:
- 1400 – Msza Św. na placu
- 1515 – Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespółu 
Pieśni i Tańca Piekoszowianie
- 1550 – Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie
- 1620 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Wincentowianie 
- 1650 – Przemówienia zaproszonych gości
- 1710 – Występ zespołu „Z Taborem” Klub Senior+
- 1730 – Turniej Sołtysów
- 1800  – Występ Kapeli z Rykoszyna 
- 1830 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Wierna Rzeka
- 1900 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca Piekoszowianie
- 1930 – Występ zespołu BRATERS
- 2030 – Wręczenie nagród w konkursach: Kulinarnym,
Ogród moich marzeń, Najpiękniejszy Wieniec 
Dożynkowy i Najpiękniejsze Stoisko
- 2100 – Gwiazda wieczoru zespół PIĘKNI I MŁODZI

- 2215 – Dyskoteka z DJ CORBY

Zagra zespół
Piękni i Młodzi!

Organizatorzy:

WÓJT GMINY PIEKOSZÓW
ZBIGNIEW PIĄTEK


