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Ulica Żeromskiego
w Piekoszowie otwarta3

Mieszkańcy ulicy Żeromskiego w 
Piekoszowie nareszcie mogą za-
pomnieć o kurzu i dołach. Właśnie 
uroczyście oddano do użytku dro-
gę, na której remont czekali 30 lat.

Obchody święta
Konstytucji 3 Maja6

Pierwsza w Europie i druga na 
świecie tuż po amerykańskiej, 
spisana nowoczesna konstytu-
cja – mowa o polskiej konstytucji 
uchwalonej 3 maja 1791 roku. 

Wizyta zagranicznych
bibliotekarzy17

Bibliotekarze z Hiszpanii i Estonii 
zawitali z wizytą studyjną w Pol-
sce. Wszystko to w związku z re-
alizacją projektu Erasmus+ pn. „A 
book is our friend” przez BCK.

Teodora Krążek
Sołtysem 2021 Roku
Czytaj na str. 8
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Środowiskowy Dom Samopomocy
będzie miał nowy budynek

Ogromne dofinansowanie tra-
fiło do gminy Piekoszów na bu-
dowę nowego obiektu Środowi-
skowego Domu Samopomocy w 
Piekoszowie.

Kwota 2 milionów 800 tysięcy 
trafi do gminy Piekoszów ze środ-
ków Ministerstwa Rodziny i Polity-
ki Społecznej na budowę nowego 
budynku Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piekoszowie. – 
Jestem bardzo wdzięczny za po-
moc wszystkim parlamentarzy-
stom, którzy wsparli nasz wniosek. 
To ogromne dofinansowanie po-
zwoli nam na polepszenie warun-
ków pobytu podopiecznych ŚDS-u. 
Powstanie nowoczesny budynek, 
funkcjonalny i dostosowany do po-
trzeb osób niepełnosprawnych, z 
przestronnymi salami dydaktyczny-
mi, magazynami. Takie obiekty za-
sługują na to co najlepsze, bo ich 
rola jest nieoceniona w społecz-
ności. To w ŚDS-ie osoby niepeł-
nosprawne rozwijają swoje talenty, 
umiejętności, integrują się, uczą 
funkcjonowania czy zachowania się 
w różnych sytuacjach. Bardzo czę-
sto jest tak, że podopieczni podej-
mują pracę czy zakładają rodziny. 
Środowiskowy dom jest drugim do-
mem dla osób niepełnosprawnych 
– ta nazwa nie jest przypadkowa 
– mówi wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek. – W tej chwili mamy 
już kompletną dokumentację pro-
jektową razem z pozwoleniem na 
budowę. Niezwłocznie zostanie 
ogłoszony przetarg na wyłonienie 
wykonawcy – dodaje wójt Zbigniew 
Piątek.

W nowym budynku o metrażu 
810 m2 (obecny ma 300 m2), wy-
budowane zostaną m.in. sala gim-
nastyczna, zaplecze kuchenne do 
terapii kulinarnych, pracownie te-
matyczne, każda z osobnym ma-
gazynem oraz winda ułatwiająca 
poruszanie. – Architektura obec-
nego budynku nie jest w stanie 
sprostać wymaganiom osób nie-

pełnosprawnych i ich działaniom. 
Mamy wąskie klatki, wąskie kory-
tarze, schody, nie mamy windy, a 
pracownie są małe, co powoduje 
nagromadzenie się prac, których 
nie mamy gdzie prezentować czy 
przechowywać. W nowym budyn-
ku będzie komfortowo, każda pra-
cownia będzie mieć swój własny 
magazyn, bo muszę zaznaczyć, że 
mamy bardzo aktywnych uczest-
ników pod względem m.in. dzia-
łań plastycznych – dodaje Iwona 
Kukulska kierownik Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Pie-
koszowie. Jak podkreślał Krzysz-
tof Słoń senator RP, podopieczni 
placówki w Piekoszowie zasługują 
na polepszenie warunków. – Oso-
by uczestniczące w tych zajęciach 
są niezwykle aktywni, wyróżniają 
się swoją kreatywnością, rozwija-
ją swoje pasje i zainteresowania. 
Takie ośrodki są niezwykle ważne 
i cieszy mnie to, że właśnie tutaj, w 
Piekoszowie, w gminie rozwijającej 
się i pełnej potencjału, wybudowa-
ny zostanie ośrodek spełniający 
wszystkie normy współczesnego 
miejsca dla osób niepełnospraw-
nych. Jestem pewien, że w nowym 

budynku, podopieczni rozwiną 
skrzydła i poczują się jeszcze bar-
dziej komfortowo – dodaje senator 
Krzysztof Słoń.

Zgodnie z planem, do końca 
bieżącego roku powinien zostać 
wykonany pierwszy etap, czyli za-
mknięcie budynku w stanie suro-
wym.                  /kcz/

Podopieczni ŚDS są bardzo aktywni. (fot. BCK)

Środowiskowy Dom Samopomocy zyska nowy budynek. (fot. ŚDS)
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Otwarcie ulicy Żeromskiego

ZDANIEM RADNEJ
Kilkadziesiąt lat 

oczekiwania wresz-
cie dobiegło koń-
ca. Mamy pięknie 
wyremontowaną, 
bezpieczną drogę 
na miarę XXI wie-

ku. Teraz mieszkańcy mogą poru-
szać się ze swobodą, nie ma kurzu, 
błota i ubytków w drodze. jako rad-
na okręgu Piekoszów i tym samym 
mieszkanka tej miejscowości jestem 
bardzo zadowolona z przebiegu 
prac i efektu końcowego.

Małgorzata Pietrzykowska
Radna Gminy Piekoszów

Mieszkańcy ulicy Żeromskiego 
w Piekoszowie nareszcie mogą za-
pomnieć o kurzu i dołach. Właśnie 
uroczyście oddano do użytku dro-
gę, na której kompleksowy remont 
czekali ponad trzydzieści lat. 

Jak przyznaje wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek, od samego 
początku było wiadomo, że inwesty-
cja będzie kosztowna. – Bardzo się 
cieszę, że nasz wniosek uzyskał po-
zytywną opinię, a w efekcie końco-
wym udało nam się zdobyć blisko 2 
milionowe rządowe dofinansowanie. 
Dzięki tym środkom, mieszkańcy w 
końcu mogą cieszyć się z dobrego 
dojazdu do swoich posesji i zapomną 
o dziurach oraz wszelkich niedogod-
nościach – mówi wójt gminy Pieko-
szów.

Jeszcze nie tak dawno ulica Że-
romskiego w Piekoszowie wyglądała 
fatalnie. – Droga ta była bardzo znisz-
czona. Dużo piachu, kurzu i dołów. 
Trudno było dojść czy też dojechać 
do posesji. Mieszkańcy czekali na tą 
drogę ponad 32 lata. Dzięki współ-
pracy z władzami gminy Piekoszów 
inwestycja w końcu została zrealizo-
wana. Jesteśmy bardzo zadowoleni i 
wdzięczni. Cieszymy się z tak piękne-
go osiedla – mówi Alicja Trzuskowska 
jedna z mieszkanek ulicy Żeromskie-
go w Piekoszowie. – Ta droga była 
bardzo potrzebna. Czekaliśmy na nią 
długo i dzięki staraniom wójta Zbi-
gniewa Piątka nareszcie mamy ulicę 
na miarę naszych czasów – przyzna-
je Andrzej Terelak również mieszka-

niec ulicy Żeromskiego.
Dziś ulica Żeromskiego całkowicie 

zmieniła swój wygląd. Poza nową 
nawierzchnią o długości ponad 380 
metrów wybudowano po obu stro-
nach szerokie na 1,5 metra chodniki. 
Powstała też kanalizacja deszczowa, 
bezpieczne przejścia, a całość zy-
skała energooszczędne oświetlenie. 
– Te drogi lokalne, to krwiobieg lokal-
nej gospodarki. Dzięki nim rozwijają 
się małe lokalne ojczyzny, takie jak 
gmina Piekoszów – podkreślała wice-
minister Anna Krupka.

Pod wrażeniem inwestycji byli 
obecni podczas uroczystego otwarcia 
goście. – Władze gminy Piekoszów 
najpierw skutecznie sięgnęły po wy-
sokie dofinansowanie, dzięki któremu 
w efekcie końcowym zrealizowały tą 
niezwykle ważną i długo wyczekiwa-
ną przez mieszkańców inwestycję. 
Cieszę się, że Rządowy Fundusz 
Dróg odpowiada tak skutecznie na 
potrzeby mieszkańców – zaznaczył 
senator Krzysztof Słoń. – Obserwu-
jąc działania gminy z płaszczyzny 
powiatu mogę śmiało powiedzieć, że 
to gmina, gdzie inwestycji drogowych 
realizuje się bardzo dużo – przyznaje 
Cezary Majcher członek Zarządu Po-
wiatu Kieleckiego.

Wśród obecnych podczas otwar-
cia nowej drogi gości nie mogło też 
zabraknąć przewodniczącej Rady 
Gminy Piekoszów Barbary Drogosz, 
wiceprzewodniczącego Zdzisława 
Grosickiego, radnych – Małgorza-
ty Pietrzykowskiej, Bożeny Żuławy i 

Jacka Zegadło, sołtysa Piekoszowa 
Marka Sorbiana oraz przedstawicieli 
Rady Sołeckiej i mieszkańców Pie-
koszowa. Koszt kompleksowej prze-
budowy ulicy Żeromskiego w Pieko-
szowie opiewał na kwotę 2 milionów 
złotych, z czego połowę pokryło po-
zyskane dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Wykonawcą generalnym prze-
budowy ulicy Żeromskiego była firma 
Trakt, która inwestycję przeprowadzi-
ła bardzo sprawnie.            /A. Olech/

ZDANIEM PRZEWODNICZĄCEJ
 Inwestycje dro-

gowe, jak choćby 
ta zrealizowana na 
ulicy Żeromskiego 
w Piekoszowie, są 
niezwykle ważne 
dla naszego sa-

morządu. Rada Gminy Piekoszów 
popiera takie inwestycje, rozumie 
potrzeby mieszkańców i odpowia-
da na ich oczekiwania podejmując 
odpowiednie uchwały. Bardzo się 
cieszę, że po tak długim czasie, bo 
ponad 30 latach, udało się popra-
wić warunki życia mieszkańców tej 
ulicy.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

 Gminy Piekoszów

Ulica Żeromskiego w Piekoszowie została uroczyście otwarta. (fot. BCK)
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Blok sportowy szkoły w Zajączkowie 
przejdzie termomodernizację

Część sportowa szkoły w Za-
jączkowie przejdzie termomo-
dernizację. Właśnie trwa wybór 
najkorzystniejszej oferty na jej 
przeprowadzenie.

Termomodernizacja szkoły w Za-
jączkowie będzie możliwa dzięki 
pozyskanemu dofinansowaniu ze 
środków Unii Europejskiej na pro-
jekt „Zwiększenie efektywności bu-
dynków użyteczności publicznej w 
Gminie Piekoszów (Etap II)”. Projekt 
współfinansowany jest z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Działania 6.1 „Efek-
tywność energetyczna w sektorze 
publicznym – ZIT KOF” Osi 6 „Roz-
wój miast” RPO WŚ na lata 2014-
2020. – Cieszy mnie to, że następna 
szkoła na terenie gminy Piekoszów 
zostanie stermomodernizowana w 
ramach tak dużego, wielomiliono-
wego projektu, dzięki któremu suk-
cesywnie, jak dotąd, zmienialiśmy 
placówki użyteczności publicznej w 
miejsca oszczędne i nowocześnie 
wyglądające. Bo termomodernizacja 
to nie tylko nowy wygląd, ale i szereg 
prac mających na celu generowanie 
mniejszych kosztów utrzymania pla-

cówki – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

W ramach termomodernizacji 
zdemontowanych zostanie część 
zadaszeń, wykonana zostanie ter-
moizolacja stropodachu, wymiana 
stolarki okiennej i drzwiowej ze-
wnętrznej, wymiana orynnowania, 
obróbka blacharska i instalacja od-

gromowa. Ponadto wymieniona zo-
stanie instalacja centralnego ogrze-
wania oraz zainstalowana instalacja 
fotowoltaiczna i nowoczesne ener-
gooszczędne oświetlenie. 

Zgodnie z założeniami, budynek 
ma zostać stermomodernizowany 
do dnia 30 września bieżącego roku.

                                              /kcz/

Część sportowa szkoły w Zajączkowie przejdzie termomodernizację. (fot. SP Zajączków)

Bądź BLISKO informacji dzięki 
aplikacji gminy Piekoszów

Samorząd Gminy Piekoszów 
chce być bliżej mieszkańców. 
W tym celu uruchomiony został 
system mobilnej komunikacji. 

SISMS, czyli ogólny system 
mobilnej komunikacji został stwo-
rzony po to, by mieszkańcy mie-
li dostęp do ważnych informacji z 
gminy Piekoszów oraz od innych 
nadawców np. policji czy zakładów 
energetycznych o możliwych wyłą-
czeniach prądu. – Dzięki aplikacji 
BLISKO, mieszkańcy mogą mieć 
dostęp głównie do ważnych spraw 
gminnych takich jak wydarzenia, te 

właśnie trwające jak i najbliższe, 
imprezy sportowe, kulturalne, akcje 
społeczne, zagrożenia i niebezpie-
czeństwa, awarie czy informacje 
o podatkach i wszelkich opłatach 
– wymienia wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.

System jest bezpłatny, a wiado-
mości można otrzymywać poprzez 
aplikację BLISKO, sms lub e-mail. 

Warto zaznaczyć, że aplikacja 
BLISKO nie zawiera reklam oraz 
nie pobiera danych użytkownika, a 
informacje jakie się otrzymuje, po-
chodzą z tych konkretnych serwi-

sów wskazanych przez mieszkań-
ca. – Zdecydowanie zachęcam do 
pobrania aplikacji na swój smart-
fon. Dzięki temu będą Państwo na 
bieżąco z najważniejszymi infor-
macjami przede wszystkich z gmi-
ny Piekoszów oraz od nadawców, 
których sami wybierzecie – mówi 
wójt Zbigniew Piątek.                        

               /kcz/
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„Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek” - Święto Strażaków

Druhowie z terenu gminy Pie-
koszów uroczyście świętowali 
Gminny Dzień Strażaka.

Święto strażaków w gminie Pie-
koszów w tym roku obchodzono 
w Szczukowicach. Obchody roz-
poczęły się od uroczystej mszy 
świętej odprawionej w Parafii Św. 
Siostry Faustyny w Szczukowicach 
pod przewodnictwem księdza pro-
boszcza Piotra Chruściela oraz 
księdza Łukasza Zygmunta – ka-
pelana strażaków Powiatu Kielec-
kiego, który wygłosił również homi-
lię, kierując wiele ciepłych słów w 
kierunku strażaków ochotników.

Jak podkreślano podczas uro-
czystości, zawód strażaka jest 
bardzo wymagający, dlatego war-
to podkreślać jego istotę i dzięko-
wać wszystkim, którzy wykonują 
go z pasją. – Szczególne słowa 
uznania należą się druhom ochot-
nikom, którzy z wielką ofiarnością 
pełnią służbę, mającą na celu 
ochronę mienia i życia ludzkie-
go. Na strażaków zawsze można 
liczyć o każdej porze dnia i nocy. 
To dzięki nim lokalna społeczność 
może spać spokojnie. Wszystkim 
druhom ochotnikom życzę, aby 
ta trudna praca była źródłem sa-
tysfakcji oraz powodem do dumy, 
a społeczne uznanie niech towa-
rzyszy im w codziennej działalno-
ści – życzył wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. Do życzeń przy-
łączyła się także przewodnicząca 
Rady Gminy Piekoszów Barbara 
Drogosz, członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego Cezary Majcher, radni 
powiatowi Tomasz Gruszczyński i 

Sylwester Kasprzyk, a także radna 
miejscowości Szczukowice Dorota 
Łukasik, radna miejscowości Bry-
nica Bożena Żuława oraz sołtys 
Szczukowic Teresa Kubuś. Ży-
czenia na ręce druhów przekazał 
także Prezes Zarządu Gminnego 
OSP Piekoszów Dariusz Śliwa.

Zdaniem wójta Zbigniewa Piąt-
ka, druhowie z terenu gminy Pie-
koszów z wielkim poświęceniem 
angażują się w swoją pracę spo-
łeczną na rzecz drugiego człowie-
ka. – Ich praca to służba i zaanga-
żowanie z potrzeby serca. Każdego 
roku staramy się doposażać na-
szych druhów. To od ich przeszko-
lenia, dobrego wyposażenia i bez-
interesownego zaangażowania w 
niesienie pomocy drugiemu czło-
wiekowi, wielokrotnie zależy zdro-
wie i życie ludzkie. Dobrze wypo-
sażona i wyszkolona jednostka to 
przede wszystkim bezpieczeństwo 

mieszkańców, na którym najbar-
dziej nam zależy – podkreśla wójt 
gminy Piekoszów.

Podczas uroczystości miało tak-
że miejsce poświęcenie lekkiego 
samochodu strażackiego OSP w 
Szczukowicach. Druhowie pozy-
skali, wyremontowali i przystoso-
wali wóz strażacki we własnym 
zakresie i przy wsparciu lokalnego 
samorządu. – Gmina przekaza-
ła nam 30 tysięcy złotych dotacji 
i dzięki tym środkom mogliśmy 
zakupić auto marki Ford Transit, 
które było kiedyś pojazdem uprzy-
wilejowanym. We własnym zakre-
sie przystosowaliśmy samochód 
do potrzeb pojazdu strażackiego 
– mówi prezes OSP w Szczuko-
wicach Janusz Lis. Jak zapewniali 
druhowie, dokładają wszelkich sta-
rań, aby mieszkańcy mogli czuć 
się bezpiecznie.            

       /A. Olech/

Strażacy z gminy Piekoszów świętowali w tym roku w Szczukowicach. (fot. OSP Szczukowice)
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Polska naszym domem - obchody
Święta Konstytucji 3 Maja

Pierwsza w Europie i druga na 
świecie tuż po amerykańskiej, 
spisana nowoczesna konstytu-
cja – mowa o polskiej konstytu-
cji uchwalonej 3 maja 1791 roku. 
W tym roku w gminie Piekoszów 
również nie zapomniano o tym 
ważnym dla Ojczyzny wydarze-
niu.

Konstytucja 3 maja m.in. wprowa-
dzała trójpodział władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą 
oraz ograniczała immunitety praw-
ne i przywileje szlachty zagrodowej, 
co miało zapobiec przekupstwu 
biednego szlachcica przez agentów 
obcego państwa. Ponadto konstytu-
cja potwierdzała przywileje miesz-
czańskie i znosiła liberum veto, kon-
federację czy wolną elekcję. 

W dniu ustanowienia konstytu-
cji 3 maja przestała istnieć Rzecz-
pospolita Obojga Narodów, a w jej 
miejsce powołano Rzeczpospolitą 
Polską.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 
Maja miało uroczysty charakter w 
gminie Piekoszów. Całość rozpo-
częła msza święta w Sanktuarium 
Matki Bożej Miłosierdzia w Pieko-

szowie, podczas której przygry-
wała, nadając jej jeszcze bardziej 
wzniosły charakter, Orkiestra Dęta 
z Piekoszowa. – Nasze rodziny są 
naszym domem, nasza gmina jest 
naszym domem i Polska jest na-
szym domem. Nie możemy o tym 
zapominać. Warto również podkre-
ślić, że wolność jaką mamy teraz, 
nie jest nam dana na zawsze. Trze-
ba o nią dbać, walczyć i szanować 
– mogliśmy usłyszeć podczas ho-
milii.

Tuż po mszy, przy pomnikach 
świętego Jana Pawła II i błogosła-
wionego kardynała Stefana Wy-
szyńskiego znajdujących się na 
placu sanktuarium, poszczególne 
delegacje złożyły wieńce i oddały 
hołd wielkim Polakom. 

Następnie w uroczystym prze-
marszu ulicami Piekoszowa, skiero-
wano się na Plac Niepodległości w 
Piekoszowie, pod pomnik Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. – Dzisiejszy 
dzień jest niezwykle ważny dla nas 
Polaków. Konstytucja 3 Maja jest 
ważnym aktem państwowym. Jej 
założenia nie pojawiły się znikąd, 
były głęboko przemyślane przez 

jej twórców, którzy chcieli dla na-
szej Ojczyzny jak najlepiej. My jako 
kolejne pokolenia, żyjące w wolnej 
Polsce, musimy o tym fakcie pamię-
tać, szanować go i kultywować. Nie 
możemy zapomnieć o tak ważnej 
chwili w historii naszego kraju – mó-
wił wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. – Pragnę podziękować 
wszystkim pocztom sztandarowym, 
gminnym, szkolnym, strażackim 
oraz mieszkańcom, pracownikom 
naszych instytucji gminnych, har-
cerzom, za obecność, a Orkiestrze 
Dętej z Piekoszowa za uświetnienie 
tej uroczystości. Strażakom z okazji 
uroczystości Świętego Floriana, któ-
re przypada 4 maja, pragnę złożyć 
serdeczne życzenia szczęśliwych 
powrotów z akcji ratowniczo-gaśni-
czych, szacunku w lokalnej społecz-
ności oraz siły w niesieniu pomocy 
innym. Wasza odwaga i poświęce-
nie są bezcenne – dodał Zbigniew 
Piątek.

Po uroczystym podniesieniu flagi 
państwowej, poszczególne delega-
cje złożyły kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego.                               

               /kcz/

Przemarsz ulicami Piekoszowa. (fot. ks. Szymon Usarz)
Złożono także wieńce przy pomnikach Św. Jana 
Pawła II i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. (fot. BCK)
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Pobiegli, by uczcić Polską flagę
Po dwuletniej przerwie 

spowodowanej pande-
mią, udało się w końcu 
zorganizować IV Bieg z 
Flagą w ręku, w którym 
udział wzięło blisko 100 
osób z różnych miejsc 
województwa święto-
krzyskiego i kraju.

Pasjonaci biegania mieli 
w tym roku do pokonania 
10 km drogami szutrowymi 
i asfaltowymi. Wszystko po 
to, by uczcić Święto Flagi 
Rzeczpospolitej Polskiej. – 
Po przerwie, związanej z 
koronawirusem, obostrze-
niami, zakazami zgroma-
dzeń, udało się w końcu 
zorganizować ten bieg. Bar-
dzo się cieszę, że dzisiejsze wydarzenie spotkało się z 
tak dużym zainteresowaniem. Mamy tu wielu znakomi-
tych biegaczy, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez bie-
gania, a połączenie dzisiejszych zawodów z uczczeniem 
flagi państwowej jest jak najbardziej trafne – mówił wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, który również starto-
wał w biegach.

Rzeczywiście, w biegu, z flagą Polski w ręku, wzię-
ło udział blisko sto osób. Niektórzy byli tu pierwszy raz, 
inni są stałymi bywalcami, jak chociażby Michał Bąk, 
który po raz kolejny zwyciężył w kategorii Open Męż-
czyzn. – Bieganie towarzyszy mi od dawna, jest ważną 
częścią mojego życia. Brałem udział w prawie wszyst-
kich edycjach Biegu z flagą, oprócz pierwszej. Uważam, 
że powinno być jak najwięcej właśnie takich wydarzeń, 
podczas których możemy po pierwsze uczcić święto fla-
gi, a po drugie oddać się swojej pasji jaką jest bieganie 
– mówił zwycięzca męskiej kategorii. Na drugim miejscu 
wśród mężczyzn znalazł się Piotr Picheta, a na trzecim 
Artur Rydz.

Wśród kobiet najlepsza okazała się Wioletta Kier-
czyńska. – Nie spodziewałam się wygranej, ale jest to 
dla mnie miłe zaskoczenie. Świetnie, że organizuje się 
takie wydarzenia połączone z obchodami święta flagi. 
Myślę, że warto brać w nich udział – mówiła najlepsza 
zawodniczka. Na drugim miejscu w kategorii Open Ko-
biet znalazła się Anna Jamioł, a na trzecim Zuzanna 
Gajek.

Podczas wydarzenia wręczono także nagrody dla 
Najmłodszego zawodnika, którym okazał się Karol 
Krzeszowski (rocznik 2011), Najstarszego zawodnika 
Czesława Iwana (rocznik 1955) oraz za Najładniejszy 
strój, który miała na sobie Iwona Przepióra.

– W organizacji biegów wsparli nas: Zakład Piekarni-

czo-Cukierniczy Genowefa i Tadeusz Kosińscy, PPHU 
Paweł Gabryś, wolontariusze, strażacy OSP w Brynicy, 
kieleccy i chęcińscy policjanci, służby medyczne, Zakład 
Usług Komunalnych w Piekoszowie oraz MOSiR Kielce, 
za co im serdecznie dziękuję – mówi Anna Wilk dyrek-
tor Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie.         /kcz/

W biegu wystartowało blisko 100 osób. (fot. BCK)
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Teodora Krążek Sołtysem 2021 roku
Sołtys to bardzo ważna funk-

cja w społeczności lokalnej. 
Niektórzy są przedstawicielami 
konkretnej miejscowości przez 
jedną kadencję, inni przez kilka 
lub nawet kilkanaście lat. Łączy 
ich jedno – chęć współpracy z 
mieszkańcami i rozwoju swoje-
go sołectwa.

W gminie Piekoszów mamy ak-
tualnie 20 sołtysów. Każdy z nich 
jest łącznikiem pomiędzy miesz-
kańcem, a samorządem. – Sołtys 
jest najbliżej mieszkańców, zna ich 
potrzeby, oczekiwania, wie co waż-
nego jest do zrobienia w jego so-
łectwie. Doceniam dotychczasową 
współpracę z sołtysami, dziękuję 
im za wszystkie pomysły, inicja-
tywy i życzę dalszych sukcesów 
i owocnej pracy na rzecz swoich 
miejscowości, a tym samym gminy 
Piekoszów – mówił wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek, podczas 
Gminnego Dnia Sołtysa, które 
miało miejsce 22 kwietnia.

Wzorem lat ubiegłych, również 
i w tym roku nie mogło zabraknąć 
oryginalnych podziękowań dla soł-
tysów, które wręczano podczas 
uroczystej gali prowadzonej przez 
sekretarz gminy Piekoszów Graży-
nę Tatar. Sołtysi oprócz pięknych 
prezentów, otrzymali również wiele 
ciepłych życzeń i słów docenie-
nia. – Sołtysi gminy Piekoszów na-

prawdę zasługują na powinszowa-
nie. Widzimy ich dobrą współpracę 
z samorządem. To są pasjonaci, 
ludzie którzy lubią rozmawiać, 
przebywać z ludźmi, którzy lubią 
im pomagać. Oni najlepiej wiedzą 
co trzeba zrobić w ich sołectwie i 
z tymi problemami przychodzą do 
urzędu. Są na pierwszej linii kon-
taktu z mieszkańcami – podkre-
ślał Krzysztof Słoń Senator RP. 
Podobnego zdania była obecna 
podczas wydarzenia Renata Ja-
nik wicemarszałek województwa 
świętokrzyskiego. – Cieszę się, 
że w gminie Piekoszów docenia 
się rolę sołtysa i dziękuje się im w 
tak uroczysty sposób. To bardzo 
ważna rola w społeczeństwie – to 
sołtysi są powiernikami najpilniej-
szych potrzeb swojej lokalnej spo-
łeczności – mówiła wicemarszałek 
województwa. – W imieniu swoim 
jak i radnych, życzę sołtysom cier-
pliwości i wytrwałości, bo nie jest 
to łatwa rola. Czasem słyszy się 
opinie i zdania, które nie są miłe, 
jednak, jeśli ktoś ma obrany cel, 
wie co zrobić dla mieszkańców 
swojej społeczności, to nic nie jest 
w stanie mu w realizacji tego celu 
przeszkodzić – mówiła Barbara 
Drogosz przewodnicząca Rady 
Gminy Piekoszów.

Najważniejszym punktem całej 
uroczystości był wybór Sołtysa 

2021 Roku. Ten zaszczytny tytuł 
powędrował do sołtys sołectwa Je-
żynów Teodory Krążek. – Kocham 
ludzi. Lubię z nimi współpracować, 
tworzyć coś nowego, realizować 
jakieś zamierzenia. Dane mi jest 
od kilkunastu lat pełnić rolę sołty-
sa, więc chyba i mieszkańcom Je-
żynowa i Lasku, zależy na dobrej 
współpracy między sobą, jak i z 
samorządem – mówiła laureatka 
tytułu Sołtys Roku 2021 Teodora 
Krążek.

Podczas uroczystej gali nie mo-
gło zabraknąć pysznego tortu, 
lampki szampana i niespodzianki 
w postaci wyjątkowego koncertu w 
wykonaniu Ewy Bocheńskiej przy 
akompaniamencie Aleksandra Bo-
rowieckiego.

/kcz/

Gminny Dzień Sołtysa. (fot. BCK)

NAGRODA STYPENDIALNA
LAUR PIEKOSZOWSKI

Uprzejmie informujemy, iż do 
8 czerwca br. dyrektorzy szkół, 
placówek oświatowych, kluby 
sportowe oraz inne instytucje 
o charakterze oświatowym, 
naukowym i sportowym mogą 
składać do tutejszego Urzędu 
wnioski o przyznanie Nagrody 
Stypendialnej Wójta Gminy Pie-
koszów „Laur Piekoszowski” 
2022 w kategorii nauka i sport.

O nagrodę stypendialną mogą 
ubiegać się wszystkie dzieci oraz 
młodzież szkolna zamieszkująca 
na terenie Gminy Piekoszów, które 
w ubiegłym roku kalendarzowym 
zdobyły szczególne osiągnięcia w 
dziedzinie nauki lub sportu.

Uroczyste wręczenie Nagro-
dy „Laur Piekoszowski” od-
będzie się 19 czerwca br. (nie-
dziela) podczas Megamocy 
Piekoszowa.

Wniosek o przyznanie stypen-
dium Wójta Gminy Piekoszów 
„Laur Piekoszowski” dostępny do 
pobrania na stronie www.pieko-
szow.pl.                               /UG/
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Piękna altana stanęła w Zajączkowie
Duża, nowoczesna, starannie wykonana, postawio-

na specjalnie dla mieszkańców – taka jest altana w 
Zajączkowie, którą niedawno uroczyście otwarto.

– Podobna altana stoi już w Gałęzicach i w Skałce. Te-
raz kolejną otwarliśmy w Zajączkowie. Takie działania to 
efekty współpracy Rady Dialogu Społecznego firmy Nord-
kalk, z samorządem gminy Piekoszów i z mieszkańcami. 
Jestem pewien, że to miejsce, będzie miejscem integracji 
dla wszystkich osób zamieszkałych w Zajączkowie – tłu-
maczył Dominik Budny specjalista ds. komunikacji w Nord-
kalk Sp. z o.o. Zakład w Miedziance.

Rzeczywiście, altana robi wrażenie, podobnie jak wy-
równana droga czy uprzątnięty plac wokoło. – Wcześniej 
ten teren wyglądał niechlujnie. Wszędzie porastały krzaki, 
zarośla, roiło się od wszelkiego rodzaju owadów. Jako rad-
ny Zajączkowa i przewodniczący Wspólnoty Leśnej, bo do 
niej należy ten teren, zwróciłem się z prośbą o jego upo-
rządkowanie i postawienie altany. Cieszę się, że te starania 
odniosły oczekiwany skutek – mówił Julian Walas miesz-
kaniec Zajączkowa i radny tego okręgu, który podkreślał, 
że firma Nordkalk już wcześniej robiła wiele dla mieszkań-
ców tej miejscowości jak choćby studnię czy drogę dojaz-
dową na boisko szkolne. Jak mówiła obecna podczas uro-
czystego otwarcia sołtys Zajączkowa Lidia Szymkiewicz, 
to miejsce będzie służyło nie tylko mieszkańcom. – Przez 

naszą miejscowość przechodzi wielu turystów. Teraz będą 
mieli się gdzie zatrzymać i odpocząć. Jeśli uda nam się 
pozyskać jeszcze stoliki czy krzesła na wyposażenie al-
tany, będzie to naprawdę świetne miejsce na integrację i 
zabawę – mówiła sołtys Zajączkowa. Z jej słowami zgodził 
się wójt Zbigniew Piątek, który zaznaczył jak ważną rolę 
odgrywa współpraca pomiędzy tak dużą firmą jak Nord-
kalk, a samorządem i lokalną społecznością. – Nordkalk 
to duża firma na naszym terenie, która, jak dziś możemy 
zaobserwować, wspiera mieszkańców. To ważne, by po-
między mieszkańcami a właśnie taką firmą jak Nordkalk 
istniał dialog i porozumienie – dodaje gospodarz gminy 
Piekoszów. Przy nowopowstałej altanie, w planach jest za-
gospodarowanie terenu wokoło.                               /kcz/

Obszerna altana będzie służyć mieszkańcom Zajączkowa. (fot. CKinfo)

Od 2019 roku gmina Piekoszów prowadziła akcję 
profilaktyki stomatologicznej. Dzięki temu, ucznio-
wie ze wszystkich placówek oświatowych zostali 
przebadani pod kątem stomatologicznym. 

Do nowoczesnego gabinetu dentystycznego w szko-
le w Piekoszowie dowożeni byli bezpłatnie dzięki gminie 
Piekoszów. Warto zaznaczyć, że piekoszowska poradnia 
posiada certyfikat gabinetu przyjaznego dzieciom. – My-
ślę, że dzięki tej akcji zdecydowanie wzrosła świadomość 
profilaktyki dentystycznej wśród dzieci. Istnieje bowiem 
jeszcze zupełnie mylne przesłanie, że zębów mlecznych 
nie leczy się. Nic bardziej błędnego. Nie dbając już o 
mleczaki wyrządzamy dzieciom ogromną krzywdę – za-
znacza stomatolog Magdalena Szczurkiewicz, która ape-
luje do rodziców, aby przychodzili z dziećmi na badania 
profilaktyczne. – Wystarczy uprzednio umówić się telefo-
nicznie na wizytę. Wyznaczamy konkretny dzień i godzinę 
– zupełnie za darmo w ramach świadczeń NFZ – pod-
kreśla.

Dzięki przeprowadzonej akcji profilaktycznej przebada-
no ponad tysiąc uczniów. – Zależy mi na tym, aby dbać 
o nasze społeczeństwo, dbać o najmłodszych mieszkań-
ców naszej gminy. Stąd właśnie pomysł stomatologicz-
nej akcji profilaktycznej. Cieszę się, że udało nam się 
ją zorganizować sprawnie za sprawą dyrektorów szkół i 
koordynatorki tej akcji ze strony Urzędu Gminy kierow-

nik oświaty Justyny Robak. Wszystkim zaangażowanym 
pragnę serdecznie podziękować. Jestem przekonany, 
że nasi uczniowie teraz już doskonale wiedzą jak dbać o 
swoje zęby – podkreśla wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, który już zapowiada kontynuację akcji.

Jak podkreślali dyrektorzy szkół podczas uroczystego 
zakończenia i podsumowania, akcja profilaktyczna przy-
niosła znakomite efekty. Podczas podsumowania wrę-
czono podziękowania na ręce wszystkich zaangażowa-
nych w jej przeprowadzenie.                            /A.Olech/

Profilaktyka szansą na zdrowe zęby

W Piekoszowie podsumowano akcję profilaktyki stomatologicznej.
W sumie przebadanych zostało ponad 1000 dzieci. (fot. CKinfo)
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Gospodarka odpadami - dalszy ciąg
ODBIÓR ODPADÓW 

KOMUNALNYCH - CZERWIEC 2022
JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE

* zmieszane odpady komunalne - 7 i 21 czerwca * popiół 
- 14 czerwca * bio - 14 i 28 czerwca * odpady segrego-
wane - 27 czerwca

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

* zmieszane odpady komunalne - 1 i 15 czerwiec * popiół 
- 14 czerwca * bio - 14 i 28 czerwca * odpady segrego-
wane - 3 czerwca

PIEKOSZÓW 
(Osiedla: Inwestprojekt, Ogrodnik, 40-lecia, ulice: 

Stara Wola, Brzoskwiniowa, Jagodowa, 
Poziomkowa, Agrestowa)

* zmieszane odpady komunalne - 2 i 23 czerwca * popiół 
- 23 czerwca * bio - 14 i 28 czerwiec * odpady segrego-
wane - 9 czerwiec
PIEKOSZÓW (ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chabro-

wa, Jaśminowa, Lawendowa, Ogrodowa, Wiosenna, 
Pogodna, Lipowa, Chęcińska, Wolności, Wspólna, 

Częstochowska, Szkolna, Leśna, Słoneczna, Kolejo-
wa, Widokowa)

* zmieszane odpady komunalne - 3 i 24 czerwca * popiół 
- 15 czerwca * bio - 1 i 15 czerwca * odpady segregowa-
ne - 10 czerwiec

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

* zmieszane odpady komunalne - 14 i 28 czerwca * po-
piół - 2 czerwca * bio - 2 i 23 czerwca * odpady segrego-
wane - 30 czerwca

BRYNICA, JULIANÓW, PODZAMCZE
* zmieszane odpady komunalne - 8 i 22 czerwca * popiół 
- 2 czerwca * bio - 2 i 23 czerwca * odpady segregowane 
- 29 czerwca

ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, 
WINCENTÓW-ZRĘBY, ŁUBNO

* zmieszane odpady komunalne - 9 i 30 czerwca * popiół 
- 21 czerwca * bio - 7 i 21 czerwca * odpady segregowa-
ne - 22 czerwca

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

* zmieszane odpady komunalne - 10 i 29 czerwca * po-
piół - 21 czerwca * bio - 7 i 21 czerwca * odpady segre-
gowane - 24 czerwca

MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, LASEK, LESICA
* zmieszane odpady komunalne - 1 i 15 czerwca * popiół 
- 15 czerwca * bio - 1 i 15 czerwca * odpady segregowa-
ne - 8 czerwca.

Harmonogram na kolejny miesiąc podamy w czerwco-
wym numerze „Głosu Piekoszowa”.                           /UG/

 

POPIÓŁ

WRZUCAMY:
popiół z palenisk

domowych

NIE WRZUCAMY:
żadnych innych odpadów

Inicjatywy lokalne szansą 
na rozwój miejscowości

W ramach Inicjatyw Lokalnych mieszkańcy 
gminy Piekoszów mogą zgłaszać swoje pomysły 
na zadanie publiczne do zrealizowania w swoich 
miejscowościach. Na ten rok, na realizację zadań, 
przeznaczonych może zostać w sumie 100 tysię-
cy złotych. 

– W inicjatywach lokalnych chodzi o to, że oso-
by zamieszkujące daną miejscowość, mające po-
mysły na jej rozwój czy zagospodarowanie terenów 
znajdujących się na jej obszarze, mogą zgłosić swój 
wniosek do specjalnie powołanego w tym celu Ze-
społu ds. rozpatrywania wniosków w Urzędzie Gminy 
w Piekoszowie. Mogą to być różne pomysły, należy 
jednak podkreślić, że muszą one odpowiadać na po-
trzeby społeczności i jej służyć. Przykładem mogą 
być choćby place zabaw lub ławki do wypoczynku 
np. przy miejscach historycznych czy atrakcyjnych 
turystycznie. Inicjatywy mogą być naprawdę różne, 

dlatego zachęcam do skorzystania z tej możliwości – 
mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek. 

Kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny 
wniosków będą m.in. odpowiedź na potrzeby miesz-
kańców gminy Piekoszów, wkład pieniężny, praca 
społeczna mieszkańców przy realizacji pomysłu, 
stopień zaangażowania środków finansowych po-
chodzących z budżetu gminy Piekoszów oraz koszty 
utrzymania zrealizowanego zadania i jego trwałość.

Wnioski można składać do końca czerwca bie-
żącego roku. W lipcu będą one rozpatrywane, a 
od września nastąpi ich realizacja.

Więcej informacji o możliwościach zrealizowania 
inicjatywy lokalnej znajdą Państwo na stronie interne-
towej www.piekoszow.pl w zakładce Inicjatywy Lokal-
ne na stronie głównej (lub Różne -> Inicjatywy Lokal-
ne) lub pod numerem telefonu 41 300 44 00.           

            /kcz/
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Wyprawa do Wieliczki i nie tylko
 We wtorek 10 maja odbyła 

się wycieczka do Kopalni Soli w 
Wieliczce. W wycieczce uczest-
niczyli uczniowie klasy V, VI, 
VIIa, VIIb oraz VIIIa ze szkoły w 
Zajączkowie. 

Pierwszym punktem wycieczki 
było zwiedzanie Muzeum Ziemi 
Miechowskiej oraz Bazyliki Gro-
bu Bożego w Miechowie. Uczest-
nicy wycieczki dowiedzieli się, że 
klasztor miechowski był pierw-
szym w Polsce i Europie repre-
zentantem idei i kultu Grobu Bo-
żego. Następnie odbyła się lekcja 
muzealna przybliżająca historię 
powstania styczniowego oraz upa-
miętniająca ważne wydarzenia z 
dziejów miasta i regionu. Wszyscy 
mieli możliwość obejrzeć bezcen-
ne zabytki ze skarbca bożogrob-
ców, XVI i XVII - wieczne szaty i 
sprzęt liturgiczny oraz księgi i ob-
razy przez stulecia gromadzone 
w klasztornym skarbcu. Kolejnym 
etapem wycieczki była Kopalnia 
Soli w Wieliczce. Aby znaleźć się 
w środku kopalni trzeba było poko-

nać 380 schodów tj. 40 poziomów 
pod ziemią. Podczas zwiedza-
nia zabytkowej kopalni uczniowie 
wraz z opiekunami przeszli ponad 
trzykilometrową trasę i zeszli na 
głębokość 135 metrów. Szczegól-
ne wrażenie wywarła na nich ka-
plica św. Kingi. 

Na zakończenie zwiedzania 
uczniowie otrzymali dyplomy i 

słodki poczęstunek, a przewodni-
ków wszyscy nagrodzili brawami 
za wyjątkową opowieść o dziejach 
kopalni. Nie zabrakło również cza-
su na zakup pamiątek z tak wy-
jątkowego miejsca. Opiekunami 
wycieczki byli Aneta Pawłowska, 
Aurelia Gala, Beata Rajek i Kata-
rzyna Radlica.

           /SP w Zajączkowie/

Uczniowie z Zajączkowa z wizytą w Wieliczce. (fot. SP Zajączków)

W Zespole Placówek Oświa-
towych w Jaworzni w związku 
z obchodami Światowego Dnia 
Ziemi, w kwietniu zorganizowa-
no Zielony Tydzień. 

W ramach tych obchodów wy-
stąpiła Paulina Pytlas pracownik 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych w Kiel-
cach, która przekazała uczniom 
ciekawe informacje na temat form 
ochrony przyrody w Polsce. Od-
były się także warsztaty grupy 
„Zaelektryzowani” pod hasłem 
„Fizyka wszędzie styka”. Ucznio-
wie klas VII i VIII dowiedzieli się 
o właściwościach wodoru, azotu i 
helu. Były też doświadczenia oraz 
zabawy z helem i ciekłym azo-
tem. W szkole gościł także Błażej 
Błażejowski z Instytutu Państwo-
wej Akademii Nauk w Warszawie, 
który poprowadził dla uczniów 

prelekcję paleontologiczną do-
tyczącą ewolucji życia na Ziemi 
oraz badań paleontologicznych 
prowadzonych przez Polaków na 
świecie. Dla uczniów klas I-III zor-
ganizowano edukacyjne warsztaty 
naukowe z cyklu „Fizyka dla smy-
ka” prowadzone przez pana Piotra 
Sołkiewicza. Były wybuchy, dym 

ciekłego azotu  i wiele ciekawych 
doświadczeń - doskonała forma 
nauki przy tym świetna zabawa. 
Nie zabrakło konkursów z nagro-
dami. 

Zielony Tydzień został podsu-
mowany uroczystą akademią. Nad 
całością czuwała Renata Mazur. 

                       /SP w Jaworzni/

Zielony Tydzień w Jaworzni

Wiele ciekawych informacji o ziemi zdobyli uczniowie szkoły w Jaworzni. (fot. SP Jaworznia)
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Majowe święto w szkole
w Szczukowskich Górkach

W szkole podstawowej w Szczu-
kowskich Górkach obchodzono 
święto Uchwalenia Konstytucji 
Trzeciego Maja. 

W tym roku mija już 231. rocznica 
od tego jakże ważnego dla nas wy-
darzenia. Uczniowie klasy VII wraz z 
nauczycielami przygotowali z tej oka-
zji akademię, na której przypomnieli 
znaczące słowa, rozbrzmiewające co 
roku w całej Polsce: „Wiwat Konsty-
tucja, wiwat Naród, wiwat Wszystkie 
Stany!” oraz okoliczności, w jakich te 
słowa zostały wypowiedziane. Sejm 
Polski, który bezskutecznie obrado-
wał przez wiele lat, wreszcie w 1791 
roku uchwalił pierwszą w Europie, a 
drugą na świecie konstytucję, zwaną 
Ustawą Sejmową. W tej konstytucji 
znalazły się ważne elementy okre-
ślające ustrój Polski, dając jej siłę, 
wolność i niezależność wobec innych 
państw Europy.

Rocznica ta przypomina także 
o tym, czym jest dla nas Polaków, 
Wolność, Ojczyzna i Naród. O tych 
wartościach powinniśmy pamiętać 
i dbać, aby na zawsze pozostały w 
sercach Polaków jako dobro, z któ-

rego jesteśmy dumni. Bo przecież 
naród, który nie zna swej przeszłości, 
ginie i nie buduje przyszłości. Warto 
o tym pamiętać.      
    /SP w Szczukowskich Górkach/

Świętowanie obchodów uchwalenia Konstytucji 3 Maja. (fot. SP Szczukowskie Górki)

Szkoła Podstawowa im. Hen-
ryka Sienkiewicza w Łosieniu od 
lat współpracuje z Europe Direct 
Kielce. Siecią punktów EUROPE 
DIRECT zarządza Komisja Eu-
ropejska. Uczniowie z Łosienia 
kilkakrotnie uczestniczyli w zaję-
ciach dotyczących Unii Europej-
skiej. W bieżącym roku szkolnym 
zacieśniono współdziałanie i pod-
pisano porozumienie o współpra-
cy partnerskiej. 

Przedmiotem niniejszego uzgod-
nienia jest włączenie tematyki unijnej 
w treści nauczania, zapewnienie eu-
ropejskiego wychowania obywatel-
skiego oraz realizowanie wspólnych 
przedsięwzięć edukacyjnych i pro-
mocyjnych w różnych formach.

W poniedziałek 9 maja kolejny raz 
w szkole w Łosieniu obchodzono 
Dzień Europy. Upamiętnia on roczni-
cę wygłoszenia historycznej deklara-
cji Schumana, w której Robert Schu-
man przedstawił swoją wizję nowej 

formy współpracy politycznej i gospo-
darczej w Europie. Plan Schumana 
uważa się za zalążek tego, czym dzi-
siaj jest Unia Europejska. Z tej oka-
zji do szkoły w Łosieniu przyjechała 
przedstawicielka Europe Direct (ED) 
Kielce Katarzyna Stępniewska, która 
przeprowadziła interesujące zajęcia 
o tematyce europejskiej w klasach 
VII - VIII. Podczas dwugodzinnych 
eurolekcji uczniowie poznali odpo-
wiedzi na pytania dotyczące polityki 
unijnej, zaznajomili się ze swoimi pra-
wami oraz możliwościami rozwoju, 
jakie UE stwarza. Ponadto przedsta-
wicielka ED wręczyła nagrody laure-
atom Szkolnego Konkursu Wiedzy 
o Unii Europejskiej zorganizowanym 
przez Dominikę Giemzę w dwóch ka-
tegoriach.

W kategorii kl. IV - V zwyciężył 
Kacper Malarczyk, tuż za nim zna-
lazła się Nikola Malarczyk i Alicja 
Malarczyk, a miejsce trzecie przypa-
dło Natalii Piotrowskiej. Wyróżnienie 

przyznano Magdalenie Piotrowskiej. 
Natomiast w kategorii kl. VI - VIII 
zwyciężył Filip Stefańczyk, miejsce 
drugie zajęła Nina Reczka, a trzecie 
Julia Snoch i Ksawery Dudek. 

                            /SP w Łosieniu/

Dzień Europy w szkole w Łosieniu

Przedstawicielka Europe Direct Kielce wręczała na-
grody w konkursie. (fot. SP Łosień)
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W konkursie organizowanym 
przez Zespół Świętokrzyskich i 
Nadnidziańskich Parków Krajo-
brazowych w Kielcach pn. „Zimo-
wy przyjaciel leśnych stworzeń” 
wzięli udział uczniowie kl. III  pod 
kierunkiem Ewy Chlebny oraz na-
uczyciela wspomagającego Iwony 
Zarzyckiej, którzy zajęli I miejsce i 
otrzymali nagrodę główną w posta-
ci VOUCHERA, który obejmował  
bezpłatne jednodniowe warsztaty 
przyrodnicze po terenie Ponidzia 
oraz  transport i dwa posiłki. W 
warsztatach wzięli udział uczniowie 
z kl. I – III wraz z opiekunami Iwoną 
Zajkowską, Agnieszką Wijas, Mał-
gorzatą Gibalską i Agnieszką Wijas- 
Kawecką.

Jednodniowe warsztaty edukacyjne 
przeprowadzone zostały w ramach 
realizacji projektu pn. „Renaturyzacja 
śródlądowej delty rzeki Nidy”.

Część warsztatów prowadzona była 
w terenie przez dwóch pracowników 
NPK w ramach projektu LIFE. Omó-

wione zostały poszczególne gromady 
zwierząt w szczególności gatunki ob-
jęte ochroną w ramach realizacji pro-
jektu, tj. kumak nizinny, traszka grze-
bieniasta oraz żółw błotny. Zwrócono 
również uwagę na florę związaną ze 
środowiskiem wodno-błotnym, a także 
poruszono temat związany z wypasem 
zwierząt i historią konika polskiego.

Następna część warsztatów zre-
alizowana została na terenie siedziby 
ZŚiNPK w Krzyżanowicach Średnich. 
W sali edukacyjnej przeprowadzono 

zajęcia plastyczne. Odbyła się również  
pogadanka o żółwiu błotnym i traszce 
grzebieniastej  oraz  pokaz obydwu ży-
wych  zwierząt. 

Uczniowie z dużym zainteresowa-
niem uczestniczyli w warsztatach. Mo-
gli pozyskać wiele nowych informacji 
dotyczącej fauny i flory wodno-lądowej 
naszego regionu, zintegrować się oraz 
ciekawie spędzić czas. Warsztaty bar-
dzo podobały się wszystkim uczestni-
kom. 

                         /SP w Micigoździe/

Z wizytą na Ponidziu

Sukcesy uczennic z Piekoszowa
Uczniowie z Micigozdu zwiedzili Ponidzie. (fot. SP Micigózd)

We wtorek 10 maja w Komen-
dzie Miejskiej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Kielcach odbył 
się etap powiatowy Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej.

Kilkudziesięciu uczestników z 
różnych stron powiatu rywalizo-
wało o zwycięstwo i awans do 
konkursu wojewódzkiego. Jedną 
z laureatek tego konkursu zosta-
ła uczennica klasy IV ze szkoły w 
Piekoszowie Wiktoria Krupińska, 
która zwyciężyła. 

Czwartoklasistka wykazała się 
ogromną wiedzą z zakresu prze-
pisów przeciwpożarowych, zasad 
ochrony ludności, ekologii i ratow-
nictwa. 

Kończący się właśnie rok szkol-
ny Karolina Zaród ze szkoły w 
Piekoszowie również może uznać 
za pomyślny i satysfakcjonujący. 
Rozpoczęła go wizytą w Bielsku 
- Białej, gdzie w październiku ode-

brała nagrodę  laureata 
Ogólnopolskiego i Wo-
jewódzkiego Przeglądu 
Dziecięcej i Młodzieżo-
wej Twórczości Literac-
kiej „Lipa 2021”. Następ-
ne miesiące przyniosły 
kolejne sukcesy. Pierw-
sze miejsce w Gminnym 
Dyktandzie i drugie w 
Grywalizacji – konkur-
sach inspirowanych 
książką „Mały Książę”, 
które zostały zorgani-
zowane przez BCK w 
Piekoszowie. Było też 
zwycięstwo w Szkolnym 
Konkursie Ortograficz-
nymw kategorii klas VII-
-VIII. Wśród koleżanek i 
kolegów z klasy, Karolina 
jest symbolem konkurso-
wego zwycięzcy.

/SP  w Piekoszowie/

Wiktoria Krupińska zakwalifikowała się do wojewódzkiego konkur-
su wiedzy o pożarnictwie. (fot. SP Piekoszów)

Zwieńczeniem sukcesów Karoliny jest tytuł laureata V Wojewódzkie-
go Konkursu z Języka Polskiego. (fot. SP Piekoszów)
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Świętowanie Dnia Flagi na rowerze
Rower to jeden z najbardziej 

uniwersalnych środków trans-
portu. Jest łatwy w obsłudze 
i tani w eksploatacji. Jednak 
największą korzyścią jaką od-
niesiemy z regularnej jazdy na 
rowerze jest poprawa kondycji 
i stanu naszego zdrowia. Mo-
żemy dużo dokładniej poznać 
otoczenie, w którym się poru-
szamy zatrzymując się wszę-
dzie tam, gdzie mamy na to 
ochotę. 

Taką właśnie drogę wybra-
ła klasa VII ze szkoły w Brynicy 
z wychowawcą klasy Michałem 
Wcisło. Trasa -  jak co rok w Dniu 
Flagi RP - prowadziła z Brynicy 

do Chęcin. Uczniowie jadąc do 
miasta króla Łokietka tym razem 
wybrali trasę dłuższą, ale bardziej 

widokową pod względem krajo-
znawczym.

/SP w Brynicy/

Grupa uczniów ze szkoły w Brynicy uczciła święto flagi... na rowerach. (fot. SP Brynica)

Warto inwestować w siebie
W środę 11 maja, Szkołę Pod-

stawową w Rykoszynie odwie-
dzili motocyklista – wielokrotny 
mistrz Polski w motocrossie i 
enduro, uczestnik Rajdów Da-
kar Maciej Giemza i wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek były 
mistrz Polski, trener kadry naro-
dowej w kolarstwie i dwukrotny 
olimpijczyk. Obaj panowie opo-
wiadali o swoich karierach spor-
towych i wielu sukcesach, które 
udało im się osiągnąć.

Maciej Giemza to jeden z naj-
lepszych polskich motocyklistów 
młodego pokolenia. Uprawia sporty 
motorowe od dwunastego roku ży-
cia. Wielokrotnie stawał na podium 
w Enduro i Cross Country. Najwięk-
szymi sukcesami w barwach ze-
społu Orlen Team były zwycięstwa 
w Pucharze Świata Cross Country 
Juniorów w 2017 i 2018 roku. Kilka-
krotnie startował też w Rajdzie Da-
kar, który odbywa się na pustyni w 
Arabii Saudyjskiej.

Sportowiec opowiadał o tym, co 
zainspirowało go do uprawiania tej 
dyscypliny sportu, jakie były jego 
znaczące sukcesy i który z nich jest 
dla niego najważniejszy oraz jakie 
trudności napotykał w swej karie-

rze. 
W drugiej części spotkania głos 

zabrał wójt gminy Zbigniew Piątek, 
który opowiadał o swoich spor-
towych dokonaniach. Kolarstwo 
zawodowe uprawiał dwadzieścia 
cztery lata, potem, przez kolejne 
dziewięć, trenował zawodników do 
kadry narodowej, tutaj także osią-
gając spektakularne sukcesy. 

Obaj goście wielokrotnie pod-
kreślali, że w życiu najważniejsze 

są marzenia i pasje, które trzeba 
realizować. Sukces nie przychodzi 
łatwo, ale warto na niego bardzo 
ciężko pracować i czekać, ponie-
waż warto inwestować w siebie.

Na koniec spotkania była mała 
niespodzianka, na którą czekali 
uczniowie. Maciej Giemza odpalił 
motor, by młodzież usłyszała jak 
jest głośny. Oczywiście był też czas 
na rozdawanie autografów. 

              /SP w Rykoszynie/

Wizyta motocyklisty Macieja Giemzy oraz wójta gminy Piekoszów, olimpijczyka i trenera kadry kolarskiej, 
Zbigniewa Piątka. (fot. SP Rykoszyn)
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„Balladyna” nie należy do łatwych lektur oma-
wianych w szkole podstawowej. Jednakże zna-
leźli się uczniowie, którzy mogą pochwalić się 
wiedzą z tej książki na bardzo wysokim poziomie.

Etap pisemny i ustny
Konkurs Wiedzy Czytelniczej, organizowany od 

kilkunastu lat podczas majowego Tygodnia Biblio-
tek, w tym roku odbywał się pod nazwą „Balladyna 
– czarny charakter w twórczości Juliusza Słowackie-
go”. – Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać zadania 
i testy pisemne oraz odpowiedzieć na pytania ustne. 
To oczywiście dotyczyło pierwszego i drugiego eta-
pu konkursu z treści lektury oraz z życia i twórczości 
Juliusza Słowackiego. Oprócz tego, w trzecim etapie, 
prezentowali wybranego bohatera w konkretnej sce-
nie utworu – tłumaczyła Monika Kowal, nauczyciel, 
współorganizator konkursu.

– Warto brać udział w takich wydarzeniach. Oczy-
wiście, trzeba poświęcić czas na przygotowanie, ale 
warto poznawać naszych polskich pisarzy i ich twór-
czość – mówiła Amelia Tomasik jedna z uczestniczek 
konkursu. – Do konkursu przygotowywałam się mie-
siąc, od razu gdy nauczyciel, który mnie przygotowy-
wał, przekazał mi informację o konkursie. Jeśli chodzi 
o przebieg konkursu, to największą trudność spra-
wiła mi pierwsza i druga część. Samo wystąpienie, 
wcielenie się w rolę konkretnej postaci z książki, nie 
było dla mnie trudne – mówiła kolejna z uczestniczek 
Maja Zapała.

Miniatura sceniczna
Ostatnia część konkursu rzeczywiście wzbudziła 

wiele emocji, a komisja konkursowa nie miała łatwe-
go wyboru. – Dzieci były przygotowane naprawdę 
znakomicie. Zachwycały nas nie tylko swoją prezen-
tacją, dykcją, opanowaniem tekstu, ale i przygotowa-
nym strojem – mówiła Izabela Filipiak kierownik dzia-

łu bibliotecznego BCK.
Po przeprowadzeniu wszystkich konkurencji, po-

znaliśmy najlepszych. 
W etapie pisemnym i ustnym zwyciężyli  Amelia 

Tomasik (SP Brynica), Aleksandra Wijas (SP Pieko-
szów) i Kacper Jas (SP Łosień). Miejsce drugie zaję-
li Wojciech Terelak (SP Łosień) oraz Diana Gos (SP 
Rykoszyn), a miejsce trzecie Magdalena Ciszek (SP 
Micigózd), Julia Snoch (SP Łosień) i Alan Walas (SP 
Zajączków). Za najlepszą Miniaturę sceniczną, na-
grody główne otrzymały Diana Gos (SP Rykoszyn), 
Amelia Tomasik (SP Brynica), Aleksandra Wijas (SP 
Piekoszów), Maja Zapała (SP Piekoszów), Klaudia 
Zarychta (SP Brynica) oraz Ewa Mariańczyk (SP Ja-
worznia).

Konkurs zorganizowany został przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszowie przy współpracy 
Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w 
Piekoszowie.                                                  

             /kcz/

„Balladyna” tematem majowych
zmagań czytelniczych

Uczniowie prezentowali także Miniaturę sceniczną. (fot. BCK)

Pierwsze dwa etapy konkursu - ustny i pisemny - dotyczyły znajomości „Balla-
dyny” i twórczości oraz życia Juliusza Słowackiego. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Poznaj najpiękniej czytających
w gminie Piekoszów

Wyraźne czytanie, akcent 
oraz rozumienie tekstu i prawi-
dłowe odpowiadanie na pytania 
– to brano pod uwagę podczas 
Gminnego Konkursu Pięknego 
Czytania, które od kilkunastu lat 
organizowane jest przez Biblio-
tekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie.

Ten cieszący się coraz więk-
szą popularnością konkurs, orga-
nizowany jest w ramach Tygodnia 
Bibliotek. W tym roku uczniowie 
klas I-III ponownie zmagali się z 
fragmentami książek dla dzieci. – 
Trzydziestu jeden uczniów wzię-
ło udział w czytelniczych zmaga-
niach. Losowali numer fragmentu, 
który następnie musieli przeczytać, 
a potem odpowiedzieć na pytanie 
z nim związane. Dzieci, jak się 
okazało, potrafią czytać ze zrozu-
mieniem, robią to w sposób wyraź-
ny i – co więcej – potrafią odpo-
wiednio akcentować czytany tekst. 
Poziom konkursu był wysoki, a my 
jako komisja miałyśmy nie łatwe 
zadanie – mówiła Iwona Kukulska 
kierownik Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Piekoszowie, któ-
ra wraz z Pelagią Rusiecką dyrek-
tor Żłobka Gminnego w Piekoszo-
wie i Justyną Malarczyk kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Piekoszowie, oceniała 
czytających uczniów.

Po podliczeniu punktów, jakie 
przyznawała komisja, wyłoniono 
zwycięzców. W klasach pierw-
szych na trzecim miejscu znaleźli 
się Paweł Włodarczyk ze szkoły w 
Piekoszowie oraz Ignacy Półchło-
pek ze szkoły w Jaworzni, na dru-
gim – Marcel Podsiadły z Rykoszy-
na i Wiktoria Dwojewska ze szkoły 
w Brynicy, a zwycięzcami zostali 
Borys Maciążek ze szkoły w Pie-
koszowie oraz Weronika Jedlińska 
ze szkoły w Micigoździe.

Wśród drugoklasistów miejsce 
trzecie przyznano Julii Czoków i 
Luizie Stępień ze szkoły w Pieko-

szowie oraz Aleksandrze Pastuch 
ze szkoły w Jaworzni. Miejsce dru-
gie otrzymali Alan Płusa ze szko-
ły w Łosieniu i Weronika Szot ze 
szkoły w Szczukowskich Górkach. 
Zwycięzcą tej kategorii okazał się 
Oskar Pawlikowski ze szkoły w Ry-
koszynie.

Ostatnią grupę czytających sta-
nowili uczniowie klas trzecich. Tu-
taj na miejscu trzecim znalazły 
się Lena Kozioł ze szkoły w Ry-
koszynie i Natalia Pietras ze szko-
ły w Micigoździe. Drugie miejsce 
przyznano Tomaszowi Kurtkowi z 
Piekoszowa i Amelii Zdunek z Ło-
sienia. Zwycięzcami tej kategorii 

zostali Aleksandra Wojciechowska 
ze szkoły w Jaworzni oraz Nadia 
Król ze szkoły w Piekoszowie.

– Bardzo się cieszę, że tak licz-
nie wzięliście udział w tym konkur-
sie. To tylko pokazuje, że lubicie 
czytać, chętnie sięgacie po książki. 
Musicie wiedzieć, że to kształtu-
je waszą wyobraźnię i wzbogaca 
słownictwo, więc jak widać, z czy-
tania są same korzyści – mówiła 
Anna Wilk dyrektor BCK w Pieko-
szowie. Uczniowie otrzymali na-
grody książkowe i pamiątkowe dy-
plomy.                                            

               /kcz/

Laureatom wręczono nagrody książkowe i dyplomy. (fot. BCK)

Uczniowie mieli za zadanie przeczytać wylosowany fragment tekstu. (fot. BCK)
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„Książka naszym przyjacielem”
Bibliotekarze z Hiszpanii i Estonii zawitali z wi-

zytą studyjną w Polsce. Natomiast zdalnie łączono 
się z biblioteką w Finlandii. Wszystko to w związku 
z realizacją projektu Erasmus+ pn. „A book is our 
friend”, którego realizatorem jest Biblioteka Cen-
trum Kultury w Piekoszowie.

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie kończy re-
alizację projektu Erasmus+, który miał na celu wymianę 
doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą, przycią-
gnięcie ich do biblioteki i zachęcenie do korzystania z 
jej zasobów. – Zaobserwowany spadek czytelnictwa i 
zainteresowania usługami biblioteki dotyka nie tylko na-
szą placówkę (spadek o ponad 20% w ciągu 5 lat), ale i 
placówki w całej Europie. Spowodowane jest to głównie 
brakiem umiejętności zaciekawienia młodych ludzi ofer-
tą – owszem wezmą udział w organizowanym konkret-
nym wydarzeniu, ale na tym ich aktywność się kończy. 
Oczywiście są biblioteki, które radzą sobie z tym proble-
mem – z takimi instytucjami nawiązaliśmy partnerstwo. 
Dzięki wizytom studyjnym i naświetlonemu problemowi, 
pracownicy poszczególnych placówek pokazali nam co 
powinniśmy zrobić by zainteresować młodzież swoimi 
działaniami tak, by i oni chcieli wziąć w nich aktywny 
udział – nie tylko jako widz. Zbudowanie trwałej więzi 
z młodzieżą usunie problem spadku zainteresowania. 
Jednym ze sposobów, jakie stosują organizacje jest 
edukacja nieformalna, która w przypadku naszej pla-
cówki, ze względu na brak umiejętności jej stosowa-
nia, jest niewykorzystywana – mówi Anna Wilk dyrektor 
BCK w Piekoszowie.

Podobne doświadczenia dotyczące spadku czytelnic-
twa z tym, że osób dorosłych BCK miało kilka lat temu. 
Wtedy rozpoczęto realizację projektu partnerskiego w 
ramach programu Comenius Regio, który opierał się na 
zdobywaniu wiedzy również poprzez wizyty studyjne. 
Dzięki temu problem został rozwiązany

– Poprzez realizację projektu „A book is our friend” 
chcieliśmy rozwinąć swoje umiejętności w kwestii pozy-
skania i przede wszystkim zatrzymania zainteresowania 
młodych osób, wykorzystać edukację nieformalną do 
pracy z młodzieżą i – dzięki zagranicznym partnerom – 
nawiązać współpracę międzynarodową. Te cele wpisują 
się w cele programu Erasmus+ oraz w cele odnowio-
nych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 
– podsumowuje Anna Wilk dyrektor BCK.

Podczas pięciodniowej wizyty w Polsce, zagraniczni 
goście wzięli udział w wielu inicjatywach. Mogli zaobser-
wować jak funkcjonuje biblioteka główna, wzięli aktywny 
udział w zajęciach ceramicznych oraz w konkursach bi-
bliotecznych – w pięknym czytaniu i w konkursie wiedzy 
z „Balladyny”. Oprócz tego poznali funkcjonowanie świe-
tlic i filii bibliotecznych, a także zwiedzili Sandomierz, 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach i Pedago-
giczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Zagraniczni 
goście wzięli także udział w obchodach Tygodnia Języ-

ka Polskiego w szkole podstawowej w Rykoszynie. 
Zakończeniem wizyty partnerów projektu Ersamus+ 

była gra terenowa. Tematem przewodnim gry tereno-
wej były książki. Gra składała się z sześciu punktów 
zadaniowych, których nazwy nazwiązywały do tematu 
przewodniego. Poszczególne punkty nosiły nazwy „Świ-
tezianka”, „Pan Tadeusz”, „Czerwony Kapturek”, „Aladyn 
i jego latający dywan”, „Dziady” oraz „Dzik jest dziki”. 

Na każdym punkcie, uczestnicy gry spotykali się z po-
staciami z danej książki lub wiersza. Zapoznawali się z 
fragmentami scen odgrywanymi przez danych bohate-
rów, a następnie wykonywali zadania zdobywając punk-
ty. Gra terenowa pozwoliła przybliżyć naszym zagra-
nicznym gościom poznawanie literatury w niecodzienny 
sposób, czyli poprzez zabawę. 

Jak podkreślali partnerzy projektu, wiele inicjatyw 
będą chcieli wykorzystać w swoich bibliotekach jak 
choćby konkursy wiedzy z zakresu konkretnej lektury, 
wprowadzenie systemów bibliotecznych, czy budowę 
studia telewizyjnego na wzór tego z Wojewódzkiej Bi-
blioteki Publicznej w Kielcach, którą odwiedzili.      /kcz/ 

Zagraniczni goście brali udział w grze terenowej. (fot. BCK)

Z wizytą w szkole w Rykoszynie. Wybijanie pamiątkowej monety z wizerun-
kiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. (fot. BCK)
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Najpiękniejsze kartki wielkanocne
Na Gminny Konkurs Plastycz-

ny „Kartka Wielkanocna” wpły-
nęło ponad 240 prac z placówek 
oświatowych z terenu gminy 
Piekoszów.

Konkurs plastyczny „Kartka 
Wielkanocna” polegał na stworze-
niu kartki świątecznej, w formacie 
A5, wykonanej w technice malar-
skiej lub rysunkiem. – Ogrom prac 
jaki spłynął na konkurs pokazuje, 
że w naszej gminie dzieci i mło-
dzież chcą brać udział w takich 
rywalizacjach, że mają pomysły, 
wyobraźnię, są kreatywne, a na-
uczyciele i rodzice znakomicie 
ich w tych wysiłkach wspierają i 
motywują. Cieszymy się, że prac 
było aż 244, aczkolwiek komisja 
oceniająca nie miała łatwego wy-
boru – mówiła Anna Wilk dyrektor 
Biblioteki Centrum Kultury w Pie-
koszowie.

– Wraz z instruktorkami Barbarą 
Głowalą i Teresą Kubuś możemy 
powiedzieć, że konkurs był strza-
łem w dziesiątkę. Mimo, że prac 
było mnóstwo, każdą oceniliśmy 
biorąc pod uwagę wiek uczestnika, 
jego zaangażowanie, staranność i 

podejście do tematu. Ocenialiśmy 
prace w kategoriach przedszkoli i 
klas 0, klas I-III, klas IV-VI i klas 
VII-VIII – mówił Krzysztof Szym-
kiewicz zastępca dyrektora BCK.

I tak, w kategorii przedszkoli i 
zerówek główne nagrody otrzymali 
Mikołaj Chmielewski, Zuzanna Ro-
gula, Antoni Pająk, Wiktoria Stę-
pień, Lena Fudała i Diana Kwiat-
kowska z zerówki w Zajączkowie 
oraz Antonina Broncel z Niepu-
blicznego Przedszkola Fundacji 
Rozwój dla Przyszłości Oddział 
Brynica.

W klasach I – III nagrody główne 
otrzymali Julia Tkacz i Wiktor Sem-
pioł z SP Piekoszów, Julia Kieza i 
Aleksandra Pastuch z SP Jaworz-
nia, Kacper Żelazny z SP Szczu-
kowskie Górki, Maja Broncel z SP 
Brynica i Sandra Pogórska z SP 
Łosień. Wyróżnienia w tej kategorii 
otrzymali Nikola Majchrak i Nadia 
Malaga z SP Piekoszów, Gabrie-
la Malec i Weronika Jedlińska z 
SPI Micigózd, Gabriel Gołuch z 
SP Jaworznia, Klara Piotrowska z 
SP Zajączków i Lena Koston z SP 
Brynica.

W kategorii klas IV-VI zwycięz-
cami zostali Gabriela Hochel, Ga-
briela Mularczyk, Hubert Podkowa-
-Górski, Anna Rak, Paulina Kozieł 
i Julia Jarząb z SP Piekoszów oraz 
Wiktor Plech z SP Jaworznia. Wy-
różniono prace Julii Marzec, Mi-
chaliny Nawrockiej, Kacpra Buch-
cica i Jakuba Korzeniaka z SP 
Piekoszów, Alicji Majchrzyk z SP 
Jaworznia, Krzysztofa Surmy i Julii 
Koston z SP Brynica oraz Magda-
leny Ciszek i Aleksandry Sobczyk 
z SPI Micigózd.

 W ostatniej kategorii – klas VII 
– VIII – przyznano nagrody główne 
trzem uczennicom szkoły w Bry-
nicy – Klaudii Zarychcie, Magdzie 
Guzy i Julii Bębacz, a wyróżniono 
prace Oliwii Mazur z SP Brynica i 
Piotra Turka z SPI Micigózd.

Uroczyste wręczenie dyplomów 
wraz z wystawą prac, odbyło się 
w piątek 20 maja w sali spotkań 
BCK. – Gratuluję wszystkim lau-
reatom. Jak widać na wystawie, 
komisja nie miała łatwego zadania 
przy wyborze najładniejszej kartki 
wielkanocnej – mówiła Anna Wilk 
dyrektor BCK w Piekoszowie. /kcz/

Laureaci konkursu plastycznego „Kartka wielkanocna” w kategorii klas IV-VI. (fot. BCK)
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Ogólnopolski sukces
naszych tancerek

W niedzielę 24 kwietnia, na par-
kiecie hali sportowej w Jędrzejowie 
miały miejsce taneczne rozgrywki 
podczas Ogólnopolskiego Pucha-
ru Polski w Tańcu Nowoczesnym.

Ponad 400 tancerzy w kilkunastu 
dyscyplinach i konkurencjach tanecz-
nych rywalizowało na deskach jędrze-
jowskiej hali sportowej. Widowisko 
tego dnia należało do tych na wyso-
kim poziomie.

Wśród artystów znaleźli się przed-
stawiciele SDF Piekoszów, którzy 
swoje taneczne rozgrywki zakończyli 
na zaszczytnym drugim miejscu w 
kategorii tanecznej Zespoły III Liga. 
– Serdecznie gratulujemy naszemu 
zespołowi tak dużego osiągnięcia. 
Jestem pewna, że to nie koniec suk-
cesów, bo ich zaangażowanie, praca, 
wysiłek i miłość do tańca, to podstawy 
w osiąganiu wyznaczonych celów – 
mówi Anna Wilk dyrektor BCK w Pie-
koszowie.                                      /kcz/

Statuetka oraz pamiątkowy dyplom powędrowały 
do tancerek ze Studio Dance Factory z Piekoszowa 
podczas ogólnopolskiego konkursu tanecznego. 
(fot. BCK)

Nazwa kina
wybrana

Głosowanie na nazwę kina BCK 
w Piekoszowie dobiegło końca.

Największą ilość głosów w głoso-
waniu online oraz stacjonarnym uzy-
skała nazwa „Kino Piksel”, zgłoszo-
na przez Łukasza B. z Rykoszyna. 
Nazwa uzyskała 106 głosów online 
i 2 stacjonarne, co daje razem 108 
głosów na 334 możliwe. Panu Łu-
kaszowi gratulujemy – nagroda w 
postaci dwóch biletów na wybra-
ny seans trafi do Pana Łukasza po 
otwarciu i uruchomieniu kina. Wy-
niki głosowania online i stacjonarnie:

Kino „Projektor” – 29 głosów
Kino „Piksel” – 108 głosów
Kino „Szpula” – 17 głosów
Kino „Kadr” – 16 głosów
Kino „Atmosfera” – 34 głosy
Kino „Kinosfera” – 53 głosy
Kino „Qultura” – 42 głosy
Kino „COOLtura” – 35 głosów
Dziękujemy uczestnikom konkursu 

za przesłane propozycje!          /kcz/
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