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BEZPŁATNA GAZETA 

SAMORZĄDOWA
GMINY PIEKOSZÓW

Boże Narodzenie to czas radości 
i spotkań z bliskimi; 

czas spokoju, miłości i rodziny. 
Niech tegoroczne Święta obfitują we wzajemny 
szacunek , miłość, szczęście i wspólne rozmowy.

Natomiast w Nowym Roku niech spełnią się 
wszystkie pomysły i plany 

mieszkańców Gminy Piekoszów.

Życzy Zbigniew Piątek 
Wójt Gminy Piekoszów
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*Czy po objęciu urzędu Wójta Gminy Piekoszów 
towarzyszyła Panu jakaś konkretna wizja rozwoju 
tej gminy?

Kiedy objąłem w grudniu 2013 r. po raz pierwszy 
urząd sytuacja gminy była bardzo trudna. Wiedzia-
łem, że w pierwszej kolejności muszę się skoncen-
trować na opanowaniu długów, a były one wtedy na 
poziomie 38 milionów, w tym 15 milionów zobowiązań 
wymagalnych przy 50-milionowym budżecie. Całym 
kluczem do sukcesu było zbudowanie dobrego pro-
gramu naprawczego, który był niezbędny do uzyska-
nia pożyczki z Ministerstwa Finansów. Proces two-
rzenia tego planu trwał kilka miesięcy, aż w końcu w 
listopadzie 2014 roku podpisałem umowę z Minister-
stwem o udzielenie pożyczki dla gminy Piekoszów. Z 
pożyczki tej spłaciliśmy 15 milionów długów wymagal-
nych, w tym zobowiązania wobec ZUS, Urzędu Skar-
bowego i innych podmiotów realizujących zadania na 
rzecz gminy.

*Nie było to stresujące?
Było bardzo stresujące. Całe moje myśli starałem 

się jednak skupić na znalezieniu jak najlepszego roz-
wiązania dla wyjścia z tej trudnej sytuacji, bo skoro 
podjąłem się kandydowania na stanowisko wójta i 
mieszkańcy mi zaufali, to musiałem zrobić wszystko, 
aby ich nie zawieść.

*Jak sytuacja finansowa wygląda w takim razie 
w grudniu 2017 r.?

Spłata długów poszła dużo lepiej niż nasze począt-
kowe prognozy, a to za sprawą wzrostu dochodów do 
budżetu gminy, napływającym głównie dzięki przed-
siębiorcom i mieszkańcom, których liczba rośnie z 
każdym miesiącem. Piekoszów jest atrakcyjną gmi-
ną dla jednych i drugich. Wpływ na poprawę sytuacji 
miał też skrupulatnie wyliczony sposób spłaty zacią-
gniętych wcześniej kredytów. Udało nam się zmniej-
szyć także wysokość odsetek, co też dało nam pew-
ne oszczędności. To wszystko spowodowało dużo 
lepsze wyniki, niż wcześniej zaplanowaliśmy. Muszę 
przyznać, że zaplanowane działania dały efekty, a 
wyniki finansowe znacznie przerosły moje najśmiel-
sze oczekiwania, co pozwoliło mi na rozpoczęcie 
inwestycji, tak długo oczekiwanych już w 2016 roku. 
Dzisiaj jestem przekonany, że wybrałem dobrą drogę.

*Jak w takim razie ocenia Pan jej funkcjonowa-
nie teraz?

Oceniam dobrze. Na bardzo dobre funkcjonowanie 
potrzebujemy jeszcze dwóch, może trzech lat.

*Skąd to wiadomo?
Z wyliczeń i skrupulatnych analiz. Od samego po-

czątku realizuję plan długofalowy, związany ze spłatą 

zadłużenia, ale także z realizacją inwestycji, na które 
mieszkańcy czekają. Długi musimy oczywiście spła-
cić, bo nikt nam ich nie umorzy. Mając jednak dobrą 
perspektywę dochodów gminy możemy też planować 
wydatki na budowę chociażby dróg gminnych, wodo-
ciągów, kanalizacji.

*Inwestycje ruszyły?
Częściowo ruszyły już w ubiegłym roku. Dużo udało 

nam się już zrealizować także i w tym roku, wskazać 
można nowe drogi. Głównie też dzięki pozyskanym 
środkom zewnętrznym, na które w naszej sytuacji 
musimy stawiać. Jeszcze nie tak dawno nie byliśmy 
w stanie składać żadnych wniosków o dofinansowa-
nia zewnętrzne, bo nie stać nas było na pokrycie wy-
magalnego wkładu własnego. Przyszłoroczny budżet 
jest już dużo bardziej rozwojowy, co jest związane ze 
zwiększeniem o 10% dochodów w stosunku do roku 
ubiegłego. Dlatego też mogliśmy zaplanować więcej 
inwestycji.

*A jakie są kluczowe inwestycje, które stoją 
przed gminą Piekoszów?

Konsekwentnie realizuję założony plan, czyli kom-
pleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego, po-
przez wymianę i dobudowę energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego typu LED. Zostanie ono wy-
mienione na terenie całej gminy, a na inwestycję już 
pozyskaliśmy duże dofinansowanie unijne opiewające 
na kwotę ponad 3 mln zł.  Dzięki temu w kolejnych la-
tach gmina będzie miała oszczędności, jeśli chodzi o 
rachunki za energię elektryczną. Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej, takich jak szkoły, 
urząd, budynek ZUK, GOPS i przychodnia. To będzie 
kolejna duża inwestycja, na którą już pozyskaliśmy 

Gmina jest przygotowana do inwestycji
- Inwestycje to dla mnie priorytet. Mieszkańcy muszą wreszcie poczuć, że żyją w no-
woczesnej i dobrze zarządzanej gminie - mówi Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

W Nowy Rok Wójt Gminy Zbigniew Piątek wchodzi z planem inwesty-
cji, które mają poprawić komfort życia mieszkańców gminy.
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dofinansowanie. Kolejne priorytety to inwestycje w 
drogi. Ale nie zapominam o mieszkańcach i ich zdro-
wiu oraz o młodzieży uczącej się w naszych szko-
łach, po raz pierwszy wprowadziłem stypendium dla 
najzdolniejszych uczniów. Realizowane są także pro-
gramy zdrowotne finansowane z budżetu gminy dla 
dorosłych i dzieci.

*Dużo jest potrzeb?
Bardzo dużo. Właściwie w każdej dziedzinie sporo 

jest do nadrobienia. Wymagana także jest moderni-
zacja oczyszczalni ścieków oraz rozwój infrastruk-
tury wodno-kanalizacyjnej. W pierwszej kolejności 
zapewnię mieszkańcom zachodniej części gminy 
wodę z wykonanego już nowego ujęcia w Lesicy. Po-
wstaną też kolejne drogi, na które pozyskamy środ-
ki zewnętrzne. Będziemy chcieli też inwestować w 
młodych ludzi. Dać im nie tylko odpowiednie warunki 
i narzędzia do zdobywania wiedzy, ale i do rozwoju 
sportowego, chociażby poprzez budowę boisk. Chcę 
podkreślić, że poziom naszych szkół w niczym nie 
odbiega od poziomu szkół w sąsiednich Kielcach. 
Uczniowie są dla mnie bardzo ważni, bo to nasza 
przyszłość. W planach jest dalsze zwiększanie miejsc 
w żłobku, bo gmina jest atrakcyjna i sprowadza się tu 
coraz więcej młodych rodzin z małymi dziećmi. Jak 
więc widać stawiam na zrównoważony rozwój gminy.

*Zdoła je gmina wszystkie zrealizować?
Z całą pewnością nie na raz. Poza tym, na część 

z zaplanowanych inwestycji albo już pozyskaliśmy 
zewnętrzne środki, które pozwolą nam unieść finan-
sowo te największe projekty, albo będziemy też się 
starać o dofinansowania. Jednak jestem przekonany i 
głęboko w to wierzę, że kolejne lata przyniosą dalszy 
rozwój naszej gminy. Zależy mi na poprawie warun-
ków życia mieszkańców i chciałbym, aby gmina się 
rozwijała, żebyśmy wszyscy mogli być dumni z tego, 
że tu mieszkamy. Zrobię wszystko, aby gmina Pie-
koszów znalazła się w czołówce gmin województwa 
świętokrzyskiego. Jest to realne, bo jesteśmy gminą 
z wielkim potencjałem. Zbudowany jestem sukcesem 
związanym ze zminiejszaniem zadłużenia gminy, któ-
re na koniec 2017 roku wynosić będzie 22,6 mln zł. 
W 2018 jesteśmy nadal zobowiązani spłacać kredyty 
i pożyczki na co musimy przeznaczyć ponad 4 mln zł, 
jestem głęboko przekonany, że przy ciągłej determi-
nacji wszystko pójdzie zgodnie z planem.

*W ostatnim roku wykonano w gminie Pieko-
szów wiele inwestycji drogowych.

Infrastruktura drogowa jest dla mnie bardzo waż-
na. Zresztą nie tylko dla mnie. Na większości zebrań 
wiejskich jest to jeden z najważniejszych tematów. 
Dotychczas powstały drogi w Bławatkowie, Rykoszy-
nie, Jaworzni, Lasku, Brynicy, czy łącząco Łosień i 
Łubno a na etapie projektowania są kolejne. Ważną 
informacją dla mieszkańców Piekoszowa jest to, że 
na etapie ukończenia są projekty ulic Witosa, Reja 
i Żeromskiego na Osiedlu Czterdziestolecia. Sza-
cunkowa wartość ich wykonania to około 3 mln. zł. 

Ponadto na liście rezerwowej jest nasz wniosek na 
sfinansowanie budowy ulic Klonowej i Kasztanowej 
na Osiedlu Ogrodnik, którego wartość to około 4 mln. 
zł. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy największych 
piekoszowskich osiedli będą mieć wreszcie odpo-
wiednią infrastrukturę drogową. Warto nadmienić, że 
na etapie ukończenia jest budowa drogi powiatowej 
między Podzamczem a Micigozdem, do której z bu-
dżetu gminy dołożyliśmy 900 tys. zł. Cieszę się też, 
że moje starania, aby droga wojewódzka z Kielc przez 
Jaworznię do ronda w Piekoszowie była wyremonto-
wana przyniosły skutek. Część już jest wykonana, a 
kolejny etap przebudowy będzie wkrótce realizowany.

*Gmina Piekoszów jest nie tylko atrakcyjnym 
miejscem do zamieszkania, ale również do inwe-
stowania.

Faktem jest, że ze względu na dobre położenie i 
skomunikowanie inwestuje u nas coraz większa licz-
ba przedsiębiorców. Jako jedna z niewielu gmin mo-
żemy pochwalić się posiadaniem Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, która jest atrakcyjna dla potencjalnych 
przedsiębiorców. Będziemy chcieli w przyszłości zain-
westować w uzbrojenie tych terenów, bo dzięki temu 
powstaną tu kolejne firmy, które dadzą miejsca pracy 
naszym mieszkańcom. Nowe firmy to nowe miejsca 
pracy, ale też podatki, z których to przecież realizu-
jemy potrzebne mieszkańcom inwestycje. Jesteśmy 
gminą przyjazną dla przedsiębiorców.

*A jakie Pan ma plany na nadchodzące Święta 
Bożego Narodzenia?

Tradycyjnie spędzę je w gronie rodzinnym. Z tego 
miejsca chciałbym życzyć wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Piekoszów zdrowych, rodzinnych i pogod-
nych Świąt Bożego Narodzenia, a w nadchodzącym 
Nowym Roku spełnienia wszystkich planów i zamie-
rzeń, ale przede wszystkim zdrowia, o które możemy 
wspólnie zadbać korzystając z programów zdrowot-
nych finansowanych z budżetu gminy Piekoszów do 
czego serdecznie zachęcam.

*Dziękuję za rozmowę
Agnieszka OLECH

Zadłużenie gminy w ostatnich latach spadło o ponad 11 mln. zł.
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Woda z nowego ujęcia popłynie do mieszkańców
W ostatnim czasie do Urzędu Gminy w Piekoszowie 

dotarła decyzja ze Starostwa Powiatowego w Kielcach 
zatwierdzająca projekt budowlany wraz z pozwoleniem 
na budowę sieci wodociągowej prowadzącej z ujęcia w 
Lesicy do wieży ciśnień w Zajączkowie. – Czekaliśmy 
na to pozwolenie, ponieważ dopiero po jego uzyskaniu 
możemy przystąpić do rozpoczęcia procedur przetar-
gowych związanych z wyłonieniem wykonawcy – mówi 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, który podkre-
śla, że jest to bardzo ważne zadanie. - Realizacja tej 
inwestycji pozwoli nam na zaopatrzenie zachodniej 
części gminy w wodę z naszych ujęć. Na dzień dzisiej-
szy woda jest pobierana z ujęcia Nordkalk. Włączenie 
naszej studni spowoduje, że będziemy mogli z biegiem 
czasu odłączać kolejne miejscowości od ujęcia wody 
Nordkalk – tłumaczy wójt Zbigniew Piątek i dodaje, że 
jakość wody w zachodniej części gminy cały czas jest 
priorytetem inwestycyjnym.

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg 
na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Zakończenie ro-
bót przewidziano na czerwiec 2018 roku. – Jeżeli zima 
będzie łagodna to prace pewnie zakończą się szybciej 
– przewiduje wójt gminy Zbigiew Piątek. - Dzięki reali-
zacji tego zadania woda zostanie doprowadzona magi-
stralą wodociągową do wieży ciśnień w Zajączkowie, 
skąd docelowo zaopatrywana w wodę będzie zachod-
nia część gminy – wyjaśnia wójt Piątek.   

Oczyszczalnia w Piekoszowie do rozbudowy
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej prze-

budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pieko-
szowie. – Prace potrwają do końca kwietnia – poin-
formował wójt gminy Zbigniew Piątek. – Aby uzyskać 
pozwolenie na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni 
ścieków musimy zaktualizować dokumentację – wyja-
śnia wójt Piątek. – Jak wstępnie oszacowaliśmy, koszt 
tej inwestycji opiewa na kwotę około 6 milionów złotych. 
Chcemy ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne 
tego zadania. Wnioski będziemy jednak mogli składać 
dopiero po aktualizacji dokumentacji projektowej i uzy-
skaniu pozwolenia na budowę – zaznacza wójt, który 
nie ukrywa, że to kluczowa inwestycja dla gminy. – Bez 
wątpienia podstawą do rozbudowy sieci kanalizacyjnej 
na terenie gminy Piekoszów jest rozbudowa oczysz-
czalni i dostosowanie jej do obecnych standardów. Re-
alizacja tego zadania przede wszystkim przyczyni się 
do ochrony zasobów wód podziemnych na terenie na-
szej gminy, z których przecież wszyscy chcemy korzy-
stać. Chcemy zrealizować tą inwestycję, aby zaspokoić 
podstawowe potrzeby wszystkich mieszkańców. Z całą 
pewnością będzie to jedna z najważniejszych naszych 
inwestycji, stanowiąca podstawę do rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, 
aby na rozbudowę oczyszczalni uzyskać dofinansowa-
nie zewnętrzne. Procedury już się rozpoczęły – mówi 
wójt Zbigniew Piątek.           /Agnieszka Olech/

Nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne
Z ujęcia w Lesicy popłynie woda do mieszkańców zachodniej części gminy, a w Pieko-
szowie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków.

Uchwały podjęte na sesji 30 listopada 2017 roku:
- w sprawie zmiany budżetu Gminy Piekoszów na 2017 
rok,
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Piekoszów na lata 2017 – 2030,
- w sprawie zmiany Statutu Gminy Piekoszów,
- w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy 
Piekoszów z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku pu-
blicznego na 2018 rok”,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/234/2016 Rady 
Gminy Piekoszów z dnia 30 grudnia 2016 roku w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii na rok 2017,
- w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/321/2017 Rady 
Gminy Piekoszów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go nr 2 dla terenów położonych w obrębie Piekoszów 
p.n.: „Czarny Stok”,
- w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie od 
opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomo-

ścią stanowiącą własność Gminy Piekoszów,
- w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty dla Środo-
wiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburze-
niami Psychicznymi w Piekoszowie od opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą 
własność Gminy Piekoszów,
- w sprawie określenia zasad obciążenia nieruchomo-
ści gruntowych stanowiących własność lub będących 
w użytkowaniu wieczystym Gminy Piekoszów ograni-
czonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności 
gruntowych oraz służebności przesyłu,
- w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystan-
ków komunikacyjnych w ciągu dróg gminnych,
- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego 
o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postę-
powań o udzielenie zamówień publicznych na zakup 
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w 
ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
- w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości 
Podzamcze.                           
       Źródło: BIP UG Piekoszów

Z ŻYCIA RADY GMINY
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Z darmowych szczepień przeciwko grypie mogą sko-
rzystać mieszkańcy gminy Piekoszów, którzy ukończyli 
55 lat i są zameldowani na terenie gminy. Z kolei dla 
dzieci z rocznika 2010 i 2011 gmina sfinansuje szcze-
pienia przeciwko meningokokom. Na obydwa programy 
władze gminy Piekoszów przeznaczyły ponad 30 tysię-
cy złotych.

– Szczepienia dla seniorów odbywają się na terenie 
gminy już po raz kolejny. Są próbą zapobieżenia powi-
kłaniom pogrypowym, na które narażeni są zwłaszcza 
ludzie starsi – tłumaczy Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek. – W tym roku przeznaczyliśmy na szcze-
pienia przeciwko grypie ponad 11 tysięcy złotych. Osza-
cowaliśmy, że z bezpłatnych szczepień będzie mogło 
skorzystać trzysta osób - dodaje.  

W tym roku na terenie gminy Piekoszów ruszył także 
profilaktyczny program szczepień przeciwko meningo-
kokom. - Bezpłatne szczepienia przeciwko meningoko-
kom wprowadziliśmy po raz pierwszy od 2012 roku – 
mówi wójt Zbigniew Piątek. - Postanowiliśmy zwiększyć 

środki na realizację programów profilaktycznych i poza 
szczepieniami przeciwko grypie wprowadzić dodatkowo 
szczepienia przeciwko meningokokom. Zdajemy sobie 
sprawę z tego jak ważna jest profilaktyka – podkreśla 
gospodarz gminy. 

Bezpłatnymi szczepieniami przeciwko meningoko-
kom zostały objęte dzieci z roczników 2010 i 2011. - Na 
bezpłatne szczepienia będzie można się zgłaszać do 
końca grudnia. Rejestracja odbywa się telefonicznie lub 
bezpośrednio w przychodni w Piekoszowie. Osoby zgła-
szające się prosimy o zabranie ze sobą dokumentów 
tożsamości – przypomina dyrektor ośrodka zdrowia w 
Piekoszowie Grzegorz Kaleta i zachęca do skorzystania 
z darmowych szczepień. - Rodzice dzieci z roczników 
2010 i 2011, którzy pozostawili w naszej bazie numer te-
lefonu, zostaną powiadomieni telefonicznie o możliwości 
skorzystania z bezpłatnych szczepień – zapowiada.

- W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na 
realizację programów również w roku 2018 i 2019 - koń-
czy wójt Piątek.        /Agnieszka Olech/

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie i meningokokom

Wymienionych zostanie blisko 2200 opraw lampo-
wych. Pozwoli to na znaczącą poprawę efektywności 
energetycznej. Dzięki nowoczesnym oprawom ener-
gooszczędnym nie dość, że jest jaśniej, a promienie 
oświetlają większe połacie, to jeszcze można zaosz-
czędzić nawet połowę. 

– Każdy gospodarz gminy marzy o takich oszczędno-
ściach – mówi Wójt Gminy Piekoszów, Zbigniew Piątek. 
- Nam udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie 
unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Dzięki Zin-
tegrowanym Inwestycjom Terytorialnym pozyskaliśmy 
aż 85 procent dofinansowania na wymianę oświetlenia 
ulicznego w całej gminie, co da nam około 3 miliony 
400 tysięcy złotych zastrzyku finansowego na ten cel. 
W naszej sytuacji, kiedy to w ostatnim czasie musieli-
śmy realizować program naprawczy, unijne dotacje to 
duża możliwość rozwoju. Na to stawiamy - dodał wójt 
Piątek. - Jesteśmy już po audycie oświetlenia na terenie 
gminy i mamy gotową pełną dokumentację. Chciałbym, 
aby ta inwestycja ruszyła jak najszybciej. Czekamy te-
raz już tylko na pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. 
Jak tylko podpiszemy umowę, natychmiast będziemy 
ogłaszać przetarg. Nie ma na co czekać - podkreśla 
gospodarz gminy i zaznacza, że to inwestycja przyszło-
ściowa. - Realizacja tego zadania w każdym roku bę-
dzie przynosić oszczędności dla naszej gminy. Zamiast 
wydawać na rachunki za prąd będziemy mogli dzięki 
zaoszczędzonym pieniądzom realizować kolejne po-
trzeby mieszkańców. To dla nas bardzo ważna inwesty-
cja i ogromnie się cieszę, że udało nam się pozyskać 

tak wysokie dofinansowanie – tłumaczy wójt, Piątek.
Gmina postawi 200 dodatkowych lamp

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec energo-
oszczędnych inwestycji na terenie gminy Piekoszów. 
Poza kompleksową wymianą opraw oświetleniowych 
na terenie całej gminy już planowane są kolejne prace 
związane z budową oświetlenia. - Z racji tego, że gmi-
na się rozbudowuje i w bardzo szybkim tempie przy-
bywa mieszkańców, wzrasta też zapotrzebowanie na 
nowe oświetlenie. Jak wyliczyliśmy, będziemy musieli 
postawić około 200 nowych lamp. Zaległości powstały 
przede wszystkim w miejscach, gdzie rozwija się roz-
budowa jednorodzinna. Musimy to wszystko nadrobić 
– mówi wójt Zbigniew Piątek, który zaznacza, że gmi-
na Piekoszów jest bardzo atrakcyjnym miejscem do 
zamieszkania. – Nowi mieszkańcy, to nowe potrzeby, 
które gmina musi zapewnić dla właściwego funkcjono-
wania, a jedną z nich jest właśnie oświetlenie. Pamię-
tajmy jednak, że nowi mieszkańcy to także podatki, któ-
re zasilają każdego roku budżet gminy – przypomina i 
dodaje, że nowe lampy uliczne, które zostaną wybudo-
wane będą oczywiście energooszczędne. – Będziemy 
montować oprawy LED-owe, które dają mocne światło 
i z całą pewnością zwiększą bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym – przekonuje gospodarz gminy.

Warto podkreślić, że dokumentacja na 44 odcinki li-
nii oświetleniowych została odebrana miesiąc temu. W 
chwili obecnej końca dobiegają już prace związane z 
przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Budowa 
nowego oświetlenia ma ruszyć jeszcze w tym roku i za-
kończyć się w maju 2018 roku.

/Agnieszka Olech/

Wymienią ponad 2 tysiące lamp na ledowe
Inwestycja będzie kosztować 4 milionów złotych, z czego 85 procent kosztów zosta-

nie pokrytych z pozyskanego przez gminę dofinansowania unijnego.
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Polska niepodległa od 99 lat
W sobotę 11 listopada podczas uroczystej 

mszy świętej wielokrotnie padało słowo „patrio-
tyzm”, jako postawa, która mimo, że żyjemy w 
wolnej Polsce, nadal powinna być obecna i nie-
zaniedbywana. 

Po mszy w niepodległościowym marszu ulicami 
Piekoszowa uczestniczyli przedstawiciele władz sa-
morządowych, strażacy, poczty sztandarowe, przed-
stawiciele oświaty, kultury i instytucji gminnych, go-
ście i mieszkańcy.

Uroczystą oprawą wydarzenia było złożenie wień-

ców pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, które są 
wyrazem wdzięczności i szacunku dla poległych za 
wolność. Swój hołd poległym w walce oddali przed-
stawiciele władz gminy, oświaty, kultury, straży, sto-
warzyszeń i ugrupowań politycznych.

Doceńmy naszą niezależność
Wiele słów o wolności, walce, honorze wypowie-

dzieli goście wydarzenia. – Cieszmy się z dzisiejszej 
wolności – mówił Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pieko-
szów. – Musimy pamiętać, że przez trzech zaborców 
nie było nas na mapach świata przez 123 lata. Na 
szczęście w 1918 roku pod dowództwem Józefa Pił-
sudskiego przyszło wyzwolenie – podsumował wójt 
Piątek.

O konieczności bycia patriotą, szanowania wolno-
ści, dbania o dziedzictwo, mówił również Stanisław 
Kotwica Przewodniczący Rady Gminy Piekoszów, 
Zenon Janus Wicestarosta Kielecki oraz Mateusz 
Karliński Radny Rady Powiatu Kieleckiego, także 
obecni na uroczystościach w Piekoszowie.

Po części oficjalnej wydarzenia, wszyscy obecni 
zostali zaproszeni na poczęstunek.                    /kg/

W gminie Piekoszów jak co roku świętowaliśmy rocznicę odzyskania niepodległości.

W obchodach rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
uczestniczyły poczty sztandarowe OSP, gminy oraz szkół. (fot. BCK)

W organizowanym już po raz dziesiąty plebi-
scycie „Echa Dnia” po raz piąty wyróżniono naj-
prężniej działające miasta i gminy. 

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 17 
listopada w Centrum Kongresowym Targów Kielce. 
Jak podkreślał redaktor naczelny Echa Dnia Stani-
sław Wróbel, Godło Nasze Dobre Świętokrzyskie to 
wielki prestiż dla uczestników konkursu i laureatów. - 
Gminy poprzez udział w konkursie mogą zaprezento-
wać to, co je wyróżnia na tle innych, a także pokazać 
najlepsze praktyki i tym samym zainspirować innych 
do działania – zaznaczył Stanisław Wróbel, który do-
dał, że zdobycie nagrody jakości to również promocja 
firm i samorządów na łamach gazety, przyczyniająca 
się w znaczący sposób do zwiększenia popularno-
ści marki produktu i regionu. Do laureatów popłynęły 
gratulacje za stworzenie znakomitych marek.

W ścisłym gronie najlepszych samorządów zna-
lazła się gmina Piekoszów. Wyróżnienia oraz Godła 
Nasze Dobre Świętokrzyskie wręczono podczas uro-
czystej gali. Godło przyznane dla gminy Piekoszów 
osobiście odebrał wójt Zbigniew Piątek, który nie krył 
dumy z faktu, że gmina Piekoszów znalazła się w ści-

słym gronie najlepszych gmin województwa święto-
krzyskiego. - Przyznanie przez kapitułę Godła Nasze 
Dobre Świętokrzyskie jest dla mnie motywacją do 
dalszej intensywnej pracy na rzecz gminy Piekoszów 
– zapewnił wójt Piątek.

Laureatami Godła Nasze Dobre Świętokrzyskie w 
kategorii gmin, obok gminy Piekoszów, zostały rów-
nież gminy: Kunów, Bodzechów, Masłów, Bodzentyn, 
Łagów, Łopuszno oraz Ostrowiec.

/Agnieszka Olech/

Gmina Piekoszów z Godłem Nasze Dobre Świętokrzyskie

Wójt Zbigniew Piątek odebrał nagrodę przyznaną gminie Piekoszów.

Organizatorzy obchodów serdecznie dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w jego realizację. Dziękujemy Księdzu 
Dziekanowi Zygmuntowi Kwiecińskiemu za uroczystą mszę św., 
druchom z jednostek OSP z terenu gminy oraz przedstawicielom 
rady gminy i szkół, którzy z pocztami sztandarowymi wzięli udział 
w uroczystości. Ponadto dziękujemy też harcerzom za udział  i 
pomoc w przygotowaniu uroczystości. 
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Mikołajkowa 
moc prezentów

Tłum dzieci uczestniczył w kolejnych Mikołajkach 
zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej i Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszo-
wie. Była zabawa i wspólny taniec, a oczekiwanie na 
Świętego Mikołaja powodował dreszczyk emocji. 

Każde z dzieci z rąk Mikołaja otrzymało prezenty. (fot. BCK)

Wreszcie, po kilku zabawach i wspólnych okrzy-
kach pojawił się gość z długą białą brodą, w czerwo-
nym ubraniu i z workiem niespodzianek dla wszystkich 
grzecznych dzieci. Każdy z małych uczestników otrzy-
mał torbę prezentów i mógł zrobić sobie wspólne zdję-
cie z Mikołajem.              /kg/

Nie zabrakło wspólnych zabaw i tańca. (fot. BCK)

R E K L A M A

Koło gospodyń
wyróżnione

Koło Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna otrzy-
mało wyróżnienie w konkursie Gospodynie i Go-
spodarze Wiejscy 2017 w województwie święto-
krzyskim, którego organizatorem było Echo Dnia.

Członkowie Koła są dumni z wyróżnienia. (fot. KGW Rykoszyn)

W sobotę 2 grudnia w Kieleckim Centrum Przygo-
towań do Misji Zagranicznych odbył się V Festiwal 
Piosenki Wojskowej „Żołnierska Nuta”. Uczestnicy 
rywalizowali ze sobą w dwóch kategoriach – kate-
goria I - 13-16 lat i kategoria II – 17 lat i powyżej.

W żołnierskim śpiewaniu mieliśmy także nasze przed-
stawicielki. Jedna z nich – Zuzanna Zając reprezentują-
ca BCK – zdobyła nagrodę specjalną – Puchar Komen-
danta Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, za 
wykonanie utworu „Dziewczyna z granatem”.          /kg/

Muzyczny sukces 
Zuzi Zając

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 3 listopada 
w Targach Kielce. Serdecznie gratulujemy!          /kg/

Zuzia Zając z pucharem oraz organizatorami konkursu. (fot. archiwum)
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Na scenie mieliśmy debiutantów oraz tych, którzy 
z piekoszowską sceną są związani od dawna. Jako 
pierwsze zaprezentowały się 2 grupy przedszkolaków. 

Pierwsza w składzie Hubert Szymonek, Nikola Materek 
i Gabriela Konarska wykonali piosenkę „Co jesienią w par-
ku gra”, a grupa druga w składzie Gabriela Bębacz, Alicja 
Foks i Ewa Zaława – utwór „Bumerang” z repertuaru Ewy 
Farny. Wszystkie przedszkolaki zasłużyły na pierwsze 
miejsce, dlatego otrzymały jednakowe upominki.

Rozśpiewany koniec października
Tegoroczny Przegląd Piosenki Popularnej zgromadził wielu uczestników z przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Piekoszów.

Drugą kategorią były klasy I-III szkół podstawowych. W 
tej grupie popularnymi piosenkami były „Tamta dziewczy-
na” Sylwii Grzeszczak oraz „Dałem ci kamień z wielkim 
LOVE” grupy Enej. Po kilkunastu wystąpieniach, wyłonio-
no laureatów. Wyróżnienia otrzymały Magdalena Ciszek, 
Weronika Stępień i Marta Adach. Trzecie miejsce wyśpie-
wały Gabriela Wojciechowska i Ewa Mariańczyk, a drugie 
– Amelia Tomasik. Zwycięzcą tej grupy uczestników został 
Dominik Kędziora, który wykonał utwór „Dałem ci kamień 
z wielkim LOVE”.

W najliczniejszej grupie uczestników – klasach IV-VI – 

Jedna z grup przedszkolnych podczas występu. (fot. BCK) Laureaci starszej kategorii wiekowej konkursu. (fot. BCK)

mieliśmy tylko jedno wyróżnienie, które otrzymała Alek-
sandra Piotrowska. Na najniższym stopniu podium stanęła 
Wiktoria Łuszczyńska. Tuż przed nią uplasowała się Ali-
cja Kozieł i Maja Sornat, a pierwsze miejsce zajął Antoni 
Szczerek za wykonanie piosenki „Pięknie żyć”.

Ostatnią rywalizującą ze sobą grupę stanowili uczniowie 
klas VII szkół podstawowych oraz gimnazjów. W tej gru-
pie mieliśmy 15 wystąpień. Wyróżnienia wręczone zostały 
Martynie Jakubowskiej, Zuzannie Korbie oraz Zuzannie 

Krawczyk, która dodatkowo przygrywała na ukulele. Miej-
sce trzecie zajęła Zuzanna Zając, drugie – Natalia Urbań-
czyk, a pierwsze Julia Kornecka za polską wersję „Love 
yourself” z albumu Justina Bieber’a.

Nagrody, dyplomy i statuetki dla najlepszych wręczała 
Sekretarz Gminy Piekoszów Grażyna Tatar. – Laureatom 
gratuluję fantastycznego talentu, sukcesów w dalszej mu-
zycznej drodze – mówiła przedstawicielka władz gminy. – 
Dziękuję także organizatorom za organizację takich wyda-
rzeń – dodała.                                                         /kg/

Andrzejkowy zawrót głowy
Jakie imię nosi Twoja przyszła miłość? Co cię spotka 

w najbliższych latach? Kim będziesz z zawodu? Czy 
odniesiesz sukces? Na te pytania odpowiedź znaleź-
li uczestnicy wieczoru andrzejkowego w bibliotece w 
Brynicy.

Wróżki korzystając z magicznej kuli i księgi czarów wy-
wróżyły każdemu co go spotka w przyszłości. Niektóre 
przepowiednie były bardzo zabawne, inne wróżyły sukcesy i 
bogactwo, dzięki czemu dobry nastrój nie opuszczał uczest-
ników aż do końca imprezy.

Z okazji Andrzejek w świetlicy w Wincentowie również nie 
mogło zabraknąć gier, zabaw, wróżb i przepowiedni. Słodki 
poczęstunek, dobra muzyka i świetne nastroje dominowa-
ły podczas imprezy. Wszyscy mają nadzieję, że te dobre 
wróżby dotyczące przyszłości spełnią się w stu procentach.

Ciekawe wróżby, smaczny poczęstunek, pogawędki i 
znakomita atmosfera - tak w skrócie można określić an-

drzejkowy wieczór w bibliotece w Zajączkowie. Panie, które 
przyszły na to wydarzenie mogły poznać swoją przyszłość, 
a przy tym świetnie się bawić z uśmiechem na twarzy.                                                                 

         /kg/,/as/

Uczestnicy andrzejkowego wieczoru w bibliotece w Brynicy. (fot. BCK)
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Podbili piekoszowską scenę
Koniec listopada przyniósł nam kolejną odsłonę „Miniatur scenicznych”, przeglądu te-
atralnego organizowanego przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie.

Umiejętności aktorskie, sposób ujęcia tematu i do-
bór repertuaru – to główne aspekty, które oceniała 
komisja, w skład której weszli Lech Sulimierski aktor 
znany z desek teatrów w Kielcach, Krakowie i Gorzo-
wie Wielkopolskim, Iwona Kukulska pedagog Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie oraz 
Anna Perzowicz instruktor BCK. Ponad 20 uczestni-
ków prezentowało swoje aktorskie zdolności w mono-
logach, monodramach czy teatrze jednego aktora.

Aktorzy występowali w dwóch kategoriach – klasy VII i 
gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Po kilkugodzin-
nych prezentacjach i obradach komisji, wybrano laureatów 
i przyznano wyróżnienia.

W kategorii klas VII i gimnazjum zwyciężyła Urszula 
Bąk ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi 
nr 6 w Kielcach, którą przygotowywał instruktor Młodzie-
żowego Domu Kultury w Kielcach. Miejsce drugie zajęła 
– także przygotowywana przez MDK – Aleksandra Sołtys 
z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kost-
ki w Kielcach, a miejsce trzecie – Aleksandra Zielińska, 
uczennica Szkoły Podstawowej nr 39 w Kielcach, która 
także przygotowywała się pod okiem kieleckiego MDK-u.

Wyróżnienia otrzymały – Agata Sobieraj (MDK Kielce, 
Szkoła Podstawowa w Radlinie) oraz Julia Wójcik z Gim-
nazjum w Kostomłotach II.

W drugiej kategorii – szkoły ponadgimnazjalne – najle-
piej zaprezentowała się Natalia Stąpor z II Liceum Ogól-
nokształcącego w Kielcach, a tuż za nią uplasowała się 
Martyna Śmiech z Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwi-
gi Królowej w Kielcach. Obie dziewczęta szlifują swój ak-
torski talent pod okiem instruktora Młodzieżowego Domu 
Kultury w Kielcach. Na najniższym stopniu podium znalazł 
się Norbert Cisowski z II Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Uczestnicy prezentowali m.in. monologi i monodramy. (fot. BCK)

Kielcach, którego przygotowało Samorządowe Centrum 
Kultury i Sportu w Strawczynie.

W tej grupie wyróżnienia otrzymały Kinga Wiatr z kie-
leckiego IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Nikola So-
boń z II Liceum Ogólnokształcącego Powiatowego Zespo-
łu Szkół w Łopusznie.

Oprócz nagród dla laureatów poszczególnych kategorii 
jury miało również możliwość przyznania tytułu Osobo-
wości Aktorskiej. – Organizacyjnie przygotowani byliśmy 
na wręczenie jednego tytułu, dla jednej osoby, jednak 
komisja zdecydowała, że aktorsko wyróżniało się dwoje 
uczestników – Karol Grzybczak z kategorii Szkół Ponad-
gimnazjalnych oraz Wiktoria Kusińska z kategorii klasy VII 
i gimnazjum. Stąd decyzja, by obojgu, sprawiedliwie, wrę-
czyć statuetki w innym terminie, ponieważ oboje zasłużyli 
na tytuł Osobowości Aktorskiej tego konkursu – tłumaczą 
organizatorzy.                /kg/

Koncertowa końcówka 2017 roku
Za nami trzy znakomite – zwłaszcza dla fanów po-

ezji śpiewanej i łagodnych brzmień – koncerty.
Mimo fatalnej pogody i awarii elektryczności 31 paź-

dziernika, koncert Czerwonego Tulipana można zaliczyć 
do udanych. Publiczność (również z innych województw) 
słuchała i śpiewała wraz z zespołem ich największe prze-
boje.

Natomiast w sobotę 25 listopada w Centrum Kultury 
w Piekoszowie gościliśmy zespół Cisza Jak Tak. Artyści 
wykonali wiele balladowych utworów, zarówno z albumów 
poprzednich jak i najnowszego. Oprócz możliwości "odpły-
nięcia" w krainę łagodności, na amatorów delikatnej muzy-
ki czekały śpiewniki oraz płyty zespołu.

Przedostatnim tegorocznym koncertem był występ Anny 
Kukawskiej i Bogusława Zięby, którzy wspólnie zaprezen-
towali najpiękniejsze utwory Ewy Demarczyk. Mimo nieco 
zimnego popołudnia, na sali BCK zgromadziło się wiele 
osób chcących zrelaksować się przy łagodnej muzyce.

Na zakończenie tegorocznego koncertowania wystąpi 

Marek Majewski satyryk, poeta, kompozytor, który przy 
akompaniamencie gitary da koncert tuż po świętach 28 
grudnia o godz. 17:30 w Centrum Kultury w Piekoszowie 
przy ul. Kolejowej 2.                                                 /kg/

Anna Kukawska wraz z Bogusławem Ziębą wykonali najlepsze utwo-
ry Ewy Demarczyk. (fot. BCK)
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Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

Projekt „Młodzi detektywi” w założeniu miał być pro-
jektem pogłębiającym wiadomości i umiejętności tylko 
matematyczne. Nadarzyła się jednak okazja, aby łami-
główki, zagadki i inne niestandardowe  zadania  wyko-
rzystać do edukacji regionalnej, do zapoznania uczniów 
z naszą małą ojczyzną jaką jest gmina Piekoszów.

Każdy scenariusz zajęć poświęcony został konkretnej 
miejscowości. Zawierał informacje historyczne, przyrodni-
cze, legendy i wiele ciekawostek. Zadania matematyczne 
stawiane przed uczniami nawiązywały mniej lub bardziej do 
danego miejsca. Obejmowały zagadnienia z wielu działów 
matematyki, były zróżnicowane pod względem trudności. 
Zostały tak skonstruowane, by mogły im sprostać więk-
szość uczniów. 

Młodzi detektywi
na tropie historii

Uczniowie podczas zajęć o lustrzanym odbiciu. (fot. BCK)

– Na zajęciach w BCK „odwiedziliśmy” jedynie osiem 
miejscowości. Nasze propozycje, mamy nadzieję, będą 
inspiracją do wykorzystania własnych pomysłów – mówi 
Edyta Sochanowska nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w 
Piekoszowie, która wraz z Katarzyną Gadawską prowadziła 
zajęcia.              /sup/

Jak sobie radzić
z trudnym klientem?

Trudny klient w bibliotece – jak temu zaradzić? Na to 
pytanie szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania w ra-
mach projektu „Biblioteka dla czytelnika…czytelnik dla 
biblioteki” dofinansowanego ze środków Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

– Kim w ogóle jest tak zwany trudny klient? – to pytanie 
zadała na wstępie Beata Tarnowska trenerka i bibliotekarka 
z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Podczas 
dyskusji padało wiele definicji, że jest to ktoś agresywny, 
krzykliwy, zbyt milczący, zamknięty w sobie, władczy, oskar-
żający, nachalny. I każda z tych definicji jest jak najbardziej 
trafna. – Niezależnie od tego z jakim klientem mamy do czy-
nienia, musimy traktować go profesjonalnie, nie możemy dać 
ponieść się emocjom, mimo, że to bardzo trudne – tłumaczy-
ła trenerka. Na temat podejścia do trudnego czytelnika padło 
wiele słów i porad popartych przykładami z pracy zawodowej 
prowadzącej spotkanie.                                                /kg/

Spotkania prowadziła Beata Tarnowska z wrocławskiej biblioteki. 

Konferencja zorganizowana została przy wsparciu finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Poznaj mistrzów czytelnictwa
„Znam lektury jak mało który” Gminny Konkurs Czy-

telniczy ze znajomości lektur szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, miał miejsce w czwartek 23 listopada w 
Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie.

Konkurs zorganizowany w ramach projektu „Biblioteka…
Ryzykuję…Wchodzę” miał na celu sprawdzenie wiadomości 
z lektur szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
takich jak m.in. „Akademia Pana Kleksa”, „Mały Książę”, „Ze-
msta”, „Kamienie na szaniec”, „Chłopcy z Placu Broni”, „Char-
lie i Fabryka Czekolady”, „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym był test 
wiedzy, a drugim – odpowiadanie na wylosowane pytania. 
Punktacja w poszczególnych kategoriach i szkołach była zbli-
żona do siebie – o zdobyciu miejsca na podium decydował 

niekiedy 1 punkt przewagi. 
W kategorii Szkół Podstawowych trzecie miejsce zdobyli 

przedstawiciele szkoły w Rykoszynie (Drużyna II); miejsce 
drugie – uczniowie z Zajączkowa, a Mistrzami Czytelnictwa 
zostali uczniowie z Rykoszyna (Drużyna I). Spośród gimna-
zjalistów na najniższym stopniu podium znaleźli się ucznio-
wie z Zajączkowa, tuż przed nimi przedstawiciele szkoły z 
Brynicy, a mistrzami zostali gimnazjaliści z Łosienia.       /kg/

K U L T U R A L N A
P R Z E S T R Z E Ń

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego

K U L T U R A L N A
P R Z E S T R Z E Ń
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O rynku pracy i przyszłości zawodowej

Projekt skierowany jest do uczniów klasy VII szkół 
podstawowych oraz klas II-III szkół gimnazjalnych, dla-
tego też realizowany będzie w oddziałach szkolnych 
i Bibliotece Centrum Kultury w Piekoszowie. Projekt 
odbywa się na zasadzie „Grywalizacji”. Co przewiduje 
projekt?

Zajęcia dydaktyczne
Zrealizowanych zostanie 8 serii zajęć w każdej placówce 

oświatowej. Ich tematyką będą m.in. elementarne pojęcia z 
zakresu gospodarki rynkowej, popyt i podaż, rynek pracy i 
bezrobocie oraz CV i list motywacyjny w planowaniu kariery 
zawodowej. Zajęcia w szkołach przeplatane będą wykłada-
mi w BCK.

Zajęcia to pierwszy etap „Grywalizacji”. Na początku jak 
i na końcu zajęć odbywać się będą testy, badające poziom 
wiedzy ekonomicznej uczniów. Testy kończące zajęcia i ich 
wyniki będą punktowane i brane pod uwagę w trakcie roz-
strzygnięcia konkursów.

Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie realizuje projekt „Młodzi przedsiębiorcy” do-
tyczący ekonomii, przedsiębiorczości i rynku pracy.

W Łosieniu uczniowie rozmawiali o słabych i mocnych stronach. (fot. BCK)

„Głos Piekoszowa” – dwumiesięcznik bezpłatny  
samorządu gminy Piekoszów

Wydawca:  Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, 

ul. Częstochowska 66, 

red. nacz. Andrzej Paździerz

Skład graficzny: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie 
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ingerencji w nadesłane teksty. 

Numer zamknięto 18 grudnia 2017 r.

Warsztaty
W trakcie trwania projektu odbędzie się łącznie 9 warsztatów 

- 3 spotkania poprowadzi Przedstawiciel NBP, 2 spotkania popro-
wadzi wybrany Przedsiębiorca i 4 spotkania poprowadzi Przedsta-
wiciel Doradztwa Zawodowego.

Konkurs na najlepszy biznesplan 
Konkurs jest kontynuacją spotkania z Przedstawicielem Do-

radztwa Zawodowego. Przy punktacji uwzględnione będą zaanga-
żowanie, pomysłowość, kreatywność, zdobyta wiedza, odwaga w 
kreowaniu swojej kariery zawodowej.

Konkurs wiedzy ekonomicznej
Konkurs podzielony zostanie na dwa etapy: szkolny i gminny. Z 

każdej szkoły wybranych zostanie czworo najlepszych uczestni-
ków, którzy w czerwcu 2018 roku zmierzą się w potyczkach gmin-
nych. Konkurs będzie składał się z dwóch części – pierwsza to 
test pisemny, druga – „Jeden z dziesięciu”, czyli konkurs ekono-
miczny oparty na kultowym teleturnieju telewizyjnym. Zwy-
cięska drużyna otrzyma złote medale oraz specjalne punkty 
liczące się w klasyfikacji ogólnej „Grywalizacji”.

Wycieczka
W ramach nagrody laureaci konkursów pojadą z wizytą 

do Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w 
Kielcach i dodatkowo – na koniec projektu – odwiedzą Cen-
trum Pieniądza NBP w Warszawie.

Broszura edukacyjna
W ramach projektu zostanie przez nas stworzona bro-

szura informacyjna, która będzie zawierać wiele cennych 
informacji z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości porusza-
nych na zajęciach i warsztatach. Umieszczone w niej zosta-
ną również nagrodzone biznesplany.

Konferencja
Konferencja kończąca projekt odbędzie się w czerwcu 

2018 roku w BCK w Piekoszowie, w trakcie której nastą-
pi podsumowanie całej akcji. W finale uczestniczyć będą 
wszystkie osoby zaangażowane w realizację projektu oraz 
zostaną przyznane specjalne punkty „Grywalizacji” – pod-
liczone zostaną również poprzednie. Laureaci otrzymają 
atrakcyjne nagrody rzeczowe tj. laptopy, słuchawki bezprze-
wodowe czy odtwarzacze MP4.                                    /sup/

W szkole w Micigoździe mówiono także o wymarzonych zawodach. (fot. BCK)
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Poznaj bajkowych
przebierańców

W poniedziałek 4 grudnia w Szkole Podstawowej w 
Zajączkowie odbył się Dzień Bohatera Literackiego. 
Uczniowie przyszli do szkoły w przebraniu wybranej 
postaci z książki. Kto kim był?

Oddział przedszkolny: Lena Kaleta – Czerwony Kap-
turek, Michalina Nartowska – Czerwony Kapturek, Adam 
Minda – Królik, Oskar Szymonek – Piotruś Pan, Jan Socha 
– Sindbad, Igor Jamorski – Kot w butach, Ksawier Wró-
blewski – Bob Budowniczy, Filip Smardzewski – Rycerz, 
Martyna Szymkiewicz – Superman, Kalina Piotrowska – 
Pipi Langstrump, Zuzanna Nowak – Mikołaj.

Klasa II: Natalia Kozieł - Czarownica, Bartłomiej Pio-
trowski - Pirat, Wiktor Szymkiewicz - Scooby - Doo.

Klasa IIIa: Dominika Nowakowska – Biedronka, Dorian 
Piotr – Zabójca, Gabriela Wilk – Diabeł.

Klasa IIIb: Sonia Kolasa – Elza, Amelia Porzucek – Kop-
ciuszek.

Klasa IVa: Michał Piotrowski – Hrabia Drakula, Alek-
sandra Giemza – Baba Jaga, Wiktoria Stępień – Śnież-
ka, Ksenia Nartowska – Kot w butach, Igor Kozieł – Lacky 
Lucke, Martyna Kozieł – Księżniczka, Bartosz Górak – Mi-
kołajek, Olaf Minda – Harry Potter.

Klasa V: Oliwia Kozieł – Pipi Pończoszanka, Mateusz 
Kwiatkowski – Harry Potter.

Klasa VI: Zuzanna Nartowska – Ania Shirley, Zofia 
Chruściak – Anna Lewandowska.

Gimnazjum klasa II: Kornelia Piotrowska - Królowa 
Śniegu, Julia Kasprzyk - Papkin, Karolina Soboń - Kot w 
butach, Angelika Szymoniak - Ania Shirley, Magdalena 
Długosz - Hermiona, Oliwia Podgórska - Pipi Langstrum.

III gimnazjum - Kinga Szymkiewicz - Król Maciuś I, 
Aleksandra Walas - Gabriela Wojtasińska - Ania Shirley, 
Sylwia Czerwińska - Król Maciuś I, Justyna Piotrowska - 
Partyzantka, Dominik Dudek - Harry Potter, Mikołaj Sornat 
- Babcia Czerwonego Kapturka, Mateusz Kmiecik - Czer-
wony Kapturek, Magdalena Dudek - Bellatrix Lestrange.

Akcja ta miała na celu propagowanie czytelnictwa - 
dzieci zapoznawały się nie tylko z bohaterami konkretnych 
książek, ale i z ich przygodami. Stroje pochodziły z róż-
nych publikacji, z różnych epok. Pomysłom nie było końca. 

/ZPO Zajączków/

W środowe przedpołudnie przedszkolaki z Pieko-
szowa w swoje progi przyjęły niezwykłego gościa - 
Świętego Mikołaja.

W dniu swojego święta, Mikołaj - siedząc na wygodnym 
krzesełku - obejrzał występy dzieci. Poszczególne grupy 
przedszkolaków tańczyły i śpiewały - wszystko by przypo-
dobać się wspaniałemu gościowi. Po występach i wspól-
nych fotografiach z Mikołajem, przyszedł czas na prezenty. 
Każda grupa udała się do swojej sali, gdzie z rąk Świętego 
Mikołaja otrzymała fantastyczne prezenty.                  /kg/

Mikołaj odwiedził
przedszkolaków

Każda z grup przedszkolnych zaprezentowała taniec lub śpiew. (fot. BCK)

W październiku w szkole w Jaworzni odbyła się pre-
lekcja na temat bezpieczeństwa w sieci poprowadzo-
na przez dzielnicowego z naszego rejonu Mateusza 
Augustyna z posterunku policji w Chęcinach.

Uczniowie mieli możliwość posłuchać zasad i ostrzeżeń 
na temat bezpiecznego poruszania się w sieci, konieczno-
ści zabezpieczeń komputerów, tabletów i innych urządzeń 
mobilnych mających dostęp do Internetu. Prelekcja wzbo-
gacona była filmami edukacyjnymi dla uczniów. Była to 
bardzo potrzebna i ważna lekcja bezpieczeństwa w sieci.

                /ZPO w Jaworzni/

Bezpiecznie w sieci

Niepubliczne Gimnazjum w Brynicy
Uczennice kl. II – Julia Prus i Zuzanna Krawczyk re-

prezentowały gimnazjum w Brynicy w „Wielkim Dyktan-
dzie Technicznym”, które odbyło się 29 listopada w Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach. Z tekstem 
najeżonym skomplikowanym słownictwem związanym z 
branżą budowlaną zmierzyło się ponad 60 uczniów szkół 
gimnazjalnych z terenu całego województwa. Musieli oni 
poprawnie zapisać takie wyrażenia jak: „hydratyzowane 
wapno” czy „szlichta z anhydrytowej wylewki samopozio-
mującej”. Dyktando Techniczne odbywało się pod hono-
rowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
Kazimierza Mądzika oraz Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Szkoła Podstawowa w Szczukowskich Górkach
W środę 6 grudnia odwiedził uczniów wyjątkowy gość - 

Święty Mikołaj. Jego długo oczekiwane przybycie było dla 
dzieci niezwykłym i radosnym wydarzeniem. 

Po obejrzeniu przedstawienia przygotowanego przez 
dzieci z oddziału przedszkolnego 5 i 6-latków, Mikołaj wrę-
czył wszystkim dzieciom prezenty. W podziękowaniu za tak 
cudowne upominki maluchy i starszaki zatańczyły i zaśpie-
wały Mikołajowi piosenkę. „Święty” obiecał, że za rok rów-
nież odwiedzi wszystkie dzieci.

Źródło: strony www szkół

W SKRÓCIE ZE SZKÓŁ
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Piątek 17 listopada minął pod znakiem bogów sta-
rożytnej Grecji. Wszystko za sprawą Turnieju Wiedzy 
Mitologicznej, który podobnie jak w roku ubiegłym, 
odbył się w Szkole Podstawowej w Łosieniu.

Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach, nad 
przebiegiem których czuwała komisja pod przewodnic-
twem Ewy Ząbek kierownika działu bibliotecznego Biblio-
teki Centrum Kultury w Piekoszowie i Izabeli Filipiak biblio-
tekarza, które były także autorkami pytań konkursowych.

Młodzi uczestnicy musieli wykazać się doskonałą wie-
dzą „Mitologii” Jana Parandowskiego. W pierwszym etapie 
pisali test sprawdzający ich wiedzę, w drugim odpowiadali 
na pytania, a w trzecim prezentowali wybranych bohate-
rów.

Po burzliwych obradach przyznano nagrody. Ex aequo 
pierwsze miejsce zajęły uczennice szkoły w Łosieniu Mar-
tyna Jakubowska i Natalia Podstawka. Tuż za nimi znala-
zła się Gabriela Nartowska z gimnazjum z Piekoszowie, 
a trzecie miejsce zajęła Elżbieta Snoch również z pieko-
szowskiej szkoły.

Komisja przyznała także specjalne wyróżnienia za pre-
zentację wybranych mitologicznych bohaterów.

Martynę Jakubowską i Natalię Podstawkę wyróżniono 
zarówno za prezentację jak i kostium. Natomiast Gabriela 

Mitologiczni bohaterowie w Łosieniu
Nartowska, Elżbieta Snoch i Dawid Kozieł otrzymali wy-
różnienia za swój występ.

Organizatorzy konkursu mitologicznego w osobach Sa-
biny Ćwiklińskiej, Anny Oleś i Agnieszki Kozieł składają 
serdeczne podziękowania za współpracę i okazaną pomoc 
pracownikom Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszowie, 
nauczycielom szkoły w Łosieniu oraz nauczycielom przy-
gotowującym uczniów do konkursu.                           /kg/

Barwne stroje dominowały podczas prezentacji wybranych bohaterów w 
ostatnim etapie konkursu. (fot. BCK)

Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek podpisał umowę z Fundacją Narodowy Bad-
minton, dzięki czemu Szkoła Podstawowa w Piekoszowie realizuje program „Shuttle 
Time” i pozyskała sprzęt sportowy do gry w badmintona.  

Program „Shuttle time” w Piekoszowie

W ramach realizacji tego programu 14 uczniów wraz 
z opiekunem Martą Brożek zostało zaproszonych na 
Narodowy Turniej Badmintona do Warszawy, który 
odbył się w dniach 4-5 grudnia. Wsparcia uczestnikom 
udzielił osobiście Świętokrzyski Kurator Kazimierz 
Mądzik oraz Prezes ŚZBAD Zbigniew Wojciechowski. 

Turniej rozgrywano na czternastu kortach w różnych 
kategoriach wiekowych. Dla zawodników oczekujących 
na swoją kolej w rozgrywkach były przygotowane atrakcje 

sportowe. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkową koszulkę, 
medal oraz kalendarz.

Podczas drugiego dnia pobytu zaproszono uczniów do 
„Centrum Nauki Kopernik”, gdzie dzieci mogły twórczo 
spędzić czas i zrelaksować się po zmaganiach sporto-
wych.

Dla naszych uczniów wyjazd ten był dużym doświad-
czeniem, ponieważ mogli uczestniczyć w bardzo ważnym 
sportowym wydarzeniu.                  /ZPO w Piekoszowie/

We wtorek 28 listopada uczniowie szkoły w Mici-
goździe odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwie-
rząt w Dyminach. Uczniowie przekazali zgromadzone 
rzeczy dla podopiecznych schroniska. 

Podarowali zwierzakom: 2 dywany, 8 kołder, 15 kocy, 15 
poduszek, 54 puszki z mokrą karmą, 25 opakowań ryżu, 
30 opakowań kaszy, 32 opakowania makaronu, 13 zaba-
wek i 171 kg suchej karmy.

Wszyscy uczestnicy wyjazdu zgodnie stwierdzili, że te        
podarunki na pewno przydadzą się zwierzakom i nieco po-
lepszą ich obecną sytuację. Jest to świetna lekcja wrażli-
wość na bezdomne stworzenia, które z różnych powodów 
nie mają swoich właścicieli.

                  /ZOPI Micigózd/

Z odwiedzinami w schronisku

Dzieci ze szkoły w Micigoździe odwiedziły bezdomne zwierzaki w schroni-
sku w Dyminach. (fot. ZOPI Micigózd)
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Drugie miejsce w kraju w Górze Grosza

Zebrana kwota w wysokości 
3963,89 zł dała im także II miejsce 
w Polsce!

Sukces ten był możliwy dzięki wiel-
kiemu zaangażowaniu wielu osób 
- nauczycieli, uczniów oraz ich rodzi-
ców! Warto wspomnieć, że w akcji 
Góra Grosza szkoła bierze udział już 
od 16 lat, a od 2011 roku wyróżniana 
była aż czterokrotnie dzięki zwycię-
stwom w województwie świętokrzy-
skim!

Uroczyste wręczenie nagrody od-
było się w szkole 7 grudnia podczas 
okolicznościowego spotkania przed-
stawiciela Towarzystwa „Nasz Dom” 
ze społecznością szkolną. Elżbieta 
Prządka, koordynator ogólnopolskiej 
akcji Góra Grosza, przekazała na-
grodę na ręce dyrektora ZPO w Pie-
koszowie Krzysztofa Stępniewskiego. 
Obecny na spotkaniu Wójt Gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek pogratulował 
zebranym sukcesu, kierując do nich 
słowa uznania dla ich wrażliwości na 
potrzeby innych oraz umiejętności 
dzielenia się z tymi, którzy pomocy 
najbardziej potrzebują.

Specjalnie na tę uroczystość 
uczniowie klasy II b przygotowali 
barwny spektakl pt. „Szewczyk Dra-
tewka” mówiący o tym, że warto po-
magać, bo dobro zawsze powraca. 
Piękną piosenkę o dzieleniu się z in-
nymi zaśpiewała też klasa VI a. 

Spotkanie to było wyjątkowe nie 
tylko dlatego, że miało wyjątkowych 

gości, ale też dlatego, że spotkali się 
na nim wyjątkowi uczniowie i nauczy-
ciele, którzy nie raz udowadniali, że 
potrafią dzielić się z innymi i często 
okazują wrażliwe na potrzeby innych 
serce. W tym przypadku - serce wraż-
liwe na potrzeby dzieci z rodzinnych 
domów dziecka.

/ZPO Piekoszów/

W zeszłorocznej XVII edycji ogólnopolskiej akcji Góra Grosza organizowanej przez To-
warzystwo „Nasz Dom” uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie ze-
brali najwięcej pieniędzy nie tylko w województwie świętokrzyskim.

Żywa szopka przy szkole w Brynicy
Kucyki, kozy, owce, kury, kaczki 

i gęsi, a nawet króliki i pawie go-
łębie – te i wiele innych zwierząt 
można było podziwiać w żywej 
szopce, która 20 grudnia stanęła 
po raz pierwszy w historii na placu 
szkolnym w Brynicy. Uroczystemu 
jej otwarciu towarzyszyło jaseł-
kowe przedstawienie, w którym 
udział wzięli uczniowie szkoły.

- Chcemy, aby mieszkańcy naszej 
miejscowości głębiej przeżywali Świę-
ta Bożego Narodzenia, a szopka, żeby 
była okazją do spotkania przy żłóbku, 

przełamania się opłatkiem i wspólne-
go śpiewania kolęd - mówi Tomasz 
Gruszczyński, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Brynicy. - Z tego miejsca 
pragnę złożyć serdeczne podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy przyczynili 
się do powstania żywej szopki – dzię-
kuje dyrektor i pomysłodawca przed-
sięwzięcia.

 W szopce można było podzi-
wiać kucyka, kozy, owce, kury i gęsi, 
a nawet króliki i pawie gołębie. Zwie-
rzęta są przyjazne, a niektóre z nich 
uwielbiają być głaskane. Żywa szopka 

to prawdziwy hit wśród dzieci. - Gdy w 
szkołach kończyły się lekcje, była do-
słownie oblegana przez uczniów, ale 
zaglądali do niej także dorośli. Cie-
szę się, że powstała taka inicjatywa, 
a w okresie świętecznym wspólnie 
mogliśmy gromadzić się przy trady-
cyjnej żywej szopce, która chyba w 
nas wszystkich wzbudza refleksję nad 
tym, co dobre i wartościowe – podkre-
śla wójt gminy Piekoszów, Zbigniew 
Piątek.

/Agnieszka Olech/

Dyrektor ZPO w Piekoszowie z nagrodą od Towarszystwa „Nasz Dom”. W tle - kwoty uzbierane w po-
przednich latach. (fot. ZPO Piekoszów)

Z okazji obchodów dnia Świętej Barbary, który 
przypada 4 grudnia, w Szkole Podstawowej w Ryko-
szynie odbyło się spotkanie z górnikiem pracującym 
w Zakładzie Nordkalk w Miedziance. 

Uczniowie klas III i IV mieli okazję poznać bliżej specy-
fikę tego trudnego i niebezpiecznego zawodu. Józef Sło-
ma, pracujący od wielu lat w zawodzie górnika, opowiadał 
dzieciom o swojej pracy, o tym co wydobywane jest w ko-

palni w Miedziance i o historii tego miejsca.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani, mieli mnóstwo 

pytań, na które dzielnie i wyczerpując`o udzielał odpowie-
dzi wspaniały gość. 

Na zakończenie uczniowie otrzymali prezenty od gości 
i sami wręczyli na ręce Pana Józefa podziękowania i ży-
czenia świąteczne dla wszystkich górników pracujących w 
Miedziance.  

/SP w Rykoszynie/

Spotkanie z górnikiem
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Wolontariusze tworzyli przytulanki
Szkolny Klub Caritas działający przy ZPO w Łosieniu pomaga innym.

Dostrzegła to w kwietniu ubiegłego roku Caritas 
Diecezji Kieleckiej, która pozytywnie rozpatrzyła pro-
jekt wolontariacki pod optymistycznym tytułem „Fra-
nio, Krysia i Marysia dziś przytulą swego misia”.

Tym razem łosieńscy wolontariusze postanowili zadbać 
o najmłodszych, najbardziej potrzebujących wsparcia, bo 
jak sami twierdzą, ten okres w życiu pamiętają najlepiej. 
Inicjatywa zakładała emocjonalne wsparcie dzieciaków w 
trudnej sytuacji życiowej poprzez symboliczne podarowa-
nie im przyjaciół w postaci własnoręcznie przygotowanych 
przytulanek.   

Opiekunowie SKC nawiązali porozumienie z ośrodkami, 
które miały stać się beneficjentami tego projektu. Były to: 
Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta w Wiernej Rzece 
i Ognisko Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia 
Św. Wincentego a Paulo w Kielcach. Nie zapomnieli rów-
nież o najmłodszych uczniach szkoły i w swych szacun-
kach uwzględnili miejscowe przedszkole.

Po udanych majowych zakupach nastąpiła faza pro-
jektowania. Burza mózgów młodych „kreatorów zabawek” 
zaowocowała licznymi szkicami niezwykłych postaci, które 
gwarantowały radość u obdarowywanego. W ten sposób 
narodziły się projekty uśmiechniętych sówek, owieczek, 
które miały gwarantować kolorowe sny, słoników na szczę-

Wolontariusze obdarowali pluszakami gromadkę dzieci. (fot. SKC Łosień)

ście, złotych rybek, przeuroczych pingwinków i bliżej nie-
sprecyzowanych postaci, które miały tylko jedną cechę – 
były urocze.

Z ogromnym entuzjazmem wszyscy zabrali się do pra-
cy po wakacyjnej przerwie, a pracy było dużo. Kilkanaście 
kilkugodzinnych spotkań poświęcili wolontariusze na profe-
sjonalny wieloetapowy proces wykonania filcowych przy-
tulanek: etap krojenia - wymagający najwięcej precyzji i 
cierpliwości; etap szycia; etap dekorowania i uświetniania 
zabawek oryginalnymi ozdóbkami. W październiku zakoń-
czyliśmy pracę. Przygotowaliśmy prawie sto kolorowych 
przytulanek, które pozostało tylko rozwieść.

Zaczęli od przedszkolaków – ich reakcje miały stać się 
testem na to poszło przygotowanie. Udało się - maluchy 
z rozbrajającą szczerością i wdzięcznością przytulały za-
bawki.

Następnie wolontariusze udali się do Domu Samotnej 
Matki w Wiernej Rzece. Jest to placówka, z którą współ-
pracują od lat i doskonale znają ich potrzeby. Zatem, skoro 
pamiętali o dzieciach, nie mogli zapomnieć o ich mamach. 
Podopiecznym tej placówki zawieźli zabawki, ale także ko-
smetyki do pielęgnacji niemowlaków, produkty spożywcze, 
pieluszki itp. (zebrane podczas wcześniej zapowiedzianej 
akcji). Wizyta tam dała wszystkim dużo radości, ale i skło-
niła do refleksji na temat nieprzewidywalności naszych lo-
sów.

Ostatnim punktem podczas realizacji projektu była wizy-
ta w Ognisku Wychowawczym Zgromadzenia Sióstr Miło-
sierdzia Św. Wincentego a Paulo. To tutaj trafiło najwięcej 
przytulanek, bo i podopiecznych jest najwięcej. Wolonta-
riuszy przywitało kilkadziesiąt dzieciaków, które same de-
cydowały o tym, z którą przytulanką chcą się zaprzyjaźnić. 
Do dziś nie niewiadomo, kto wtedy odczuwał większą ra-
dość: obdarowywane maluchy czy wolontariusze?

SKC w Łosieniu składa serdeczne podziękowania za 
możliwość udziału w tak pięknym projekcie. To kolejny 
krok na naszej drodze do ulepszania tego świata; to pięk-
na lekcja dla uczniów i cała masa uśmiechów na małych 
dziecięcych twarzach.                                /SKC Łosień/

W związku z wdrażaniem lokalnej strategii rozwoju Lokal-
na Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” pragnie poinfor-
mować, iż poprzez swoje działania ma możliwość udzie-
lenia wsparcia finansowego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wnio-
sków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo-
łeczność LGD „Dorzecze Bobrzy” planuje na początku 
2018r. nabory wniosków na przedsięwzięcia: 1.1.1 Orga-
nizacja imprez kulturalnych i sportowych, 1.2.2 Wsparcie 
oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz na przedsięwzię-
cie 2.1.2 Rozwój działalności gospodarczej. 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z 
Biurem LGD. Pracownicy LGD świadczą bezpłatne do-
radztwo w zakresie przygotowywania wniosków o przy-
znanie pomocy w ramach naborów ogłaszanych przez 

LGD oraz w zakresie wniosków o płatność dla Beneficjen-
tów realizujących projekty ze środków LSR. Biuro LGD 
prowadzi również spotkania informacyjno – konsultacyjne 
dla Beneficjentów, którzy zamierzają realizować projekty 
ze środków LSR. Terminy spotkań podawane są na stro-
nie głównej w zakładce - „Aktualności”. Przed każdym na-
borem planowany jest cykl szkoleń dla Beneficjentów w 
każdej z gmin należącej do LGD.
Więcej informacji odnośnie możliwości skorzystania z 
dofinansowania, planowanych naborów wniosków oraz 
uzgodnienie terminu doradztwa pracwnikom można uzy-
skać w Biurze LGD „Dorzecze Bobrzy”, Kostomłoty II ul. 
Kościelna 2a, 26-085 Miedziana Góra, nr tel. 41 303 22 
44     /LGD Dorzecze Bobrzy/

OGŁOSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DORZECZE BOBRZY
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Weronika Gwiazda w gronie
najlepszych uczniów w Polsce

*Jesteś jedną z najlepszych uczennic w Polsce. 
Otrzymałaś stypendium z rąk samej Pani Premier. To 
musiało być dla Ciebie niezwykłe wydarzenie. W jaki 
sposób dowiedziałaś się, że to Ty je otrzymasz? Jak 
wyglądał dzień, w którym pojechałaś do Warszawy, 
by swoją nagrodę odebrać?

O samym stypendium dowiedziałam się w dniu zakoń-
czenia roku szkolnego w czerwcu 2017 roku. Była to dla 
mnie niespodzianka, ponieważ myślałam, że jednak są 
ode mnie lepsi w szkole. Pamiętam, że przyszłam z sio-
strą ze szkoły, minęło kilka chwil i otrzymałam telefon od 
wychowawczyni, że na radzie pedagogicznej okazało się, 
że mam najwyższe wyniki i wytypowano mnie do tego 
stypendium. Później w październiku przyszła lista osób, 
które zakwalifikowały się do tej nagrody i rzeczywiście 
widniało tam moje nazwisko. Radość moja, rodziców, 
dziadków, znajomych była niesamowita! I tak, w połowie 
października znaleźliśmy się w kancelarii premiera. W 
tym dniu obchodzono uroczystości Komisji Edukacji Na-
rodowej, w trakcie których rozdawano stypendia. Później 
mieliśmy możliwość zwiedzenia kancelarii i po poczę-
stunku wróciliśmy do domu.

*Najlepsza w nauce to zbyt ogólne określenie. Po-
wiedz w czym konkretnie, w jakich dziedzinach czu-
jesz się najlepiej?

Chodzę do klasy o profilu biologiczno-chemicznym, 
czyli typowo medycznym. Bardzo lubię biologię i chemię, 
dużo czasu spędzam nad tymi przedmiotami, ale bardzo 
lubię też język polski i polską literaturę.

*Mówisz, że dużo czasu spędzasz nad biologią i 

 (fot. archiwum prywatne)

Mieszka w Szczukowicach. Uczy się w VII LO im. Józe-
fa Piłsudskiego w Kielcach. W wolnym czasie lubi czytać, 
oglądać filmy, spacerować i spotykać się ze znajomymi. 
W połowie października otrzymała Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów z rąk Premier Beaty Szydło i Minister 
Anny Zalewskiej za najlepsze wyniki w nauce.

WERONIKA GWIAZDA

Mieszkanka gminy Piekoszów, uczennica kieleckiego liceum im. Józefa Piłsudskiego w 
połowie października otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów.

chemią… W jaki sposób uczysz się przykładowo tych 
przedmiotów? Przeczytasz i już umiesz, czy raczej 
musisz robić sobie nocne maratony?

Niestety chodzę na taki profil, który wymaga bardzo 
dużej uwagi, ogromu pracy. Przychodzę ze szkoły do 
domu, jem obiad, rozkładam książki i odrabiam lekcje. 
Najpierw zadania, a później siadam nad biologią, robię 
notatki, później uczę się tego na pamięć. Czasem poma-
ga mi siostra – ona zadaje pytania, ja odpowiadam i tak 
wchodzi mi to do głowy. Czasem wieczorem, czasem w 
nocy – tak bywa.

*Co Cię motywuje do nauki?
Od połowy gimnazjum zdecydowałam, że chcę iść na 

medycynę, mimo, że wszyscy mówili, że to ogrom pracy, 
dużo siły i czasu trzeba włożyć w naukę. I tak się to za-
częło. To była tak motywacja z mojej strony osobistej, ale 
i rodziców, którzy są dla mnie bardzo dużym oparciem, 
moi znajomi, mój chłopak – oni naprawdę mnie mobilizują 
do tego żeby być jeszcze lepszą niż jestem.

 *Czyli medycyna to twoje marzenie?
Aktualnie tak, jednak mama mi powtarza, że niczego 

nie można być pewnym. Może nie zwiążę się bezpośred-
nio z medycyną, ale z czymś opartym na biologii lub che-
mii. Jeżeli już tyle uwagi i czasu poświęcam tym dziedzi-
nom to raczej z nimi wiążę swoją przyszłość.

*To są plany zawodowe. A co z prywatnymi?
W tym roku maturzyści będą mieli najdłuższe wakacje 

życia, więc myślę, że pojadę ze znajomymi lub rodzica-
mi na fajne wakacje, by odpocząć i skupić się na czymś 
innym na przykład na czytaniu, bo w tym momencie nie 
mam na to zupełnie czasu. 

*Życzę powodzenia na maturze i spełnienia wszyst-
kich swoich planów. 

    Dziękuję za rozmowę.
         Katarzyna GURAK

Weronika odbiera gratulacje od Premier Beaty Szydło i Minster Anny Zalew-
skiej. (fot. archiwum)
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 (fot. archiwum)

Uczennica Gimnazjum w Piekoszowie. Od 4 lat trenuje 
w Klubie Karate Morawica i Piekoszów. Aktualnie należy 
do Polskiej Reprezentacji Karate. Jej kadrowym debiutem 
było uczestnictwo i zdobycie brązowego medalu na Mistrzo-
stwach Europy Młodzieżowców i Kadetów w Karate Kyoku-
shin w Kielcach. (na zdjęciu z rodzicami, trenerem Andrze-
jem Horną, Wójtem Gminy Piekoszów Zbigniewem Piątkiem 
i Sekretarz Gminy Grażyną Tatar.

LAURA SITEK

W karate najważniejsza jest dyscyplina
Laura Sitek, od niedawna reprezentantka Polski w karate, brązowa medalistka Mi-
strzostw Europy, w rozmowie na temat pracy nad sobą, wytrwałości i poświęceniu.

*Należysz do Polskiej kadry. Treningi, ćwiczenia to 
wszystko zajmuje dużo czasu i poświęceń. A co z wol-
nym czasem? Jak go spędzasz?

Tych odpoczynków nie jest dużo, ale jak mam wolną 
chwilę to zwykle spotykam się ze znajomymi, czytam książ-
ki. Wcześniej dużo czasu spędzałam jeżdżąc konno. Jed-
nak teraz kiedy karate stało się coraz ważniejsze to raczej 
swój czas poświęcam na treningi. 

*Skoro mowa o karate to od kiedy trenujesz i kto na-
mówił Cię do tego, żebyś spróbowała swoich sił w tej 
dziedzinie sportu?

Trenuję niecałe 4 lata. Namówił mnie do tego kolega – 
Piotr Węgliński – z którym trenuję do tej pory. Jeśli chodzi 
o początki… Na pierwszym treningu wszystko wydawało 
mi się dziwne, dużo ćwiczeń mnie śmieszyło, dlatego nie 
brałam tego tak na poważnie, bo myślałam, że to będzie 
stan przejściowy. Jednak z biegiem czasu po prostu mnie 
to wciągnęło. 

*Jak wspominasz swój pierwszy turniej? Pierwsze 
medale?

Patrząc teraz z perspektywy czasu i doświadczenia, to 
był nieduży turniej – Puchar Polski Południowej – podczas 
którego zdobyłam drugie miejsce. Pamiętam, że jak ze-
szłam z maty zupełnie nie pamiętałam co się działo! Wszy-
scy mi gratulowali, a ja nawet nie wiedziałam czy wygrałam 
tę walkę. Towarzyszyły mi wtedy ogromne emocje!

*Wróćmy jeszcze do Twojego „wejścia” w szeregi 
polskiej kadry. Opowiedz o swojej drodze do osiągnię-
cia tego celu.

Od 2 lat trenuję karate pod kątem zawodów, nie rekre-
acyjnie. Sensei jeździ z nami po różnych zawodach nie tylko 
ogólnopolskich, ale i międzynarodowych. Ponadto uczest-
niczę we wszystkich organizowanych obozach i treningach. 

Myślę, że właśnie to bardzo przyczyniło się do tego, że je-
stem w kadrze Polski.

*Co odczuwałaś walcząc dla Polski na europejskich 
mistrzostwach?

Niewiarygodne emocje! Organizacja była świetna, za-
wodnicy na ogromnym wręcz światowym poziomie, wspo-
mnienia – cudowne. Ten doping podczas walk, ta atmosfe-
ra… Gdy schodziłam z maty miałam tyle dobrej energii, że 
chciałam walczyć dalej. 

*Skoro mowa o dalszej walce… Jakie turnieje i wy-
zwania jeszcze przed Tobą?

Na przykład w ten weekend (9.12 – przyp. Redakcji) 
byliśmy na Pucharze Polski, w trakcie którego zdobyłam 
pierwsze miejsce w kumite, czyli walce i trzecie miejsce w 
kata. Jednocześnie tym turniejem zakończyliśmy ten sezon 
startowy. Kolejne turnieje odbędą się pod koniec stycznia, 
natomiast dodatkowo jeśli uda się wszystko finansowo do-
grać to w lutym czeka nas wyjazd do Belgii. Takie turnieje 
są dla nas najważniejsze – wyjazd poza Polskę na między-
narodowy turniej powoduje, że mamy już większe obycie w 
zawodach karate. Przykładowo – moje koleżanki bardzo się 
stresowały podczas Mistrzostw Europy, ja aż tak wielkiego 
stresu już nie miałam – wiedziałam po co tam jestem i co 
mam zrobić. 

*Świetne podejście – godne profesjonalisty. Ty już 
wiesz jak należy podejść do tego sportu, ale inni może 
jeszcze tego nie wiedzą…

W karate ważna jest dyscyplina. Jeżeli na treningu wszy-
scy by rozmawiali, nie słuchali trenera – ten trening nie miał-
by sensu. Jest dużo technik, które mogą wyrządzić krzywdę 
jeśli nie będziemy skupieni. Trzeba włożyć całą swoją ener-
gię na ćwiczenia, myśleć o nim, a nie o tym przykładowo co 
będzie na kolację…

*Na koniec może powiesz nam coś o swoich marze-
niach?

Jeśli chodzi o karate to chciałabym dalej reprezentować 
Polskę i jeździć na turnieje takie jak Mistrzostwa Europy. 
Dodam tylko, że Sensei zawsze nam powtarza, że to my 
przejmiemy Klub, my jesteśmy jego przyszłością. Na pew-
no chciałabym w nim zostać, nie tylko miło wspominać, ale 
przede wszystkim aktywnie działać. Oprócz tego chciała-
bym studiować coś związanego z matematyką.

*Życzę dalszych sportowych sukcesów na arenie 
polskiej i międzynarodowej.

Dziękuję za rozmowę.
Katarzyna GURAK

Po wywalczeniu brązowego medalu 
na Mistrzostwach Europy, 

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów 
w obecności rodziców Laury Sitek i trenera An-
drzeja Horny przekazał czek o wartości 2000 zł 

oraz zapowiedział roczne stypendium 
dla młodej sportowczyni.
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Poznaj najlepszych tenisistów
Sylwestrowy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Piekoszów, który odbył 
się 9 grudnia zgromadził 35 uczestników.

Turniej zorganizowany przez Klub Sportowy Feniks 
Jaworznia oraz Bibliotekę Centrum Kultury w Pieko-
szowie, rozgrywany był jak zawsze systemem „każdy 
z każdym”.

Przy tenisowych stołach rywalizowali ze sobą tenisiści z 
Jaworzni, Szczukowskich Górek, Micigozdu i Kielc. Po kil-
kugodzinnych rozgrywkach poznaliśmy najlepszych zawod-
ników.

W kategorii Żacy zwyciężył Kacper Paździerz, tuż za nim 
uplasował się Gabriel Franczyk, a trzecie miejsce zajął Pa-
tryk Litwin. W grupie Żaczki miejsce pierwsze wywalczyła 
Ewa Mariańczyk, drugie – Zuzanna Kłak, a trzecie Julia 
Soja.

W starszej grupie – Młodzicy – zwyciężył Jan Koneczny, 
stopień niżej znalazł się Kamil Paździerz, a na najniższym 
stopniu podium stanął Sebastian Domagała. W żeńskim od-
powiedniku tej kategorii – czyli w Młodziczkach – najlepiej 
w rozgrywkach wypadła Julia Szafulska, za nią uplasowała 
się Klaudia Nowacka, a na trzecim miejscu znalazła się Syl-
wia Radlica.

Ostatnia nagrodzona kategoria to Gimnazjum/Open. W 
grupie chłopców pierwsze miejsce wywalczył Karol Guzy, 
drugie – Piotr Wójcik, a trzecie – Karol Wasik. Natomiast w 
grupie dziewcząt zwyciężczynią została Aneta Bałchanow-
ska, tuż za nią znalazła się Edyta Bałchanowska, a trzecie 
miejsce przypadło Magdalenie Sarbian.

Nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów laureaci 
otrzymali z rąk Zbigniewa Piątka Wójta Gminy Piekoszów. 

                /kg/Laureatki jednej z kategorii turnieju - Młodziczki - tuż po otrzymaniu nagród 
i dyplomów. (fot. BCK)

Podsumowanie rundy jesiennej A-klasy
W listopadzie zakończyła się runda jesienna kieleckiej A-klasy, w której występują dwa 
zespoły z gminy Piekoszów: Astra Piekoszów i Sokół Rykoszyn. 

Sezon ligowy rozpoczął się 19 sierpnia jednak 
Astra swoje pierwsze mecze rozgrywała na wyjaz-
dach z powodu remontu murawy. 

Nie przeszkodziło to w uzyskaniu zadowalających re-
zultatów, dzięki którym Astra aktualnie plasuje się na 
1. miejscu po rundzie jesiennej. Zespół z Piekoszowa 
był wyjątkowo bezkompromisowy – wygrał 10 meczów, 
przegrał tylko 1. Kibice piekoszowskiego klubu pierwsze 
spotkanie na własnym boisku obejrzeli 1 października i 
mogli być z tego powodu podwójnie zadowoleni, bo Astra 
pokonała Top-Spin Promnik 5:1. 

Kolejkę później miało miejsce wydarzenie sezonu – 
derby Gminy Piekoszów. Sokół Rykoszyn podejmował 
Astrę Piekoszów na boisku w Skałce. Mecz był wyrów-
nany, a na brak emocji nie można było narzekać. Losy 
tego spotkania rozstrzygnęły się w ostatnich minutach 
na korzyść drużyny z Piekoszowa, która wygrywając 
2:3 wywiozła cenny komplet punktów z trudnego terenu. 
Dla Astry runda zakończyła się 5 listopada, po rozegra-
niu zaległego meczu w Masłowie z tamtejszą Klonówką. 
W sumie piekoszowska drużyna rozegrała 11 spotkań, 
w których zdobyła 30 punktów. Najlepszym strzelcem 
klubu został Jakub Bodzioch, który zdobył 14 goli i jest 
również liderem klasyfikacji strzelców w całej lidze. Przy 
kontynuowaniu tak skutecznej gry będzie można liczyć 
na awans do klasy okręgowej! Obecnie trwa przerwa w 
rozgrywkach, a runda wiosenna rozpocznie się prawdo-

podobnie w marcu.
W Astrze Piekoszów szkolą się również dzieci. Obec-

nie dostępnych jest 5 grup juniorskich, które umożliwiają 
płynne przechodzenie na coraz wyższy poziom.

4. miejsce Sokoła Rykoszyn
Sokół Rykoszyn jest aktualnie 4 w tabeli z dorobkiem 

21 punktów doskonale zaczął sezon ligowy. Pięć kole-
jek z rzędu było zwycięskich dla drużyny z Rykoszyna. 
Pierwszy mecz z GOKiS Masłów wygrany 2:1 rozgrzał 
do dalszej walki. I tak, z meczu na mecz liczba strze-
lonych na korzyść Sokoła goli była coraz większa. Z 
Top-Spin Promnikiem wygrali 3:4, z Politechniką Świę-
tokrzyską – 4:1, z Victorią Mniów – 5:0, a z Radiatorsa-
mi ze Stąporkowa – aż 6:1! Niestety pierwsza przegrana 
przyszła 24 września, kiedy podczas meczu z Orlętami 
Kielce, drużyna z Rykoszyna poległa 1:3. Różnicą jednej 
bramki Sokół przegrał także w meczu derbowym gmi-
ny Piekoszów z piekoszowską Astrą – w tym przypadku 
mecz zakończył się wynikiem 2:3. 

Ostatni rozegrany mecz Sokoła Rykoszyn w rundzie 
jesiennej odbył się 28 października. Reprezentanci Ry-
koszyna wygrali z Wichrem Miedzianą Górą 3:0. Siedem 
zwycięskich kolejek i cztery przegrane to całkiem dobry 
bilans rundy jesiennej – w rundzie wiosennej wszystko 
jest do nadrobienia. 

/Jakub Mularczyk/,/kg/
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R E K L A M A

Najlepsze drużyny otrzymały puchary. Wyłoniono 
też najlepszych strzelców i bramkarzy.

– Celem turnieju była przede wszystkim popularyza-
cja gry w piłkę nożną wśród uczniów szkoły podstawo-
wej, jako jednej z form aktywnego spędzania wolnego 
czasu – mówi Grzegorz Obara, jeden z koordynatorów 
turnieju. – Zależało nam także na integracji szkół pod-
stawowych naszej gminy. Ogromnie cieszy nas fakt, że 
przedstawiciele wszystkich placówek wzięli udział w 
rozgrywkach – dodaje.

A te, jak się okazało, były na wysokim poziomie. Na 
parkiecie szkolnej hali młodzi piłkarze stawili się już 
od samego rana. Pomimo zimowej aury za oknem, at-
mosfera była gorąca. – Trzeba przyznać, że zawodnicy 
dali z siebie wszystko. Widać w nich było prawdziwego 
ducha walki – podsumował zmagania piłkarskie sędzia 
główny turnieju Karol Smolarczyk.

Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej przeprowadzono w 
dwóch kategoriach - Trampkarz młodszy U14 rocznik: 
2004-2005 oraz Młodzik młodszy U12 (chłopcy – rocz-
nik 2006 i młodsi. Jak się okazało w kategorii Tramp-
karzy Młodszych zwyciężyła drużyna z Rykoszyna. Na 
miejscu drugim uplasowała się drużyna z Jaworzni, a 
miejsce trzecie zajęli reprezentanci szkoły w Piekoszo-
wie. Najlepszym bramkarzem okazał się Łukasz Rybac-
ki z Rykoszyna, a najlepszym strzelcem Bartosz Mał-
kowski z Jaworzni, który strzelił aż siedem bramek. W 
kategorii Młodzików Młodszych miejsce pierwsze zajęła 

Andrzejkowe zmagania w piłce nożnej
W czwartek 30 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie rozegrano Andrzejkowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych 
z terenu gminy. 

drużyna z Piekoszowa. Miejsce drugie przypadło pił-
karzom z Zajączkowa, a miejsce trzecie wywalczył ze-
spół z Łosienia. Najlepszym bramkarzem tej kategorii 
uznano bezapelacyjnie Kacpra Tkacza z Piekoszowa, a 
najlepszym strzelcem został Dawid Marszałek z Łosie-
nia. Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek ufundował 
także puchar dla najmłodszego zawodnika, którym był 
Jakub Gołuchowski z Micigozdu.

Do najlepszych drużyn powędrowały puchary i dyplo-
my, które wręczył wójt Zbigniew Piątek wraz z dyrek-
torem ZPO w Piekoszowie Krzysztofem Stępniewskim.         

                 /A.Olech/

Reprezentanci zwycięskiej drużyny z Rykoszyna w kategorii Trampkarzy 
Młodszych odbierają puchar z rąk Wójta Gminy Piekoszów. (fot. CKinfo)




