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Srebrny Krzyż Zasługi
dla Wójta Zbigniewa Piątka

Czytaj na str. 8

Otwarcie dróg w Lasku, 
Zajączkowie i Rykoszynie
Mieszkańcy tych miejscowości 
już mogą cieszyć się i korzystać 
z nowych dróg. Władze gminy 
również nie kryją zadowolenia 
i zapowiadają kolejne remonty.

Wywiad z wójtem 
Zbigniewem Piątkiem
O zrealizowanych obietnicach 
wyborczych, a także planach 
na kolejne lata, mówi wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew PIątek.

Czytaj na str. 6-7 Czytaj na str. 20Czytaj na str. 2-3

Darmowy Internet dla szkół
Wrzesień był ważnym miesiącem 
dla piekoszowskich szkół. I nie 
chodzi jedynie o nowy rok szkol-
ny. W połowie września podpisa-
na została umowa na dostawę 
darmowego Internetu do wszyst-
kich placówek.
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Kadencja pełna wyzwań z pozytywnym bilansem
Bycie Wójtem to ciągłe myślenie o tym, co zrobić i jak, aby mieszkańcy mieli poczucie, że żyją w nowoczesnej i rozwijającej się gminie, to rówież odpowiadanie na żywotne problemy 
mieszkańców, z którymi borykają się często od wielu lat - mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek w wywiadzie podsumowującym kadencję 2014-2018.

*Po 2013 roku przez kilka lat w 
naszej gminie mówiło się o kry-
zysie finansowym oraz o długu, 
który był bardzo duży. Przed 
kadencją 2014-2018 składał Pan 
jednak konkretne obietnice rów-
nież te inwestycyjne.

Tak ponieważ miałem pewność, 
że dotrzymam słowa. Pierwsze lata 
mojego urzędowania, to był trud-
ny czas, w którym skupiony byłem 
na spłacie jak największej czę-
ści zadłużenia, bo wiedziałem, że 
przyjdzie moment na rozpoczęcie 
realizacji inwestycji, a te wymaga-
ją własnego wkładu finansowego. 
Skuteczne zarządzanie finansami 
gminy wraz z pracownikami urzę-
du gminy oraz radnymi rady gmi-
ny sprawiło, że w ciągu tych kilku 
lat spłaciliśmy łącznie z odsetkami 
25 mln zł z czego około 5 mln zł 
to same osetki. Wyobraźcie sobie 
Państwo ile inwestycji można było-
by zrealizować za tą kwotę.

*A co z obietnicami sprzed 
kończącej się kadencji?

 Wszystko co obiecałem zrealizo-

wałem. Przede wszystkim kwestia 
poprawy jakości wody w zachod-
niej części gminy. To była najważ-
niejsza z moich obietnic. Myślałem, 
że uda się zrealizować ją wcześniej 
ale był to bardzo skomplikowany 
i żmudny proces, który zakończył 
się sukcesem. Woda popłynie do 
mieszkańców w ciągu kilku najbliż-
szych dni. Obiecałem też wymianę 
oświetlenia ulicznego. Długo czeka-
liśmy na dofinansowanie unijne dla 
tej inwestycji, które pozyskaliśmy i 
można było ogłosić przetarg. Prace 
związane z tą wielką inwestycją ru-
szą już wkrótce. W moich planach 
na ta kadencję były też inwestycje 
związane z termomodernizacją bu-
dynków użyteczności publicznej. 
Trzy już zostały wykonane a do-
kumentacja na kolejne już została 
opracowana. Ważną sprawą była 
dla mnie i miekszanców infrastruk-
tura drogowa. W 2017 i 2018 roku 
wykonaliśmy wiele dróg, co ułatwi-
ło życie mieszkańcom, jak choćby 
drogi na osiedlu w Bławatkowie, na 
które mieszkańcy czekali bardzo 

długo, dwie drogi w Rykoszynie (ul. 
Różana i Zacisze), droga w Bryni-
cy, Łosienku, Jaworzni. W ostatnich 
dniach odebraliśmy też bardzo dużą 
inwestycję drogową w Zajączkowie, 
która nie tylko sprawi, że mieszkań-
com będzie żyć się wygodniej, ale 
również rozwiązała problem zale-
wania posesji. Można byłoby wy-
mieniać również inne drobniejsze 
rzeczy związane z infrastrukturą, 
było ich naprawdę bardzo dużo.

*Warto przy tej okazji wspo-
mnieć, że duże środki publiczne 
gmina inwestuje w edukację i 
wychowanie.

Edukacja i wychowanie to dla 
mnie jeden z głównych prioryte-
tów. Od 5 lat funkcjonuje w naszej 
gminie żłobek, w którym ponad 
trzydziestka dzieciaków jest pod 
świetną opieką. Już raz modernizo-
waliśmy obiekt, aby mogło do niego 
uczęszczać więcej dzieci. W przy-
szłym roku rozpoczną się dalsze 
prace modernizacyjne i żłobek bę-
dzie mógł przyjąć kolejne trzydzie-
ści dzieci. Mamy też świetnie roz-
winiętą sieć przedszkoli. Co bardzo 
ważne pozyskujemy środki krajowe 
i unijne na modernizację szkół, za-
równo pod względem infrastruktury 
technicznej (termomodernizacja), 
jak rónież infrastruktury edukacyj-
nej. Powstają specjalistyczne sale 
lekcyjne np. do nauki języków, czy 
też komputerowe. Każde pieniądze 
wydane na edukację naszych dzie-
ci to dobra inwestycja.

*Nie sposób było też nie za-
uważyć działań prozdrowotnych 
realizowanych na terenie gminy.

Zdrowie mieszkańców jest nie-
zwykle isotne bez względu na 
wiek. Realizujemy w naszej gminie 
bezpłatne programy prozdrowotne 
zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. Są to szczepienia przeciw 
meningokokom, szczepienia prze-
ciwko grypie. programy profilaktyki 
związanej z chorobami nowotworo-

Wytężona praca pozwoliła na realizację wielu ważnych inwestycji. (fot. BCK)
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wymi.
*W ostatnich tygodniach otwo-

rzył Pan Wójt wspólnie z Wo-
jewodą Świętokrzyskim Agatą 
Wojtyszek Klub Seniora, który 
powstał w gminie Piekoszów.

Klub Seniora był potrzebny w 
naszej gminie. Od jakiegoś cza-
su docierały do mnie informacje, 
że osoby starsze chciałyby mieć 
swoje miejsce, w którym nie tylko 
będą mogły uczestniczyć w zorga-
nizowanych zajęciach ale również 
po prostu się spotkać i spędzić ze 
sobą czas.

*Kadencja 2014-2018 to jednak 
również nierozwiązane proble-
my. Jak choćby z odorem, na 
który narzekają mieszkańcy Pie-
koszowa.

Ja również go odczuwam, bo 
mieszkam na Osiedlu Ogrodnik. 
Jednak jest to bardzo trudna spra-
wa. Możecie być Państwo pewni, 
że przez ostatnie lata poruszyłem 
wszystkie możliwe instytucje, które 
mogłyby nam pomóc w rozwiązaniu 
tego problemu. Pism i odpowiedzi 
na nie uzbierał się cały segrega-
tor. Jednak decyzje administracyjne 
w tej sprawie nie należą do wójta 
gminy Piekoszów. Gdyby to ode 
mnie zależało to już dawno sprawa 
byłaby załatwiona, jednak tak nie 
jest. Oprócz zgłaszania problemów 
odoru do konkretnych instytucji pu-
blicznych próbujemy też nagłaśniać 
problem w mediach, stąd też ostat-
nio zorganizowałem spotkanie in-
terwencyjne z udziałem dziennika-
rzy. Kilka dni później odbyło się też 
spotkanie przed urzędem gminy, co 
pokazuje, że wszyscy jesteśmy tym 
zbulwersowani. Jednak najważniej-
sze, aby trzymać nerwy na wodzy i 
wspólnie działać na rzecz poprawy 
tej sytuacji.

*Więc co takiego może Pan 
wójt jeszcze w tej sprawie zro-
bić?

Będziemy jako urząd jak do-

tychczas aktywnie zajmować się 
sprawą poprzez informowanie od-
powiednich służb. Jednak jako wójt 
chcę też doprowadzić poprzez par-
lamentarzystów świętokrzyskich 
do rozpoczęcia prac w Sejmie RP, 
które miałyby skończyć się ustawą 
regulującą kwestię odoru, bo głów-
nym problemem jest właśnie brak 
takich przepisów, na co powołują 
się organy, do których się zwraca-
my w tej sprawie.

*W dalszym ciągu jest jednak 
wiele do zrobienia w naszej gmi-
nie. Zarówno w kwestii dróg, ja-
kości wody, budowy kanalizacji. 

Oczywiście, że tak. Dotych-
czasowa sytuacja finansowa nie 
pozwalała na to, aby zrealizować 
wszystkie zgłaszane przez miesz-
kańców potrzeby. Mimo tego, że 
już spłaciliśy ponad połowę zadłu-
żenia, które zastałem jako wójt to 
nie należy zapominać, że musi-
my dalej rozsądnie gospodarować 
środkami publicznymi, bo nikt za 
nas nie spłaci reszty zadłużenia. 
I dalej spłacając kolejne raty trze-
ba planować inwestycje i szukać 
ich współfinansowania ze środków 
krajowych czy unijnych. Wtedy uda 
się zrealizować jak najwięcej. W 
tej kadencji ze środków krajowych 
i unijnych pozyskaliśmy ponad 10 
mln zł na różnego rodzaju działania 
co uważam za ogromny sukces. 
Co więcej ważne jest to, że nie ko-
rzystaliśmy przez te lata z żadnych 
kredytów. Co do potrzeb to jest ich 
nadal wiele. Bardzo ważne, aby w 
kolejnej kadencji samorządu, która 
trwać będzie 5 lat wykonać inwe-
stycje te najbardziej potrzebne, jak 
modernizację oczyszczalni ścieków 
w Piekoszowie oraz doprowadzić 
do połączenia wodociągów, tak 
aby mieszkańcy Piekoszowa mogli 
pić wodę z ujęcia ze Szczukow-
skich Górek. Są też takie inwesty-
cje, na które mieszkańcy czekają 
bardzo długo, jak choćby drogi na 

piekoszowskich osiedlach, które jak 
wszyscy wiemy wymagają pilnej in-
terwencji. Ważne, że w tej kadencji 
wykonaliśmy projekty i złożyliśmy 
wnioski o ich współfinansowanie. 
Gmina Piekoszów musi mieć rów-
nież kompleks sportowo-rekreacyj-
ny z boiskami wielofunkcyjnymi, 
który powinien powstać w kolejnej 
kadencji samorządu. Priorytetem 
infrastrukturalnym jest też kanaliza-
cja gminy, jak również gazyfikacja, 
na którą według ostatnich dobrych 
informacji jest wielka szansa. Nie 
można też zapominać o dalszych 
inwestycjach w budynki szkół, za-
równo ich termomodernizację, jak 
i lepsze wyposażenie służące pro-
wadzeniu zajęć edukacyjnych oraz 
budowę boisk szkolnych. Moim ce-
lem jest także uchwalenie budżetu 
obywatelskiego, po to aby miesz-
kańcy mieli możliwość wypowie-
dzieć się na temat przeprowadza-
nych inwestycji w naszej gminie.

*Aby zrealizować te działania 
potrzebna jest zgoda wójta i rad-
nych.

Oczywiście tylko wtedy jest to 
możliwe. Z tego miejsca chciałem 
serdecznie podziękować radnym 
rady gminy kończącej się kadencji. 
Zarówno spłata tak dużej części 
zadłużenia, jak i zrealizowane in-
westycje to nasz wspólny sukces. 
Chciałbym podziękować też sołty-
som, którzy najczęściej zgłaszają 
lokalne problemy do rozwiązania. 
Z całego serca chcę też podzieko-
wać wszystkim mieszkańcom, za 
ich cierpliwość w czasie realizacji 
programu naprawczego, jak rów-
nież za wsparcie, rady i sugesti-
we jakie otrzymywałem podczas 
zebrań wiejskich. Mam nadzieję, 
że nie zawiodłem pokładanych we 
mnie nadziei i pokazałem, że gmina 
Piekoszów może być dobrze zarzą-
dzana.

*Dziękuję za rozmowę
Andrzej Paździerz
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Wybrane działania gminy Piekoszów w kadencji 2014-2018

Otwarcie drogi w Bławatkowie. Nowa powierzchnia asfaltowa oraz chodnik w Podzamczu.

Droga w Rykoszynie, ul. Zacisze. Kanalizacja w Janowie.

Otwarcie wodociągu w Rykoszynie. Wyremontowana droga w Lasku.

Termomodernizacja budynków gminnych m.in. ZUK-u. Nowe ujęcie wody w Lesicy.
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Wybrane działania gminy Piekoszów w kadencji 2014-2018

Nowoczesna pracownia językowa w ZPO w Piekoszowie. Klub Seniora w Piekoszowie.

Otwarcie nowego oddziału Żłobka Gminnego. Doposażenie gabinetów medycyny szkolnej.

Plac zabaw w Podzamczu. Nowoczesny gabinet stomatologiczny w ZPO w Piekoszowie.

Pracownia edukacji w Jaworzni. Nowy sprzęt dla strażaków z gminy Piekoszów.
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Nowe drogi w Lasku, Rykoszynie i Zajączkowie już służą mieszkańcom
Latami wyczekiwana droga Je-

żynów-Lasek nareszcie została 
wybudowana. W miejsce żwiro-
wego traktu powstał asfalt wraz 
z poboczami. Drogę właśnie uro-
czyście otwarto, a mieszkańcy 
nie kryli wdzięczności.

– Po tylu latach nareszcie się 
doczekaliśmy. Jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. Dla nas ta inwestycja ma 
ogromne znaczenie – podkreślała 
sołtys miejscowości Jeżynów, Teo-
dora Krążek, która wraz z radnym 
Lucjanem Chukiem i mieszkańca-
mi złożyła podziękowania na ręce 
wójta za zrealizowanie inwestycji. – 
Dziś śmiało można powiedzieć, że 
marzenia się spełniają. Mieszkańcy 
po długich oczekiwaniach nareszcie 
będą mogli bezpiecznie przejechać 
na odcinku Jeżynów-Lasek. Za cel 
postawiłem sobie dbanie o zrów-
noważony rozwój całej gminy. Małe 
miejscowości są równie ważne, co 
i te duże – zaznaczył wójt Zbigniew 
Piątek.

Nową drogę poświęcił ksiądz pro-
boszcz parafii z Wiernej Rzeki Wik-
tor Walocha, a wstęgę przecieli nie 
tylko obecni podczas uroczystości 
samorządowcy, ale i mieszkańcy 
Jeżynowa – najstarsza z nich Nata-
lia Gołuch i najmłodsza czteroletnia, 
Wiktoria Giemza.

Nowy asfalt na drodze Jeżynów-
-Lasek został położony na długości 
722 metrów. – Był to drugi etap za-
dania. W pierwszym etapie zada-
nia wykonaliśmy dwa odcinki drogi 
w miejscowości Lasek-Jeżynów o 
łącznej długości 617 metrów. Teraz 
nastąpiła kontynuacja inwestycji – 
poinformował wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. Powstały nowy 
odcinek drogi połączył wykonane w 
roku ubiegłym dwa odcinki.

Wykonawcą inwestycji, która za-
kończona została z miesięcznym 
wyprzedzeniem, był Zakład Robót 
Drogowych DUKT Sp. z o. o. Wy-
konanie drogi na odcinku Jeżynów-
-Lasek kosztowało 153 tysięcy 654 
złotych. – Droga Jeżynów-Lasek to 
bardzo ważna inwestycja dla miesz-
kańców tej części gminy, bo w końcu 
będą mogli normalnie tędy przeje-
chać. Takich potrzeb oczywiście jest 
więcej i staramy się je sukcesywnie 
realizować. Duże zadłużenie gminy 
i konieczność spłat kredytu spowo-
dowały, że wiele inwestycji musiało 
być odłożonych "na później". Teraz 
staramy się nadrabiać uciekający 
czas – podsumowuje wójt Piątek. 

Uroczyste otwarcie drogi 
w Rykoszynie

Z nowej nawierzchni już mogą się 
cieszyć także mieszkańcy Rykoszy-

na. Ulica Zacisze nie tylko zyskała 
nowy blask. Teraz jest tu komfor-
towo i bezpiecznie. Ulica zyskała 
nowy asfalt na długości 456 metrów. 
Wybudowano także zjazdy do pose-
sji i utwardzono pobocza. – Miesz-
kańcy czekali na tą inwestycję bar-
dzo długo. Dzięki staraniom władz 
gminy i dobrej współpracy udało się 
ją w końcu zrealizować – cieszył się 
radny Rykoszyna Zdzisław Grosicki. 
– Teraz nie będzie się tu kurzyć. Su-
chą drogą i bezpiecznie mieszkańcy 
będą mogli dostać się do swoich 
domów – mówił sołtys Rykoszyna 
Waldemar Kotwica.

Zadowolenia z nowej drogi nie 
kryli mieszkańcy ulicy Zacisze, a 
pod wrażeniem działalności władz 
gminy był obecny podczas uroczy-
stego otwarcia senator Krzysztof 
Słoń. – Wielu może powiedzieć, że 
takie mało spektakularne inwestycje 
z punktu widzenia długości i wiel-
kości to nic wielkiego. Jednak dla 
wielu, to ogromny powód do zado-
wolenia. Kiedy wójt Zbigniew Piątek 
rozpoczął kierowanie gminą Pie-
koszów, realizacja chociażby drob-
nych inwestycji nie była możliwa ze 
względu na duże zadłużenie. Dziś, 
po latach rzetelnej pracy, po spłacie 
blisko dwudziestu milionów zadłuże-
nia, nareszcie widać, że gmina za-
czyna stawać na nogi – podkreślał 
senator.

Poruszony wydarzeniem był 
ksiądz proboszcz Tadeusz Lalewicz, 
który dokonał poświęcenia drogi. – 
Dla wielu może to być nic niezna-
cząca droga, a dla mieszkańców 
ulicy Zacisze ma wielką wartość. Ma 
ona też ogromną wartość dla całej 
społeczności Rykoszyna. Będzie 
nam służyć podczas procesji Bo-
żego Ciała. Pamiętajmy, że wielkie 
rzeczy składają się z małych spraw 
– tłumaczył proboszcz parafii Ryko-
szyn.

Symboliczną wstęgę kolejno prze-
cinali zaproszeni goście, a wspólnie 
z wójtem Zbigniewem Piątkiem prze-

W trzech miejscowościach w zachodniej części naszej gminy w ostatnim czasie oficjalnie oddano do użytku odnowione drogi. Władze gminy oraz mieszkańcy nie kryją zadowolenia.

Na otwarciu drogi w Lasku obecni byli przedstawiciele władz gminy, mieszkańcy oraz proboszcz 
parafii Wierna Rzeka. (fot. BCK)
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W trzech miejscowościach w zachodniej części naszej gminy w ostatnim czasie oficjalnie oddano do użytku odnowione drogi. Władze gminy oraz mieszkańcy nie kryją zadowolenia.

Wstęgę w Rykoszynie przecinał również najmłodszy uczestnik wydarzenia - półtoraroczny An-
toś. (fot. BCK)

cięcie wstęgi zakończył najmłodszy 
mieszkaniec obecny podczas uro-
czyści – półtoraroczny Antoś.

Projekt drogi w Rykoszynie wyko-
nała Pracownia Urbanistyczno-Ar-
chitektoniczno-Budowlana Zespół 
Projektowy. Do przetargu na reali-
zację tego zadania zgłosiły się trzy 
firmy. Najtańszą ofertę złożył Zakład 
Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o, 

który wykonał całą inwestycję za 
119 tysięcy 471 złotych.

Otwarcie drogi w Zajączkowie
Długo wyczekiwana przez miesz-

kańców droga w Zajączkowie na-
reszcie została otwarta. Wyremon-
towano blisko kilometr nawierzchni. 
Są też nowe chodniki i co dla miesz-
kańców niezwykle istotne – odwod-
nienie, dzięki któremu posesje prze-
staną w końcu być zalewane.

Nowa droga w Zajączkowie ma 
blisko kilometr długości, a chodniki 
powstały tu na długości ponad ki-
lometra. Zostały one wybudowane 
po obu stronach drogi. Jeden ma 
długość 415 metrów, a drugi 655 
metrów. Wykonane zostało także 
odwodnienie drogi, co rozwiąże pro-
blem zalewania posesji.   

Jak poinformował wójt gminy Pie-
koszów Zbigniew Piątek, inwestycja 
mogła zostać zrealizowana dzięki 

rządowemu dofinansowaniu. – Ta 
inwestycja spowoduje lepszy kom-
fort życia mieszkańców. Użytkow-
nicy nowej drogi w Zajączkowie już 
mogą jeździć po lepszej nawierzch-
ni. Powstały tu także chodniki, które 
przyczynią się do zwiększenia bez-
pieczeństwa zarówno kierowców, 
jak i pieszych. Cieszę się, że budżet 
gminy zasiliło tak duże, ponad pół-

milionowe dofinansowanie – mówił 
wójt podczas uroczystego otwarcia 
drogi, a sołtys Zajączkowa Lidia 
Szymkiewicz, przypomniała w jak 
fatalnym stanie była droga. – To in-

westycja długo wyczekiwana przez 
mieszkańców. Mieliśmy ogromny 
problem z wodą, która zalewała 
posesje mieszkańców, ale myślę, 
że teraz wszystko co najgorsze jest 
już za nami. Czekaliśmy bardzo dłu-
go, ale dzięki wójtowi Zbigniewo-
wi Piątkowi, który przyczynił się do 
pozyskania dofinansowania droga 
powstała – stwierdziła sołtys Za-
jączkowa.

Inwestycja kosztowała ponad 
1,375 mln złotych, z czego 568 ty-
sięcy pochodziło ze środków po-
zyskanych przez władze gminy 
Piekoszów w ramach rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Po-
wiatowej Infrastruktury Drogowej. 
– Warto podkreślić, że gmina Pie-
koszów wyłożyła na to zadanie 700 
tysięcy złotych. Trzeba zauważyć, 
że tej gminy, jeszcze 5 lat temu  nie 
było stać chociażby na opłacenie 
rachunków za energię elektryczną – 
podkreślił senator Krzysztof Słoń.

Gmina Piekoszów już złożyła ko-
lejne wnioski na dofinansowanie 
rządowe do przebudowy kolejnych 
dróg w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej, chodzi m.in. o drogi na 
piekoszowskich osiedlach Ogrodnik 
i 40-lecia.

                                   /A.Olech/

W otwarciu drogi w Zajączkowie udział wzięli mieszkańcy w różnym wieku. (fot. BCK)
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Srebrny Krzyż Zasługi dla Wójta
Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka

– Złote, Srebrne i Brązowe 
Krzyże Zasługi przyznane zo-
stały samorządowcom przez 
prezydenta Andrzeja Dudę za 
ich ciężką pracę dla lokalnej 
społeczności, dla naszych ma-

łych ojczyzn. Dziś dziękujemy 
im wszystkim za trud codzien-
nej pracy w budowaniu samo-
rządności – mówiła wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek 
podczas uroczystości wręczenia 
państwowych odznaczeń, ży-
cząc, aby sił i pracy na rzecz sa-
morządu w kolejnych latach nie 
zabrakło.

– Wasza działalność wychodzi 
ponad przeciętność, dlatego też 
otrzymaliście dziś te zaszczytne od-
znaczenia. Jestem przekonany, że 

dalej będziecie ciężko pracować na 
lepsze jutro mieszkańców regionu – 
podkreślał senator, Krzysztof Słoń.

Zaledwie 22 samorządowców 
otrzymało Złote, Srebrne i Brązowe 
Krzyże Zasługi. W ścisłym gronie 

odznaczonych za zasługi w dzia-
łalności społecznej i samorządo-
wej znalazł się także Wójt Gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – Nie 
spodziewałem się takiego uhonoro-
wania mojej pracy – przyznał wójt, 
Zbigniew Piątek, tuż po otrzyma-
niu państwowego odznaczenia. – 
Wielokrotnie zdobywałem medale, 
wielokrotnie byłem odznaczany, ale 
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany 
przez Pana Prezydenta RP Andrze-
ja Dudę, jest dla mnie wyjątkowym 
wyróżnieniem i nagrodą. To dla 

mnie wielki zaszczyt i honor przyjąć 
tak wysokie odznaczenie państwo-
we. Ogromnie się cieszę, że moja 
praca i zaangażowanie w budowa-
nie i rozwój naszej małej ojczyzny 
została dostrzeżona na szczeblu 
państwowym. Daje to siłę i moty-
wację do jeszcze bardziej wytężo-
nej pracy na rzecz społeczności 
lokalnej i samorządu terytorialnego 
– powiedział wójt Zbigniew Piątek, 
dziękując za docenienie wkładu 
pracy na rzecz gminy Piekoszów, 
oraz pracy społecznej na przestrze-
ni całego życia.                /A.Olech/

Wójt Gminy Piekoszów otrzymał gratulacje również od Senatora RP Krzysztofa Słonia. (fot. 
BCK)

Świętokrzyskie Centrum Do-
skonalenia Nauczycieli w Kielcach 
„Laurami Michała Anioła” już po 
raz czwarty w historii uhonorowa-
ło samorządowców, którzy w po-
przednim roku aktywnie wspierali 
nauczycieli w doskonaleniu zawo-
dowym oraz tworzyli warunki do 
rozwoju placówek oświatowych. 
Wójt Zbigniew Piątek znalazł się 
w ścisłym gronie zaledwie pięt-
nastu nagrodzonych prestiżowym 
wyróżnieniem samorządowców z 
województwa świętokrzyskiego. 
„Laur Michała Anioła” trafił także 
do dyrektora szkoły w Piekoszo-
wie.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Wójt Gminy Piekoszów tuż po otrzymaniu 
wyróżnienia. (fot. archiwum)
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Klub Seniora już otwarty!
W słoneczne piątkowe przed-

południe 5 października, wraz 
z kilkudziesięcioma seniorami, 
mieszkańcami i reprezentantami 
władz gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich uroczyście otwar-
to pierwszy w gminie Piekoszów 
Klub Seniora.

Przecięcia wstęgi dokonali Agata 
Wojtyszek Wojewoda Świętokrzy-
ski, Krzysztof Słoń Senator RP, 
Zbigniew Piątek Wójt Gminy Pie-
koszów, Ewa Kopolovets Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdro-

wia Urzędu Wojewódzkiego w Kiel-
cach, Justyna Malarczyk kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej oraz reprezentantka obec-
nych seniorów.

– Cieszę się, że w naszej gminie 
powstał taki Klub. Oferta jaką po-
siada, z pewnością znajdzie swo-

ich amatorów – mówił podczas ofi-
cjalnej części Zbigniew Piątek wójt 
gminy Piekoszów. O konieczności 
funkcjonowania takiej placówki, 
mówiła również wojewoda Aga-
ta Wojtyszek. – Zadowalający jest 

fakt, że o dobro wszystkich miesz-
kańców dbają Wójt wraz z radnymi. 
To dzięki ich dobrym decyzjom dziś 
tutaj jesteśmy i świętujemy otwar-
cie Klubu Seniora – podkreśliła. 
Z jej słowami zgodził się obecny 
na wydarzeniu Senator Krzysztof 
Słoń, który zaznaczył, że to dobra 
zmiana dla gminy Piekoszów i dla 
mieszkających w niej seniorów. – 
Będą mieli własne miejsce, miejsce 
integracji, ćwiczeń, rehabilitacji i 
rozrywki – mówił.

Słowa podziękowań za stwo-
rzenie możliwości otwarcia Klubu 
Seniora w gminie Piekoszów wy-
raziła również dyrektor Ewa Ko-
polovets. – Kiedy w grudniu 2017 
roku przyszłam do Pana Wójta z 
pomysłem, by taką inwestycję zre-
alizować, miałam przygotowaną li-
stę argumentów, które użyję, by go 
przekonać – wspomina. – Musicie 
Państwo wiedzieć, że nie zdążyłam 
użyć żadnego i od razu uzyskałam 
zgodę – podsumowuje.

Po przemówieniach zaproszo-
nych gości przyszedł czas na słodki 
akcent wydarzenia jakim był oko-
licznościowy tort oraz na akcent 
muzyczny w postaci występu Ze-
społu Piekoszowianie. Przygotowa-
no również poczęstunek.

Co seniorzy znajdą 
w swoim Klubie?

– W lokalach Klubu Seniora 
mamy kuchnię, łazienki, szatnię 
– wymienia Justyna Malarczyk 
kierownik GOPS w Piekoszowie. 
– Jednak najważniejszymi elemen-
tami są miejsca do ćwiczeń i re-
habilitacji przy użyciu specjalnego 
sprzętu, kącik relaksacyjny z telewi-
zorem i komputerami, sofą czy też 
stolikami – tłumaczy Justyna Ma-
larczyk. Zarówno opiekunowie Klu-
bu jak i władze gminy Piekoszów 
są pewni, że to miejsce dla senio-
rów bogate w ofertę będzie tętnić 
życiem i zachęcać inne gminy do 
podjęcia takiej inicjatywy na rzecz 
społeczności lokalnej.             /kcz/

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w uroczystym otwarciu Klubu Seniora.

Zaproszeni goście podczas przecinania wstęgi. (fot. BCK)

W części oficjalnej udział wzięło kilkadziesiąt osób. (fot. BCK)
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Podczas Białej Niedzieli można było skorzystać z 
porad neurologa, dietetyka, można też było zbadać 
poziom cukru, ciśnienie, a nawet wykonać cytolo-
gię. 

Wszystko to dzięki współpracy ze Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii, które cytomammobusem do gmi-
ny Piekoszów przyjechało już po raz drugi. – Wspólnie 
ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii postanowiliśmy 
wyjść do mieszkanek z badaniami. Tu na miejscu, panie 
w wieku od 25 do 59 lat mogły zbadać się bezpłatnie. 
Warto to robić, warto dbać o zdrowie. Badanie cytolo-
giczne trwa zaledwie kilka minut, a niejednokrotnie ra-
tuje życie kobiety – przekonywał wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – Badanie cytologiczne, tu na miejscu 
w naszej gminie, panie mogły wykonać już po raz drugi. 
– Pierwszy raz cytomammobus przyjechał do nas pod 
koniec maja bieżącego roku do Jaworzni. Tym razem 
stanął przed przychodnią zdrowia w Piekoszowie. Chce-
my zachęcić w ten sposób do robienia badań i uświa-
domić, że są one potrzebne – mówi Barbara Drogosz, 
wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Piekoszowie, a 
zarazem przewodnicząca komisji ds. Oświaty, Zdrowia, 
Sportu i Opieki Społecznej, która wraz z Małgorzatą 
Pietrzykowską z Zespołu Placówek Oświatowych w Pie-
koszowie była koordynatorką akcji. – Bezpłatną cytolo-
gię przyszło wykonać aż 21 kobiet. Już teraz możemy 
mówić o wielkim sukcesie naszej akcji. Panie są coraz 
bardziej świadome tego, że profilaktyka jest podstawą 
– podkreśla Małgorzata Pietrzykowska z Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Piekoszowie.

Podczas Białej Niedzieli można było wykonać nie 
tylko bezpłatną cytologię. Pacjenci chętnie korzystali z 
pomiaru ciśnienia czy poziomu cukru we krwi, a także z 
porad dietetyka czy neurologa. – Podczas akcji skupia-
my się głównie na bólach i zawrotach głowy. Często pa-

cjenci mają wiele chorób internistycznych, nadciśnienie, 
cukrzycę, czy chorobę wieńcową. Przyjmują mnóstwo 
leków. Wśród tych schorzeń łatwo przegapić schorze-
nia neurologiczne. Wobec tego, badanie neurologiczne, 
jako uzupełnienie diagnostyki internistycznej jest bardzo 
ważne – zaznaczyła dr n.med. Anita Rosołowska.

Ośrodek Zdrowia w Piekoszowie nie po raz pierwszy 
szeroko otwiera swoje drzwi dla pacjentów, a Biała Nie-
dziela to nie jedyna akcja profilaktyczna przeprowadzana 
na terenie gminy Piekoszów. – Dzięki decyzji i wsparciu 
finansowym wójta gminy Piekoszów, Zbigniewa Piąt-
ka, nasza przychodnia prowadzi bezpłatne szczepienia 
przeciwko meningokokom, a także bezpłatne szczepie-
nia przeciwko grypie. Z tych ostatnich mogą korzystać 
mieszkańcy powyżej 55 roku życia. Są one próbą zapo-
biegania powikłaniom pogrypowym, na które narażeni 

są zwłaszcza ludzie starsi – mówi dyrektor Samorządo-
wego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Pieko-
szowie Grzegorz Kaleta, który podkreśla, że tego typu 
akcje są bardzo potrzebne.                              /A.Olech/

Biała Niedziela w gminie Piekoszów

Z porad medycznych skorzystało wielu mieszkańców. (fot. CKinfo)

Zaszczep się przeciw grypie!
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek ser-

decznie zaprasza na szczepienia przeciw grypie w 
ramach programu profilaktycznego „Grypa - lepiej 
zapobiegać niż leczyć”, który skierowany jest do 
mieszkańców gminy Piekoszów powyżej 55. roku 
życia. 

– Populacja objęta programem stanowi grupę osób, 
u których ryzyko powikłań pogrypowych jest większe, 
a sam przebieg leczenia jest trudniejszy i wymaga 
większych kosztów – tłumaczy dyrektor piekoszow-
skiego ośrodka zdrowia Grzegorz Kaleta. – Od 3 lat 
w Polsce odsetek osób szczepiących się przeciwko 
grypie utrzymuje się na stałym, bardzo niskim pozio-
mie wynoszącym ok. 3,7%. Warto to po raz kolejny 
przypomnieć, że nigdy nie jest za późno, żeby się za-

szczepić. Najlepiej jest przyjąć szczepionkę we wrze-
śniu lub październiku, dzięki czemu będziemy chronie-
ni w całym okresie wzmożonych zachorowań, należy 
jednak podkreślić, że w późniejszym okresie sezonu 
nadal warto się szczepić, także wtedy gdy grypę się 
już przechorowało – dodaje.

– Zapraszam mieszkańców do skorzystania z bez-
płatnych szczepień. Zadbajcie o swoje zdrowie, bo nie 
od dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać w porę, niż le-
czyć – zachęca wójt Zbigniew Piątek.

Szczepienia wykonywane są w budynku Samorzą-
dowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 
Piekoszowie przy ul. Częstochowskiej 75. Informacje 
dostępne w placówce lub pod numerem 41 306 10 62.                                                                    

/SZPOZ/
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*Jest Pani prezesem jednego z największych 
przedsiębiorstw w stolicy regionu. Jak w ciągu 
tych 9 lat zmieniła się komunikacja miejska? 

Tych zmian było bardzo wiele, na wielu płaszczy-
znach. Jeśli ktoś podróżuje autobusami miejskimi 
na co dzień, mógł się przyzwyczaić do nowych po-
jazdów, ich wyposażenia, automatów do zakupu bi-
letów, możliwości płacenia kartą. Jednak jeśli ktoś 
wsiądzie do autobusu po kilku latach przerwy nie za-
wsze od razu potrafi się w nim odnaleźć, bo jest po-
zytywnie zaskoczony. W Kielcach z pewnością nie 
mamy się czego wstydzić, zarówno porównując się z 
miastami polskimi, jak i europejskimi. 

*W komunikację inwestują zarówno władze 
miasta, jak i MPK. 

Potwierdzam, że wiele zmian do których doszło 
w sprawach komunikacji było możliwych dzięki bar-
dzo dobrej współpracy między spółką, a władzami 
miasta. Samorząd pozyskał ogromną dotację unij-
ną, dzięki której wybudowano i przebudowano wie-
le tras. Zakupiono nowoczesne autobusy. My także, 
zakładając spółkę pracowniczą zobowiązaliśmy się 
do inwestowania. W ciągu 10 lat przeznaczyliśmy na 
rozwój ponad 116 mln zł. Kupujemy nowe pojazdy i 
nadal to będziemy robić. Dostosowujemy się do wy-
tycznych rządowych i przepisów europejskich. 

*Zdecydowała się Pani na start do Sejmiku 
Województwa. Jest Pani liderką w okręgu obej-
mującym Kielce i powiat kielecki. Temat trans-
portu będzie dla pani oczkiem w głowie. Obec-
nie sytuacja transportu zbiorowego w regionie 
jest raczej słabo oceniana.

Przez wiele lat doprowadzono do upadku PKS-ów, 
których pojazdy docierały nawet do najmniejszych 
miejscowości. Co prawda pojawił się transport pry-
watny, ale to powinno być rolą samorządów, które 

mam wrażenie, starały się zapomnieć o tym proble-
mie. Zdecydowanie widzę tu znacznie mocniejszą 
rolę zarówno marszałka, jak i radnych. Swoje do-
świadczenie zawodowe mogę wykorzystać zarówno 
w kwestiach ekonomii, jak i na przykład służby zdro-
wia. Nie bez znaczenia będzie też doświadczenie 
nauczyciela akademickiego. Kierunek, który chciała-
bym realizować, to nowoczesne i dobrze zarządzane 
województwo. Myślę, że dotychczasowa formuła za-
rządzania regionem już się wyczerpała i konieczne 
są zmiany. 

Minister Inwestycji i Rozwoju regularnie przy-
pomina,  że Świętokrzyskie ma problem z wyda-
waniem pieniędzy unijnych. To temat, którym z 
pewnością będą musieli zająć się radni Sejmiku 
Województwa kolejnej kadencji.

Ewidentnie widać, że jest problem z wydatkowa-
niem pieniędzy unijnych. Jestem z wykształcenia 
ekonomistą, więc temat właściwego gospodarowa-
nia finansami publicznymi, a także budżetem woje-
wództwa jest mi bliski. 

Należy pamiętać, że przed nami przełomowy 
rok 2020, konieczne jest przygotowanie planu 
działań, który zminimalizuje skutki zastoju go-
spodarczego. Jakie Pani zdaniem działania na-
leży podjąć?

Konieczne jest przygotowanie nowej Strate-
gii Rozwoju Województwa po roku 2020. To bę-
dzie swoistego rodzaju drogowskaz, który pomoże 
mieszkańcom, przedsiębiorstwom oraz jednostkom 
publicznym funkcjonować rozwijać się i realizować. 
Świętokrzyskie powinno być regionem silnym sta-
wiającym na rozwój przedsiębiorczości, ale powin-
niśmy też wykorzystywać nasze walory, którymi z 
pewnością są zasoby przyrodnicze.

Jest Pani postrzegana, jako silna kobieta. Me-
nadżer, który świetnie radzi sobie w męskim 
świecie, ale jaka jest Elżbieta Śreniawska pry-
watnie?

Jestem żoną, matką czwórki dzieci i babcią. Ży-
cie rodzinne jest dla mnie ogromnie ważne. Przy 
licznej rodzinie przydają się takie umiejętności, jak 
dobra organizacja. Lubię spędzać czas w gronie naj-
bliższych, lubimy rozmawiać, wspólnie wypoczywać. 
Rodzina to mój największy sukces i skarb.

*Dziękuję za rozmowę.

Kierunek - silne województwo
Rozmowa z Elżbietą Śreniawską, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w 
Kielcach.

Elżbieta Śreniawska. (fot. archiwum)
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Stop odorowi - mieszkańcy protestują

By wspólnie walczyć o czystsze powietrze, 
26 września pod budynkiem biogazowni oraz 28 
września pod Urzędem Gminy, w tej sprawie od-
były się protesty.

Pierwszy z nich zorganizowany został przez Wój-
ta Zbigniewa Piątka. – Chcieliśmy w ten sposób 
uzmysłowić organom decyzyjnym, czyli Staroście 
Powiatu Kieleckiego, że czynności podejmowane 
przez podległych mu pracowników w stosunku do 
biogazowni są niewystarczające, a żadne pismo 
nie przeniesie tego odoru, jaki musimy wdychać – 
mówił gospodarz gminy Piekoszów. Protestujący 
chcieli w ten sposób zaznaczyć, że przecież jest 
możliwe funkcjonowanie instalacji bez uciążliwości 
odorowych dla mieszkańców, czego dowodem było 
takie funkcjonowanie biogazowni w rok po jej uru-
chomieniu. Wspólnie z wójtem, protestowali i wy-
rażali własne opinie, również przedstawiciele rady 
gminy, stowarzyszeń czy zainteresowani mieszkań-
cy. Jak mówił wójt Zbigniew Piątek wspólnymi siła-
mi można osiągnąć sukces. – Takim sukcesem było 
chociażby skuteczne sprzeciwienie się lokalizacji 
spalarni odpadów w Micigoździe, czy utworzeniu 
nowej kopalni kamienia w Zajączkowie – podkreśla.

Podczas protestu wójt gminy przedstawił do-
kumentację i korespondencję jaka przez ostatnie 
lata prowadzona była w tej sprawie. – Poprzez in-
terwencję naszą i mieszkańców wielokrotnie prze-
prowadzane były w biogazowni kontrole przez Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 
Kielcach, i przez  Starostę Powiatu Kieleckiego – 
tłumaczył wójt Piątek. Jednak mimo doprowadzenia 
do wszczęcia postępowania administracyjnego w 
lutym 2018 roku, starosta odmówił cofnięcia zezwo-
lenia. Co więcej, jedna z kolejnych kontroli przepro-
wadzonych w kwietniu bieżącego roku nie wykaza-
ła zdaniem starosty, żadnych nieprawidłowości, w 
sierpniu natomiast przyznał, że wywóz pulpy po-
fermentacyjnej nie może odbywać się w oparciu o 
pozwolenie jakie posiada spółka od Ministra Rolnic-
twa z 2015 roku dla frakcji ciekłej. W dniu 26 wrze-
śnia bieżącego roku do Urzedu Gminy wpłynęło pi-
smo od starosty, w którym stwierdził, że aktualnie 
brak jest niepodważalnych dowodów potwierdza-
jących negatywne oddziaływanie biogazowni, a co 
za tym idzie brak możliwości wszczęcia procedury 
administracyjnej, zmierzającej do cofnięcia elektro-
ciepłowni zezwolenia na przetwarzanie odpadów. 
Starosta poprosił o odczytanie pisma podczas za-
planowanego protestu, jednak uczestnicy nie chcieli 
słuchać tej informacji.

Warto zaznaczyć, że wszelkie nieprawidłowości 

w funkcjonowaniu elektrociepłowni sięgają kilku lat 
wstecz. Przykładowo podczas kontroli we wrześniu 
2016 roku, WIOŚ stwierdziło naruszenia w przepi-
sie ochrony środowiska i wydało odpowiednie za-
rządzenia pokontrolne.

– Jednym z bulwersujących mnie pism, jest to 
przekazane przez WIOŚ, które przyszło do nas w 
lipcu 2 lata temu. Jest tam stwierdzenie, że uciążli-
wość zależy od indywidualnej wrażliwości i toleran-
cji na zapach. Wskazano tam również, że można 
wnosić sprawę do sądu z powództwa cywilnego. 
Niestety nie ma podstaw do administracyjnej pro-
cedury wstrzymania funkcjonowania biogazowni 
– mówił wójt Piątek. Z jakich powodów? – Nie ma 
dowodów potwierdzających wystąpienie zagrożenia 
zdrowia lub życia ludzi i brak jest prawnych uregu-
lowań dotyczących standardów odorowych – pod-
sumowuje.

Jeszcze wiele nieprawidłowości wskazywał pod-
czas protestu wójt Piątek, który jak mówi ma w tej 
sprawie aktualnie związane ręce i musi znaleźć 
inne sposoby by pomóc mieszkańcom.

Swojego niezadowolenia nie kryli również uczest-
nicy drugiego protestu, który odbył się 28 września 
pod Urzędem Gminy w Piekoszowie, którzy z trans-
parentami wyrażali swój sprzeciw. – Zgadzam się 
z uczestnikami tego protestu, bo obecna sytuacja 
wcale mi nie odpowiada. Sam jestem mieszkańcem 
Piekoszowa i też czuję ten zapach. Nie mogę jed-
nak pozwolić na to, by ktoś mówił mi, że urząd nic 
w tej sprawie nie zrobił chociaż mógł. Przedstawi-
łem te same argumenty, pisma, korespondencje co 
na wcześniejszym proteście i tego będę się trzymał. 
Zrobiliśmy do tej pory tyle, ile można było zrobić i 
będziemy działać dalej – podsumował wójt Piątek. 

Trudno w tej chwili ze stuprocentową pewnością 
stwierdzić, że wywożenie pulpy powstałej w bioga-
zowni przyczynia się do skażenia wód. Nie wyklu-
cza się jednak, że takie działania mogą w ten spo-
sób skutkować. 

Jak zapowiada wójt gminy Piekoszów urząd w 
dalszym ciągu będzie informował odpowiednie służ-
by o istniejącej sytuacji. – Jako wójt chcę poprosić 
o pomoc naszych świętokrzyskich parlamentarzy-
stów, by zaczęli w tym temacie działać w Sejmie – 
zapewnia wójt Piątek, tłumacząc, że dzięki temu być 
może powstanie przepis regulujący kwestię odoru. 
– Brak jest aktualnie takiego przepisu i właśnie na 
to powołują się organy, do których zwracamy się w 
tej sprawie – podsumowuje.                            /kcz/

Biogazownia działająca na terenie gminy Piekoszów od lat uprzykrza życie mieszkańcom.
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Ponad 22 tysiące złotych ze-
brano podczas wielkiego fe-
stynu, jaki zorganizowano przy 
Szkole Podstawowej w Brynicy. 
Trzeba przyznać, że mieszkań-
cy okazali wielkie serca. Były 
licytacje, konkursy, rajdy, biegi, 
degustacje dań regionalnych, 
pokazy ratownictwa, ekstremal-
ne przejażdżki i fantastyczna 
zabawa.

Wydarzenie rozpoczęło się 
punktualnie w samo południe. – 
Po godzinie 13 odbył się rajd ro-
werowy dla dorosłych, którzy ści-
gali się na dystansie osiemnastu 
kilometrów. Udział w rajdzie wziął 
również udział wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek. Potem od-
były się rajdy rowerowe dla dzieci 
i młodzieży. Był też rajd na rolkach 
i deskorolkach – wymienia po-
mysłodawca i główny organizator 
wydarzenia Dariusz Śliwa Prezes 
Zarządu Gminnego OSP w Pieko-
szowie, a zarazem naczelnik OSP 
w Brynicy. – Wszystko to zorgani-
zowaliśmy, aby pomóc w leczeniu 
małego Adrianka – podkreśla.

Zabawa trzeba przyznać była 
znakomita, a przez cały dzień 
przewinęło się tu mnóstwo ludzi. 
Przyszli po to, aby przede wszyst-
kim pomagać. – To niesamowite, 
jak mieszkańcy Brynicy potrafią 
się integrować dla słusznej idei 
– mówił Senator Krzysztof Słoń, 
który wylicytowany na szczytny 
cel tort podzielił pomiędzy uczest-
niczące w fetsynie dzieci. Atmos-

ferę przez cały czas podgrzewał 
prowadzący licytację dyrektor bry-
nickiej szkoły, Tomasz Gruszczyń-
ski. – W najśmielszych snach na-
wet nie przypuszczałem, że ludzie 
będą tak chętnie licytować. Prezes 
Dariusz Śliwa miał znakomity po-
mysł. To człowiek o wielkim sercu. 
Bardzo oddany ludziom. Ogrom-
nie zaangażował się w organiza-
cję tego festynu – mówił dyrektor 
Tomasz Gruszczyński, który licy-
tację poprowadził brawurowo. Na 
zakup wystawionych przedmiotów 
było wielu chętnych. – Udało mi 
się wylicytować zdjęcie panoramy 
Piekoszowa. Zawiśnie w honoro-
wym miejscu – mówił wójt gmi-

ny Piekoszów Zbigniew Piątek. 
Byli też tacy, którzy wylicytowane 
przedmioty oddawali spowrotem 
na licytację. A na liście wystawio-
nych pod młotek rzeczy znalazł 
się między innymi samochód KIA 
na weekend z pełnym bakiem, 
przelot samolotem, rękawice Jo-
anny Jędrzejczyk, koszulka Mi-
chała Kwiatkowskiego, czy kubek 
z autografem Macieja Giemzy i 
wiele innych. Pieniądze zbierano 
także podczas loterii fantowej, w 
kórej każdy los wygrywał.

Podczas festynu charytatyw-
nego na wszystkich czekał festi-
wal ciast i festiwal regionalnych 
potraw. Najmłodsi ucieszyli się z 
możliwości skorzystania z fanta-
stycznego placu zabaw, a także z 
licznych gier rodzinnych i konkur-
sów, w których do wygrania były 
cenne nagrody, a wśród nich jazdy 
konne, zabiegi kosmetyczne, mie-
sięczne zajęcia karate, wejściówki 
na basen OLIMPIC w Strawczyn-
ku i bilety do Oceanarium w Za-
gnańsku. Nie zabrakło również 
lodów i waty cukrowej, a nawet 
pysznej grochówki. Ci nieco star-
si chętnie korzystali z ekstremal-
nych przejaźdżek. Dla dzieciaków 
zorganizowano przejażdżki kucy-
kami. Były też występy zespołów 
ludowych, spektakularne pokazy 
ratownictwa drogowego, prezenta-
cje najnowszych modeli KIA, grill 
i ognisko dla wszystkich. Magicz-
nym zakończeniem niezwykłego 
dnia było puszczanie lampionów 
szczęścia do nieba i dyskoteka 
pod gwiazdami.

Organizatorami wielkiego festy-
nu charytatywnego dla Adrianka 
była Ochotnicza Straż Pożarna 
z Brynicy oraz Klub Sportowy 
„Orzeł” z Brynicy, a współorgani-
zatorem była Szkoła Podstawowa 
w Brynicy oraz Koło Aktywna Bry-
nica.                                                       

/A.Olech/

Ponad 22 tysiące złotych zebrano
dla Adrianka w Brynicy

W festynie udział wzięła liczna grupa osób. (fot. CKinfo)
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Świętowali Złote Gody

„4 minuty do życia” – to tytuł 
filmu zrealizowanego przez Wy-
dział Ruchu Drogowego kielec-
kiej komendy, w którym wystąpili 
adepci Małej Akademii Strażaka z 
Brynicy.

Inauguracja spotu edukacyjnego, 
który w całym województwie będzie 
promował skuteczne ratownictwo 
odbyła się w Kieleckim Parku Tech-
nologicznym.

– Umysł dziecka jest bardzo 
chłonny, jeżeli będziemy od naj-
młodszych lat uczyć dzieci pierwszej 
pomocy, to w dorosłym życiu będzie 
łatwiej przełamać strach związany 
z takimi działaniami – podkreślała 
sierżant sztabowy Joanna Żelezik 
z Wydziału Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Kielcach, 
która chwaliła umiejętności młodych 

strażaków, nie kryjąc dla nich podzi-
wu. 

Młodzi adepci ratownictwa dosko-
nale wiedzą jak się zachować na 
wypadek zdarzenia i przekonują, że 
ratowania nie należy się bać. – Na-
leży zachować bezpieczeństwo i 
spokój na miejscu zdarzenia – mówi 
Amelia Kobiec. – Trzeba głośno mó-
wić do poszkodowanego, a jeśli nie 
jest przytomny to przystępujemy do 
ratowania. W między czasie trzeba 
dzwonić po karetkę – dodaje Kac-
per Plech. – Trzydzieści ucisków po 
środku klatki piersiowej i dwa odde-
chy – instruuje Mateusz Banaś. 

Akademia Małego Strażaka w 
Brynicy powstała z inicjatywy Dariu-
sza Śliwy Prezesa Zarządu Gmin-
nego OSP w Piekoszowie, a zara-
zem prezesa OSP w Brynicy oraz 

dyrektora brynickiej szkoły Tomasza 
Gruszczyńskiego. 

Obecny podczas inauguracji fil-
mu „4 minuty do życia” wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek, był pod 
wrażeniem zarówno samej produk-
cji, jak i umiejętności młodych stra-
żaków. 

Członkowie Akademii Małego 
Strażaka w Brynicy wraz z dyrek-
torem szkoły Tomaszem Grusz-
czyńskim podczas inauguracji filmu 
odebrali specjalne podziękowania 
za pomoc w jego realizacji. Już w 
czerwcu osobiście rozpoczęli prze-
kazywanie nabytych umiejętności 
swoim rówieśnikom z innych szkół 
na terenie gminy Piekoszów. W 
nowym roku szkolnym rozpoczną 
szkolenia również dla uczniów z 
gmin ościennych.             /A.Olech/

Mali strażacy nagrali film edukacyjny

Pięćdziesiąta rocznica ślubu 
nazywana Złotymi Godami, za-
sługuje na świętowanie. Takie 
też uroczystości miały miejsce 
7 września w Centrum Kultury 
w Piekoszowie, gdzie wraz z 
władzami gminy oraz przedsta-
wicielami władz powiatowych 
i wojewódzkich swoją ważną 
chwilę przeżywało 25 par z te-
renu gminy Piekoszów.

Tradycją obchodów Złotych 
Godów jest wręczenie przez go-
spodarza gminy Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, które 
nadawane jest przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Po od-
znaczeniu i wręczeniu prezentów 
przyszedł czas na tradycje „Sto 
lat!” i symboliczną lampkę szam-
pana. Całość wydarzenia uświet-
nił występ Zespołu Piekoszowia-
nie.

Medalami za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie odznaczeni zo-
stali: Teresa i Jan Staszewscy, 
Czesław i Janina Guzy, Zdzisław 
i Helena Gawrońscy, Halina i Ste-
fan Nowaccy, Regina i Eugeniusz 

Stoga, Władysław i Genowefa 
Poddębniak, Irena i Andrzej Paź-
dzierz, Anna i Krzysztof Kaweccy, 
Helena i Józef Zapała, Zofia i Ka-
zimierz Baran, Irena i Jan Boru-
sińscy, Halina i Czesław Dziopa, 

Irena i Stanisław Piłat, Barbara i 
Jan Strzałka, Halina i Józef Ber-
nat, Stanisława i Józef Szafarczy-
kowie, Marianna i Stanisław No-
wakowie, Helena i Feliks Stępień, 

Janina i Stanisław Piotrowscy, 
Krystyna i Aleksy Porzucek, He-
lena i Henryk Paszowscy, Geno-
wefa i Tadeusz Kosińscy, Janina 
i Mieczysław Kozieł oraz Lucyna i 
Andrzej Poddębniak. Jedna z par 

– Irena i Stanisław Gierasimowicz 
– świętowała sześćdziesięciolecie 
pożycia małżeńskiego.                   

/kcz/

Tegoroczni jubilaci otrzymali medale oraz prezenty. (fot. Stanisław Rysiński)
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Świętowali Dzień Nauczyciela

W pięknej sali balowej zgroma-
dziły się wszystkie grona pedago-
giczne z placówek oświatowych 
gminy Piekoszów oraz pracownicy 
obsługi. Był to czas podsumowań 
dotychczasowej pracy dyrektorów 
i nauczycieli, jak również zmian 
jakie zaszły w edukacji w naszej 
gminie i nie tylko. 

– Chcę zaznaczyć, że reforma 
oświaty jest wdrażana z dobrym skut-
kiem wbrew wcześniejszym obawom. 
Wszyscy nauczyciele zachowali miej-
sca pracy i nie ma zagrożenia, że 
ktokolwiek ją straci w 2019 roku kiedy 
wygaszone zostaną ostatnie oddziały 
gimnazjalne – zapewniał wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – Cie-
szę się, że moje wcześniejsze plany 
zostały wdrożone, a mam tu na my-
śli kształcenie dwujęzyczne, oddziały 

sportowe czy też doposażenie szkół 
w nowoczesne środki dydaktyczne. 
Wszystko dzieje się po to, aby nasi 
uczniowie mieli lepszy start do szkół 
ponadpodstawowych – podsumował 
wójt Piątek dodając również, że kie-
runek rozwoju nadany oświacie w 
ostatnim czasie będzie utrzymywany, 
bo jest właściwą drogą.

Nauczycielom podziękował za 
ich wytrwałą pracę i zaangażowa-
nie również Świętokrzyski Kurator 
Oświaty Kazimierz Mądzik. – Mam 
dobre informacje. Od stycznia 2019 
roku o 5% wzrośnie wynagrodzenie 
zasadnicze nauczycieli, co docelowo 
w ciągu trzech lat da 15% podwyżek 
pensji – poinformował Kazimierz Mą-
dzik. Takie wiadomości cieszą i mo-
tywują nauczycieli do dalszej wytężo-
nej pracy. 

Jednym z punktów wydarzenia było 
wręczenie nagród dla nauczycieli i 
dyrektorów. Nagrodę specjalną wójta 
gminy Piekoszów otrzymała dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Jaworzni Mał-
gorzata Czekaj. – Serdecznie dzięku-
ję Panu Wójtowi Zbigniewowi Piątko-
wi za tak duże wyróżnienie. Nagroda 
jest dla mnie ogromną niespodzianką 
i zaszczytem oraz motywacją do dal-
szej pracy. Na ten sukces składa się 
także praca całego Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Jaworzni, zatem 
nauczycieli, pracowników obsługi, 
uczniów oraz rodziców, którzy wspie-
rają mnie we wszystkich działaniach i 
dlatego im wszystkim należą się go-
rące podziękowania – mówiła dyrek-
tor szkoły w Jaworzni.

Nagrodami wyróżnienie zostali 
również nauczyciele:  Beata Rajek 
– SP Zajączków, Iwona Zajkowska – 
ZOPI Micigózd, Renata Baran – SP 
Łosień, Ewa Martin – ZPO Jaworz-
nia, Irena Podgórska – ZPO Pieko-
szów, Iwona Zalewska-Lech - ZPO 
Piekoszów, Marta Kotwica – SP Ry-
koszyn, Magdalena Jęczmińska – SP 
Szczukowskie Górki oraz Barbara 
Prusaczyk – SP Brynica. – Bardzo 
się cieszę, że po 12 latach pracy zo-
stałam wyróżniona. Dziękuję Pani 
dyrektor za docenienie mojej pracy 
pedagogicznej, a Panu Wójtowi za 
obserwację moich działań i wręcze-
nie nagrody – mówiła jedna z wyróż-
nionych Magdalena Jęczmińska ze 
szkoły w Szczukowskich Górkach.                           

/kcz/

W piątkowy wieczór 12 października w Hotelu Leśna Promenada w Podzmaczu Pieko-
szowskim miał miejsce uroczysty bal nauczycieli.

Wójt Gminy Piekoszów z wyróżnionymi pedagogami. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Adam Mickiewicz patronem szkoły w Szczukowskich Górkach, a Józef Piłsudski
patronem Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. Wielkie uroczystości za nami

Nadanie imienia szkole to wy-
darzenie niezwykle ważne dla 
nauczycieli i uczniów. W naszej 
gminie 4 szkoły – które swoich 
patronów jeszcze nie miały – wła-
śnie organizują uroczystości z tym 
związane.

Pierwszą szkołą, która uroczyście 
świętowała nadanie imienia, była 
Szkoła Podstawowa w Szczukow-
skich Górkach. Otrzymała ona za 
patrona Adama Mickiewicza. Uroczy-
stości rozpoczęła msza święta w ko-
ściele parafialnym w Szczukowicach, 
podczas której poświęcono sztandar 
szkoły. Niezwykle wzruszającym i 
podniosłym momentem mszy, było 
przekazanie sztandaru Wójtowi Gmi-
ny Piekoszów, który - tuż po poświę-
ceniu - wręczył go dyrektor szkoły 
Jolancie Kokoszy. Na znak szacunku 
i czci, dyrektor placówki ucałowała 
sztandar, a po chwili to samo uczy-
nił przedstawiciel szkolnego pocztu 
sztandarowego.

Uroczysta akademia i gratulacje 
zaproszonych gości

 Później uroczystości miały swój 
przebieg w budynku szkoły. Wielo-
krotnie zarówno podczas mszy jak i 
uroczystości w szkole, podkreślano 
wielką wartość i ogromne znaczenie 
tego wydarzenia.

– Cieszy mnie fakt, że szkoła w 
Szczukowskich Górkach, za patro-
na wybrała właśnie Adama Mickie-
wicza, naszego polskiego wieszcza 
narodowego, który odegrał w historii 
polskiej literatury znaczącą rolę – mó-
wił podczas przemówienia Zbigniew 
Piątek wójt gminy Piekoszów. Rów-
nież dyrektor placówki Jolanta Koko-
sza podkreślała powody, dla których 
to właśnie Adam Mieckiewicz stał się 
patronem szkoły.

W przygotowanie części artystycz-
nej, która wzbogaciła dalszy przebieg 
uroczystosci wiele wysiłku i pracy 
włożyli nauczyciele i uczniowie, któ-
rzy przygotowali na tę okazję akade-
mię bogatą w wiersze i piosenki ści-
śle związane ze szkołą i jej patronem. 
– Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wsparli nas w przygotowa-

niach do tego ważnego wydarzenia. 
Dziękujemy Panu Wójtowi, sponso-
rom i darczyńcom, radzie rodziców, 
nauczycielom i uczniom, bo to dzięki 
wam możemy dzisiaj tak pięknie świę-
tować - mówiła na zakończenie dy-

rektor Jolanta Kokosza. Słowa życzeń 
i gratulacji wyrazili również dyrektorzy 
pozostałych placówek oświatowych 
z terenu gminy Piekoszów, których 

szkoły posiadają swoich patronów, i 
podkreślali ważną rolę jaką oni speł-
niają w szkolnym życiu.

Oprócz występów młodych arty-
stów, uroczystość wzbogaciła dodat-
kowo obecność oraz śpiew Kapeli Lu-

dowej z Rykoszyna wraz z wokalistką 
Moniką Walas. 

Na zakończenie na wszystkich go-
ści czekał pyszny poczęstunek.                                                          

Dyrektor szkoły przekazuje sztandar pocztowi sztandarowemu. (fot. BCK)

Październik obfituje w wiele uroczystości szkolnych. Dwie z nich - nadanie imion szkołom w Szczukowskich Górkach i Rykoszynie - mamy już za sobą. 

Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. (fot. BCK)
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Rykoszyn także świętował
Bardzo uroczyście było również w 

Rykoszynie, gdzie 11 października o 
godz. 14:00 rozpoczęto świętowanie. 
Pierwszym ważnym punktem było 
uczestnictwo we mszy świętej w ko-

ściele parafialnym w Rykoszynie, pod-
czas której poświęcono i przekazano 
sztandar szkoły. Od tej chwili już ofi-
cjalnie Szkoła Podstawowa w Ryko-

szynie nosi imię Józefa Piłsudskiego.
W uroczystościach udział wzięli za-

proszeni goście z Wojewodą Święto-
krzyskim Agatą Wojtyszek na czele. 
Obecni byli również wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek, przedstawicie-

le Rady Gminy Piekoszów, dyrekcja 
szkoły w Rykoszynie oraz dyrekto-
rzy szkół z terenu gminy Piekoszów, 
emerytowani oraz obecni nauczyciele, 

strażacy, rodzice i oczywiście ucznio-
wie.

Przemarsz ulicami Rykoszyna 
oraz prezentacja sztandaru

Po poświęceniu sztandaru i za-
kończeniu mszy, wszyscy uczestnicy 
wzięli udział w uroczystym korowo-
dzie ulicami Rykoszyna. Tuż przed 
wejściem do szkoły wójt gminy, dyrek-
cja, ksiądz proboszcz oraz wojewoda 
świętokrzyski wypuścili białe gołębie 
– znak wolności, którą to Polsce przy-
niósł właśnie Józef Piłsudski. By do-
datkowo upamiętnić to niezwykłe wy-
darzenie w budynku szkoły odsłonięto 
tablicę pamiątkową z wizerunkiem Pił-
sudskiego.

- Cieszę się, że kolejna szkoła 
otrzymała niezwykłego patrona. Józef 
Piłsudski przysłużył się Polsce i Pola-
kom, bo to dzięki niemu mamy teraz 
wolność – mówił wójt Zbigniew Pią-
tek. O patronie wiele słów powiedział 
również były wieloletni dyrektor szko-
ły Stanisław Cisak, który opowiedział 
kilka ciekawych anegdot właśnie na 
temat Marszałka. 

Słów gratulacji w kierunku dyrekcji, 
grona pedagogicznego i uczniów nie 
szczędzili także goście, wśród których 
obecna była także Poseł na Sejm RP 
Anna Krupka. Oprócz reprezentantów 
władz wojewódzkich czy gminnych, 
wśród gości znaleźli się emerytowa-
ni nauczyciele, którzy przez wiele lat 
dzielili się swoją wiedzą z uczniami.

Całość wydarzenia podsumowała 
część artystyczna. Uczniowie śpiewa-
li, recytowali oraz tańczyli poloneza – 
wszystko to, by jak najlepiej uczcić ten 
wyjątkowy dzień. Ponadto w szkole 
zorganizowana została wystawa do-
tycząca Polski niepodległej, przedsta-
wiająca miejsca (nie tylko rozmiesz-
czone w gminie Piekoszów, ale i poza 
jej granicami) upamiętniające walkę o 
wolność.

Później, na wszystkich obecnych 
czekał poczęstunek.

Należy zaznaczyć, że wystąpiły 
również panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Rykoszyna oraz działająca 
przy nim kapela ludowa.  /kcz/

Uroczysta msza święta w kościele parafialnym w Rykoszynie. (fot. BCK)

Uczniowie i nauczyciele są dumni ze sztandaru szkoły. (fot. BCK)

Adam Mickiewicz patronem szkoły w Szczukowskich Górkach, a Józef Piłsudski
patronem Szkoły Podstawowej w Rykoszynie. Wielkie uroczystości za nami
Październik obfituje w wiele uroczystości szkolnych. Dwie z nich - nadanie imion szkołom w Szczukowskich Górkach i Rykoszynie - mamy już za sobą. 
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Piąte urodziny Żłobka Gminnego
Mnóstwo zabawy, dużo uśmiechu i niezwykłe pokazy dla dzieci - to wszystko czekało 
na gości Balu Absolwenta Żłobka Gminnego w sobotę 13 września.

– Miło mi powitać wszystkich 
obecnych, naszych gości, obec-
nych pracowników żłobka oraz tych, 
którzy wcześniej z nami pracowali, 
rodziców, naszych podopiecznych 
oraz absolwentów naszej placówki – 
mówiła na wstępie Pelagia Rusiecka 
dyrektor Żłobka Gminnego w Pieko-
szowie.

Na sali Centrum Kultury w Pieko-
szowie, zgromadziła się ponad setka 
dzieciaków z opiekunami. Jedni, wyszli 
ze żłobka kilka lat temu, inni całkiem 
niedawno, a niektórzy nadal do niego 
uczęszczają. Każdy z gości – dużych 
i małych – był w tym wyjątkowym dniu 
mile widziany. Dla maluchów przygoto-
wano wiele ciekawostek takich jak po-
kaz baniek (w tym zamykanie w bańce 
mydlanej), który zaprezentowali ani-
matorzy z Wesołej Gromadki z Kielc, 
pokaz tworzenia lizaków w wykonaniu 
przedstawicieli Manufaktury Słodyczy 
z Kielc, stoiska gdzie można było wy-
konać brokatowy tatuaż, pomalować 
twarz czy zrobić zdjęcie w Fotobudce. 
Oprócz tego personel żłobka dołożył 
wszelkich starań, by dzieci świetnie się 
bawiły poprzez organizację licznych 
animacji.

Zanim jednak przeszliśmy do wspól-
nej zabawy, dyrektor żłobka wręczyła 
Wójtowi Gminy Piekoszów Zbigniewowi 
Piątkowi nagrodę „Przyjaciela żłobka”. 
– Ta nagroda przyznawana jest po raz 
pierwszy, ale będzie kontynuowana w 
kolejnych latach – zaznaczyła Pelagia 
Rusiecka. Wójt gminy nie krył zadowo-
lenia. – Dziękuję bardzo za wyróżnie-
nie. Pięć lat minęło od uruchomienia 
żłobka. Od tego czasu dużo się zmie-
niło, a żłobek cały czas się rozwija. Na 
początku jego działalności mieliśmy 
26 dzieci, teraz – 38 – podkreślał go-
spodarz gminy Piekoszów. – Jednak 

wiemy, że oczekujących dzieci jest ak-
tualnie bardzo dużo. Dlatego też po-
stanowiłem, że rozbudujemy żłobek o 
kolejne 32 miejsca – zapewniał wójt 
Piątek.

Wspomniane wcześniej zmiany, jakie 
zaszły od momentu otwarcia żłobka, 

przedstawił filmik, który zrelacjonował 
działania podejmowane przez żłobek i 
jego codzienne funkcjonowanie.

Słodkim akcentem całej uroczysto-
ści był ogromny tort oraz pamiątkowe 
lizaki, które otrzymali wszyscy uczest-
nicy.                                          /kcz/

Wójt Gminy Zbigniew PIątek otrzymał nagrodę „Przyjaciela żłobka”. (fot. BCK)

Dzieci obserwowały jak powstają lizaki. (fot. BCK)
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Pracownia edukacyjna w Jaworzni

Teraz uczniowie już mogą ko-
rzystać ze świetnie wyposażonej 
pracowni, szkoleń i atrakcyjnych 
zajęć.

Nowoczesna pracownia edukacji 
ekologiczno-przyrodniczej powstała 
w ramach programu dla gmin woje-
wództwa świętokrzyskiego pod na-
zwą „Pracownia edukacyjna w szko-
le podstawowej – Czyste powietrze, 
woda, gleba oraz odnawialne źródła 
energii”. Została ona wyposażona 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne z 
czterech zakresów: ochrony powie-
trza atmosferycznego i energii odna-
wialnej, ochrony wód, ochrony gleb i 
powierzchni ziemi oraz pomiarów i 
badań przyrodniczych. – Dzięki pro-
jektowi mogliśmy zakupić nowocze-
sne narzędzia, między innymi: miernik 
poziomu zanieczyszczeń powietrza w 
otoczeniu szkoły posiadający możli-
wość zamieszczania jego odczytów 
na stronie internetowej szkoły, ma-
seczki antysmogowe z filtrem oraz fil-
my, plansze, plakaty, gry edukacyjne o 
tematyce związanej z zanieczyszcze-
niem powietrza i odnawialnymi źródła-
mi energii – poinformowała dyrektor 
SP w Jaworzni, Małgorzata Czekaj. 
– Mamy też zestawy do badania po-

wietrza, modele pokazujące zasadę 
działania turbiny wodnej, ogniwa wo-
dorowego i fotowoltaicznego, energii 
słonecznej, czy bio-energii. Z zakresu 
ochrony wody i gleby pracownia zy-
skała również szereg pakietów i ze-
stawów doświadczalnych. Zakupione 
zostały nowe meble, ławki i krzesła, a 
jeden z nauczycieli przeszedł specjal-
ne przeszkolenie – wymienia dyrektor, 
Małgorzata Czekaj.

Podczas uroczystego otwarcia 
uczniowie zaprezentowali ciekawe do-
świadczenia, a na ekologiczne pytania 
odpowiadali wraz z nimi zaproszeni 
goście. Wśród nich był prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, Ryszard 
Gliwiński. – Zakupione pomoce posłu-
żą uczniom między innymi do pozna-
nia działania ogniw fotowoltaicznych 
oraz odnawialnych źródeł energii. 
Będą mogli także zbadać różne pa-
rametry wody i gleby – mówi Ryszard 
Gliwiński.

Nowoczesna pracownia kosztuje w 
sumie 30 tysięcy złotych, z czego 24 
tysiące władze gminy Piekoszów po-
zyskały z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. Pozostała kwo-

ta została pokryta z budżetu gminy. 
– Potrzeby edukacyjne i stałe podno-
szenie poziomu nauczania na terenie 
gminy Piekoszów to dla nas priorytet. 
Stąd od dawna już staramy się dopo-
sażać szkoły w sprzęt, który zdecy-
dowanie podnosi jakość kształcenia 
w naszych placówkach. Na realizację 
zadań oświatowych szukamy dofinan-
sowań zewnętrznych. Podobnie było i 
w tym przypadku. Jestem przekonany, 
że nowoczesny sprzęt, a także prze-
szkolenie nauczyciela zdecydowanie 
podniesie atrakcyjność zajęć z ucznia-
mi i kształtowanie ich zainteresowania 
ekologią oraz ochroną przyrody, co 
jest dla nas niezmiernie ważne – mó-
wił wójt gminy Piekoszów, Zbigniew 
Piątek, podczas uroczystego otwarcia 
nowoczesnej i doskonale wyposażo-
nej pracowni edukacyjnej.

Zadowolenia z nowej sali nie kryli 
uczniowie. – Dzięki prowadzonym w 
tej pracowni doświadczeniom zdecy-
dowanie łatwiej przyswajamy wiedzę 
z zakresu ekologii, fizyki i chemii – 
podkreślali zgodnie uczniowie, którzy 
kwiatami podziękowali za wsparcie 
wójtowi Zbigniewowi Piątkowi oraz 
prezesowi WFOŚ Ryszardowi Gliwiń-
skiemu.                              /A.Olech/

Wszystko dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 24 tysięcy złotych, na które 
wójt gminy Piekoszów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. 

Ślubowanie pierwszoklasistów to 
istotny dzień w życiu uczniów. To 
właśnie wtedy oficjalnie zostają włą-
czeni w uczniowską brać i uroczy-
ście ślubują być dobrymi uczniami, 
reprezentować szkołę godnie i wza-
jemnie sobie pomagać.

Tak też wyglądały uroczystości w 
Zajączkowie, 10 października. Pierw-
szoklasiści przedstawili obecnym 
gościom i nauczycielom program ar-
tystyczny, który składał się z tańca, 
śpiewu i wierszy. Całość wspaniale 
nawiązywała do życia szkolnego, ale 
i do 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, które w tym roku 
obchodzimy. Po części artystycznej 
przyszedł czas na kulminacyjny punkt 
– ślubowanie, którego dokonała dyrek-
tor szkoły Małgorzata Bernat.      /kcz/

Ślubowanie pierwszaków w Zajączkowie

Pierwszoklasiści zaprezentowali się od strony artystycznej. (fot. BCK)
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Międzynarodowe projekty szkolne

Darmowy Internet dla szkół
We wtorek 18 września odbyło się uroczyste podpisanie umów na zapewnienie stu szko-
łom z terenu województwa świętokrzyskiego szerokopasmowego dostępu do internetu.

Wśród placówek znalazły się 
wszystkie szkoły z terenu gminy 
Piekoszów.

Porozumienia zostały zawarte w ra-
mach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyj-
nej. – Jest to program publicznej sieci 
telekomunikacyjnej dającej szkołom 
dostęp do szybkiego, bezpłatnego i 
bezpiecznego internetu zaprojekto-
wany przez Ministerstwo Cyfryzacji 
we współpracy z Ministerstwem Edu-

kacji Narodowej – wyjaśnił Stanisław 
Derehajło Dyrektor Centrum Kontak-
tu OSE w NASK. To właśnie Instytut 
Badawczy NASK zapewni placówkom 
możliwość korzystania z szybkiego in-
ternetu o prędkości 100 megabitów na 
sekundę.

– To już druga edycja podpisywania 
umów. Pierwsza odbyła się w Stąpor-
kowie, gdzie podpisaliśmy 150 umów 
na bezpłatny dostęp do internetu. Ko-

lejne edycje przed nami – zapowiada 
Renata Janik doradca wicepremiera 
Jarosława Gowina, który wspiera rzą-
dowy program Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej. Zadowolenia z podpisa-
nia umów w gminie Piekoszów nie krył 
senator Krzysztof Słoń. – Gmina Pie-
koszów stanowi doskonały przykład 
zarządzania oświatą na najwyższym 
poziomie – stwierdził senator Krzysz-
tof Słoń.

Radości z podpisanych umów na 
dostawę bezpłatnego internetu do 
wszystkich placówek oświatowych na 
terenie gminy Piekoszów nie krył tak-
że wójt Zbigniew Piątek. – Dostarcza-
ny internet będzie szybki i bezpieczny 
dla młodzieży. Jak wiadomo dzisiaj 
młodzież czerpie wiele informacji z 
internetu. Chciałbym przypomnieć, że 
nie tak dawno pozyskaliśmy blisko 
800 tysięcy złotych unijnego dofinan-
sowania na wyposażenie nowocze-
snych pracowni komputerowych w 
sześciu szkołach – dodaje. 

Umowy na bezpłatny internet 
wszystkie szkoły podpisały na okres 
dziesięciu lat.                                      

          /A.Olech/

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła 
w Jaworzni oraz szkoła w Piekoszo-
wie w rozpoczynają  realizację mię-
dzynarodowych projektów edukacyj-
nych w ramach programu Erasmus+, 
akcja K229, partnerstwa strategiczne 
szkół. 

Projekt o tematyce ekologicznej reali-
zowany w szkole w Jaworzni nosi tytuł 
„Little steps make a big difference. To-
gether we care for our home” (Małymi 
krokami zmierzamy ku dużej zmianie. 
Wspólnie troszczymy się o nasz dom). 
Partnerstwo obejmuje 6 szkół z Polski, 
Słowacji, Grecji, Hiszpanii, Rumunii  i 
Turcji. Zaplanowane w projekcie metody 
pracy przysłużą się zwiększeniu moty-
wacji do nauki, wzrostowi kompetencji 
społecznych oraz poprawie wyników 
nauczania. Współpraca z partnerami 
zaowocuje lepszą znajomością kultury, 
geografii i historii krajów europejskich. 

Osoby najbardziej zaangażowane w 
prace projektowe - członkowie Eko – 
Komitetu zyskają możliwość tygodnio-
wego pobytu i uczęszczania do szkoły 
za granicą. 

Projekt szkoły w Piekoszowie nosi 
tytuł „European Digital Classroom+”. 
Współpraca dotyczy pięciu szkół part-
nerskich z Polski, Estonii, Włoch, Grecji 
i Portugalii. Zaplanowano innowacyjne 
zajęcia z uczniami oparte o metody na-
uczania wykorzystujące narzędzia Web 
2.0, które będą sprzyjać rozwijaniu za-
interesowań, odkrywaniu własnych ta-
lentów, poprawie wyników nauczania. 
Wzrosną kompetencje uczniów w za-
kresie języka angielskiego, informatyki, 
znajomości kultury i historii krajów eu-
ropejskich, operatywności i umiejętności 
pracy w grupie. 

Nauczyciele ze szkoły w Piekoszo-
wie będą ponadto w latach 2018-2020 

realizować projekt PO WER pt. „Innowa-
cyjne nauczanie języków obcych w pla-
cówce oświatowej w Piekoszowie”, który 
ma przynieść szkole rezultaty takie jak 
m.in.: wzbogacenie i ulepszenie metod 
pracy z uczniem, włączenie technologii 
komputerowej w proces realizacji pod-
stawy programowej z języka angielskie-
go i innych języków obcych nauczanych 
w szkole, zapewnienie wymiaru europej-
skiego w działalności szkoły, ulepsze-
nie metod współpracy ze środowiskiem 
szkolnym, władzami i lokalną społecz-
nością.

W tym celu nauczyciele wyjadą na 
kurs pt. „ICT Skills for Educators” (Tech-
nologie informacyjno-komunikacyjne dla 
nauczycieli). Koordynatorem projektów 
jest nauczycielka języka angielskiego 
mgr Iwona Zalewska -  Lech.

                           /I.Zalewska-Lech/

Wójt Gminy oraz dyrektorzy szkół nie kryją zadowolenia. (fot. BCK)
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Ślubowanie pierwszaków w Piekoszowie
„Idę do szkoły, a ze mną przyja-

ciele. Śpiewam wesoło, bo przygód 
czeka wiele…” Te słowa piosenki 
dla dzieci, której niejednokrotnie 
uczono się w szkole, stały się do-
skonałym mottem uczniów klas 
pierwszych, którzy uroczyście w 
piątek 12 października ślubowali 
być dobrymi uczniami i godnie re-
prezentować szkołę.

Na sali gimnastycznej szkoły w 
Piekoszowie, zgromadziła się spora 
grupa osób – rodziców, nauczycie-
li i zaproszonych gości. Wszystko to 
w związku z uroczystym ślubowa-
niem pierwszaków. – W tym roku do 
ślubowania przystąpiło w sumie 60 
uczniów – poinformowali opiekunowie 
poszczególnych klas. 

Dzieci, ubrane w odświętne stro-
je i przyozdobione biało-czerwonymi 
motywami, prezentowały tańce, pio-
senki i pouczające wierszyki, które 
mówiły m.in. o relacjach koleżeńskich 
czy pracach domowych. – To ważny 
dzień dla pierwszoklasistów. Gratulu-
ję im tego, że uroczyście przed nami 
ślubowali i oficjalnie stali się uczniami 
szkoły podstawowej, przejmując tym 
samym obowiązki uczniowskie – mó-
wił tuż po ślubowaniu obecny na wy-
darzeniu wójt Zbigniew Piątek.

Uroczystego pasowania na ucznia 

dokonał dyrektor placówki Krzysz-
tof Stępniewski w obecności wicedy-
rektor Marzeny Zbroszczyk. Każdy z 

uczniów otrzymał pamiątkowy dyplom 
oraz prezenty rozdane przez wójta 
czy też starszych kolegów i koleżanki. 

Nie zapomniano w tym dniu o na-
uczycielach, których święto przypada 
14 października. Zarówno przedstawi-

ciele rady rodziców jak i emerytowani 
nauczyciele, życzyli pedagogom wy-
trwałości w swojej pracy, pomysłów 

i zadowolenia z osiąganych efektów. 
Na zakończenie zaprosili grono peda-
gogiczne na poczęstunek zorganizo-
wany przez Radę Rodziców.        /kcz/

Pierwszaki podczas uroczystego pasowania. (fot. BCK)

Prelekcja o bezpieczeństwie na drodze
Czy prelekcje na temat bezpie-

czeństwa na drogach są potrzeb-
ne? Oczywiście, że tak. Zasady 
ruchu drogowego zwłaszcza pie-
szych i rowerzystów, przypomnieli 
sobie uczniowie klas III i IV szkoły 
podstawowej w placówce oświato-
wej w Piekoszowie. 

– Jakie zasady obowiązują pie-
szych? A jakie rowerzystów? – do-
pytywali przedstawiciele Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Pod-
czas spotkania sprawdzili czujność 
uczniów, ich wiedzę i przypomnieli im 
najważniejsze zasady jakie panują na 
drodze. – Jak przechodzi przez pasy? 
– pytali. – Zatrzymujemy się, patrzymy 
w lewo, w prawo i ponownie w lewo. 
Gdy nic nie jedzie to przechodzimy – 
tłumaczyła jedna z uczennic. 

Poruszono także kwestię jazdy na 
rowerze. – Powinniście posiadać przy 
sobie kartę rowerową. Taką kartę wy-

daje dyrektor szkoły, ale to my prze-
prowadzamy egzamin, który tylko z 
pozoru wydaje się łatwy. Dlatego nie 
należy bagatelizować przepisów, tylko 
się ich nauczyć. Oczywiście nie mo-
żecie robić tego wyłącznie po to, żeby 

zdać egzamin – musicie sobie te za-
sady przyswoić i zapamiętać – prze-
strzegali policjanci.

Na zakończenie każdy z uczniów 
otrzymał pamiątkowy odblask.    /kcz/

Policjanci przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania sie po drodze. (fot. BCK)
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Podsumowanie międzynarodowego konkursu

W czwartek 20 września Muzeum 
Dialogu Kultur w Kielcach zaprosiło 
w swoje podwoje niecodziennych 
gości.

Przybyli Świętokrzyski w-ce Kura-
tor Oświaty Tomasz Pleban, Barbara 
Grzegorczyk członek Zarządu Świa-
towej Organizacji Wychowania Przed-
szkolnego OMEP w Polsce oraz przed-
stawiciel Okręgowej Dyrekcji Lasów 
Państwowych z ramienia Nadleśnictwa 
Kielce Michał Zdzymira.

W tym szacownym gronie pojawił 
się również Wójt Gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, Dyrektor Zespołu Placó-
wek Oświatowych Krzysztof Stępniew-
ski, a także dyrektor Biblioteki Centrum 
Kultury Piekoszów Andrzej Paździerz.

Powodem tego spotkania była Gala 
pierwszej edycji Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego zorganizowa-
nego we współpracy Biblioteki Centrum 
Kultury Piekoszów, Zespołu Placówek 
Oświatowych w Piekoszowie oraz Fun-
dacji Bezpieczne Gniazdo - Safe Nest 
do bajki Bezpieczne Gniazdo, której 
autorką jest pani Agnieszka Kuźba 
nauczyciel Zespołu Placówek Oświa-
towych w Piekoszowie, a ilustrator-
ką Aleksandra Banaś. Bajka wydana 
przez Bibliotekę Centrum Kultury prze-
wędrowała z autorką przez 14 krajów 
Europy i USA.

Na konkurs wpłynęło blisko sto prac. 
Przewodniczącą Komisji Konkursowej 
została Oliwia Hildebrandt z Młodzie-

żowego Domu Kultury w Kielcach. Ku-
ratorem wystawy mianowano Barbarę 
Głowalę z Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie

Patronaty honorowe nad całym pro-
jektem tj. wydaniem bajki, promocją 
idei Bezpiecznego Gniazda na świe-
cie  oraz Galą konkursu objęli Rzecz-
nik Praw Dziecka, Marszałek Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Wojewoda 
Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Muzeum Narodowe O/Mu-
zeum Dialogu Kultur w Kielcach oraz 
Instytut Sztuk Pięknych przy Uniwer-
sytecie im. J. Kochanowskiego w Kiel-
cach.

I tak, w dniu gali pokonkursowej, po 
powitaniu i przemówieniach zaproszo-
nych gości, przyszedł czas na wręcze-
nie nagród. W kategorii 4-6 lat miejsce 
pierwsze zajął Wojciech Grochowski z 
Podbiela, miejsce drugie – Marcelina 
Ogrodnik z Przedszkola Miejskiego nr 
2 w Chełmie, a miejsce trzecie – Pola 
Mielniczuk również z przedszkola w 
Chełmie.

W grupie 7-9 latków zwyciężyła Ida 
Bernacka z Młodzieżowego Domu Kul-
tury im. Króla Maciusia Pierwszego z 
Płocka. Na miejscu drugim znalazła się 
Anna Maria Mykuliak z Młodzieżowego 
Domu Kultury Śródmieście z Wrocła-
wia, a trzecie miejsce przyznano repre-
zentantce Department of Arts z Ukrainy 
– Yevie Tuchapskiej.

Trzecią grupę stanowili 10-12-latko-

wie. Tutaj najlepszą pracę zgłosiła – 
również młoda Ukrainka – Yelyzaveta 
Shkabara. Warto dodać, że otrzymała 
ona również Nagrodę GRAND PRIX 
konkursu. Na drugim miejscu w tej ka-
tegorii znalazła się Emilia Skrzyńska z 
Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla 
Maciusia Pierwszego z Płocka, a miej-
scem trzecim uhonorowano Annę Tiu-
tiunnyk, która podobnie jak Yelyzaveta 
Shkabara, reprezentowała Department 
of Arts z Ukrainy.

Dodatkowo, Muzeum Dialogu Kultur 
z Kielc przyznało Nagrodę Specjalną 
Oliwii Partyce z Samorządowej Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Goź-
dzie Lipińskim.

Wyróżnieniami uhonorowani zostali: 
w kategorii 4-6 lat – Hania Grochow-
ska z Podbiela, Anna Kurko ze Szkoły 
Podstawowej w Bukowinie oraz Maja 
Kłys z Niepublicznego Dwujęzycznego 
Przedszkola Twórczych Umysłów Sun-
ny Kid’s Academy z Kielc; w kategorii 
7-9 lat – Natalia Kozłowska z Kielc, 
Marta Wolska z Młodzieżowego Domu 
Kultury Śródmieście z Wrocławia, a 
także Pola Neckar również z Młodzie-
żowego Domu Kultury Śródmieście z 
Wrocławia; w kategorii 10-12 lat – Olga 
Olędrzyńska z Młodzieżowego Domu 
Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego 
z Płocka, Katerina Zadorozhna z Chil-
dren Art. School No7 z Ukrainy oraz 
Julia Kaczmarczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Bukowinie.

Oprócz licznych nagród pozyska-
nych od hojnych sponsorów wyda-
rzenia, tj. dysk zewnętrzny dla autorki 
Grand Prix, koszulki reklamowe, prze-
wodniki turystyczne i gadżety rekla-
mowe województwa świętokrzyskiego, 
wszyscy laureaci konkursu otrzymali 
ponadczasowy prezent w postaci kata-
logu w formie albumu przedstawiające-
go nagrodzone prace. 

Dzieci otrzymały również dwujęzycz-
ne wydanie książki z bajką Bezpieczne 
Gniazdo oraz specjalnie wykonane w 
Pracowni Kram gniazda z 4 ptakami, 
symbolizującymi  porozumienie doro-
słych na rzecz bezpiecznego dzieciń-
stwa małych obywateli Polski i całego 
świata.                        /A. Kuźba/,/kcz/

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczne gniazdo” cieszył się sporym zainte-
resowaniem nie tylko dzieci z Polski, ale i z zagranicy.

Laureaci oraz zaproszeni goście tuż po wręczeniu nagród. (fot. archiwum)
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Imprezowe zakończenie lata
Zarówno początek jak i koniec września w naszej gminie był bardzo muzyczny.

Festyn rodzinny to czas wspól-
nej zabawy dzieci i dorosłych. Tak 
też było w trakcie imprezy zorgani-
zowanej w Jaworzni.

Dzieciaki brały udział w licznych 
ciekawych zabawach takich jak na-
klejanie piegów (im więcej tym le-
piej), przebijanie balonów, kolorowy 
test czy przeciąganie liny. Ta ostatnia 
zabawa przypadła do gustu również 
dorosłym, którzy także zmagali się z 
liną. Ale nie tylko. Oprócz tego mu-
sieli wymienić jak najwięcej imion na 
określoną literę oraz w jak najszyb-
szym tempie wypić złoty napój… 
Chętnych do konkurowania nie bra-
kowało.

Gośćmi wydarzenia byli oprócz 
wójta gminy Piekoszów Zbigniewa 
Piątka i przedstawicieli rady gminy 
Piekoszów z przewodniczącym Sta-
nisławem Kotwicą na czele również 
m.in. Senator RP Krzysztof Słoń oraz 
radny sejmiku województwa Mieczy-
sław Gębski.

Muzyczną oprawę stanowili Pieko-
szowianie, Koło Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna, kapela ludowa z Ryko-
szyna wraz z wokalistką Moniką Wa-
las, zespół Sensive oraz DJ Nikoś, 
którzy zachęcali do tańca wykonując 
rytmiczne piosenki.

Partnerzy w organizacji festynu 
w Jaworzni: Wójt Gminy Pieko-
szów, Sołtys Jaworzni Irena Szy-
mańska, Paulina Kleszcz Kwiato-
mania u Pauliny, Przedsiębiorstwo 
Dewon z Jaworzni, Pelagia Rusiec-
ka, Szymon Majchrzyk.

Festyn w Szczukowicach
Rozrywkowo było podczas festy-

nu w Szczukowicach. Gry, animacje i 
zabawę miały dzieciaki -  różnorodne 
konkursy prowadzone przez instruk-
torów Biblioteki Centrum Kultury w 
Piekoszowie znalazły swoich amato-
rów, którzy wspólnie ze sobą rywali-
zowali.

Były to m.in. wyszukiwanie tik-ta-
ków, krzesełka, napełnianie na czas 
kubka wodą (przy użyciu łyżeczki) 
czy też zgadywanki.

Słoneczna choć chłodna pogo-
da zachęciła również dorosłych 
mieszkańców, którzy przyszli, by 
świętować zakończenie lata. Przy 

akompaniamencie i śpiewie zespołu 
Piekoszowianie oraz grupy Braters 

czas upływał w doskonałej tanecz-
nej atmosferze. Gośćmi wydarzenia 
byli przedstawiciele władz gminy z 
wójtem Zbigniewem Piątkiem na cze-
le oraz przedstawiciele Rady Gminy 
Piekoszów, którzy wspólnie z miesz-
kańcami bawili się także przy ryt-
mach tanecznej muzyki DJ’a Corby.

Partnerzy w organizacji festy-
nu w Szczukowicach: Wójt Gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek, 
Nordkalk Miedzianka, Spółka Bio-
-Med Szczukowskie Górki, Jan Lis 
Usługi Budowlane Szczukowice, 
Dorota Łukasik Sklep Spożyw-
czy Szczukowice, Artur Paździerz 
Sklep Spożywczy Szczukowi-
ce, Anna Snoch Salon Fryzjerski 
Szczukowice, Hubert Ślusarczyk 
Skup Starego Drewna Szczukowi-
ce, Daniel Skowron Skup Starego 
Drewna Szczukowice, Marcin Ma-
zur Usługi Samochodowe Szczu-
kowice, Paweł Czerwiak Usługi Me-
chaniczne Szczukowice, Zbigniew 
Korba Firma Handlowo-Usługowa 
Kor-Bud, Waldemar Wentura Skup 
Drewna Szczukowice, Roman Kos 
Skup Drewna Szczukowskie Górki, 
Patryk Michta Usługi Mechanicz-
ne, Genowefa Tadeusz Kosińscy 
Zakład Piekarniczy Piekoszów, 
Mariusz Ksel Usługi Budowlane 
Szczukowice.

/kcz/
Na scenie w Jaworzni występowali m.in. mali tancerze. (fot. BCK)

Mimo niskiej temperatury, atmosfera była gorąca. (fot. BCK)
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Podróże małe i duże - Ziemia Lubelska
Mimo chłodu i deszczu, znala-

zło się kilkudziesięciu ochotni-
ków, którzy wyjechali wraz z nami 
do województwa lubelskiego.

W sobotę 22 września zwiedzi-
liśmy Muzeum Sił Powietrznych w 
Dęblinie oraz Twierdzę Dęblin, a 
także Pałac Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce. Po podróżach w głąb 
historii, na zakończenie wybraliśmy 
się nad Jezioro Firlej. 

Tam, przy ognisku, kiełbaskach i 
śpiewie, relaksowaliśmy się podzi-
wiając fantastyczne widoki. 

Mimo delikatnego deszczu, wy-
cieczkę można uznać za jak naj-
bardziej udaną o czym świadczą 
widoczne na zdjęciu zadowolone 
twarze.                /kcz/ Uczestnicy wycieczki na Ziemię Lubelską. (fot. BCK)

Młodzi detektywi - edycja 2
Projekt jest kontynuacją działań, 

które realizowaliśmy w ubiegłym 
roku i który okazał się strzałem w 
dziesiątkę jeśli chodzi o sposób 
nauczania matematyki - poprzez 
warsztaty powiązane z lokalną hi-
storią.

W ramach projektu z pomocą na-
uczycieli przeprowadzimy warsztaty 
matematyczno-historyczne w biblio-
tece. Dzieciaki będą poznawać kolej-
ne miejsca na mapie gminy, ludzi, bo-
haterów, ich historie jakie się z nimi 
wiążą i przy tym, będą także rozwią-
zywać działania matematyczne i za-
gadki detektywistyczne. 

Zajęcia prowadzą nauczycielki z 
Edyta Sochanowska ze Szkoły POd-
stawowej w Rykoszynie i Małgorzata 
Osińska ze Szkoły Podstawowej w 
Piekoszowie.  

W ramach projektu zorganizowany 
zostanie turniej gry planszowej (któ-
rą stworzyliśmy w pierwszej edycji) 

z udziałem rodziców uczniów oraz 
stworzona zostanie specjalna bro-
szura, w której umieścimy informacje 
o tym jak uczyć matematyki poprzez 
działania w terenie.                                      

     /kcz/

Zabawa z jeżami w Rykoszynie
W czwartek 10 października do 

biblioteki w Rykoszynie zawitały 
przedszkolaki - grupa starszaków. 
W tym dniu odbyła się lekcja bi-
blioteczna, podczas której bazo-
wano na wierszach dotyczących… 
jeży.

Dzieci dowidziały się kilku infor-
macji o tych zwierzątkach m.in. kie-
dy śpią, co jedzą oraz czy zapadają 
w sen zimowy. Następnie pomalo-
wały te sympatyczne zwierzątka na 
kartkach papieru, a na zakończenie 
wzięły udział w zabawie pt. „Jeż”.  

Jak widać na zdjęciu obok zaanga-
żowanie w kolorowanie jeżyków było 
bardzo duże.                     /gg/,/kcz/
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Żeglarskie podróże z Mirkiem Kovalem
Piosenka żeglarska królowała 

podczas koncertu Mirka Kova-
la Kowalewskiego w bibliotece w 
Piekoszowie w środę 12 września.

Rytmiczne i spokojniejsze utwory 
okraszone mocnym głosem muzyka 
robiły wrażenie. Prawie każda z za-
prezentowanych przez Kovala piose-
nek miała swoją genezę – „Kulejący 
anioł” niewątpliwie posiada wzrusza-
jącą historię. – Dałem kiedyś koncert 
w ośrodku dla niepełnosprawnych 
w Piasku. I gdy zszedłem ze sceny, 

weszli na nią podopieczni ośrodka. 
Był tam pewien mężczyzna trzyma-
jący na rękach córkę z ciężkim po-
rażeniem mózgowym, a tuż obok na 

wózku siedziała jego żona – choru-
jąca na stwardnienie rozsiane, będą-
ca już w czwartym stadium – mówił 
wzruszony Mirek Koval. – I wyobraź-
cie sobie, że ów mężczyzna zaczął 
śpiewać o radości, dobrym życiu. To 
było coś niesamowitego. Oni mają 
swój świat, do którego my nie mamy 
dostępu, a jest to coś niezwykłego 

– podkreśla. Warto dodać, że wraz 
z podopiecznymi ośrodka w Piasku 
muzyk nagrał teledysk właśnie do 
utworu „Kulejący anioł”, który można 
odnaleźć w Internecie.

Historii powstania piosenek było 
mnóstwo, a każda z nich ciekawi-
ła. Koval wspomniał również swoją 
podróż na Karaiby, gdzie był wraz 
z Andrzejem Koryckim i Dominiką 
Żukowską, których niejednokrotnie 
gościliśmy w naszych progach. – To 
było moje marzenie, które udało mi 
się spełnić. Co prawda nie mogę so-
bie na to pozwolić co miesiąc, ale raz 
na dwa lata jak najbardziej. Zawsze 
uda się coś zaoszczędzić – dodaje z 
uśmiechem.

W śpiewanie piosenek zaangażo-
wana była również publiczność, któ-
ra musiała np. udawać afrykańskie 
zwierzęta do utworu „Afryka”. Zaba-
wa była bardzo udana.        

/kcz/
Piosenkarz zaangazował w swój występ również publiczność. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Dzień otwarty biblioteki w Piekoszowie

Dzięki niemu w czwartek 11 paź-
dziernika kolejny raz obchodzili-
śmy wydarzenie – Dzień Otwarty 
Biblioteki.

Wielka wrzawa trwała już od rana. 
Od godziny 9 do 12 Teatr Maska z 
Krakowa prezentował młodziutkim 
widzom swój spektakl pn. „Złośliwo-
ści jej Królewskiej Mości”. Nie było 
to jednak zwykłe przedstawienie, 
ponieważ aktorzy postawili w swojej 
działalności nie tylko na rozrywkę dla 
najmłodszych, ale przede wszystkim 
na ich edukację zwłaszcza w sferze 
zachowania.

Ponad 400 dzieci uczestniczyło w 
widowisku, który przypomniał im jak 
powinni się zachowywać oraz jakich 
magicznych słów powinni używać na 
co dzień. Postać królewny, która z ni-
kim się nie liczyła, nie chciała poma-
gać i dzielić się tym co ma z innymi, 
z jednej strony śmieszyła, a z drugiej 
pokazywała, jak złe jest zachowanie 
kiedy nie widzi się nic prócz czubka 
własnego nosa. Po niezwykłej prze-
mianie, królewna nabiera rozsądku i 
zmienia swoje podejście do drugie-
go człowieka. Ta pouczająca, obfita 
w humor lekcja, na pewno na długo 
zapadnie w pamięć młodym widzom.

Koncertowe popołudnie
W tym dniu gościliśmy jeszcze 

wspaniałych artystów – Iwonę Lo-
ranc i Grzegorza Tomczaka – któ-
rym towarzyszył pianista Dawid Tro-
czewski. – Wszystkie piosenki, które 
wykonujemy napisał Grzesiek – pod-
kreśliła podczas występu Iwona Lo-
ranc. A występ jak najbardziej moż-
na uznać za doskonały – wspaniała 
atmosfera, aranżacja, świetne głosy 
i słowa, które chwytały za serce. 

Pomiędzy piosenkami Grzegorz 
Tomczak, prezentował swoje myśli 
przelane na papier w postaci… wier-
szy. Stanowiły one świetne wprowa-
dzenie do kolejnych utworów. Warto 
zaznaczyć, że piosenki nawiązywały 

przede wszystkim do kobiet, nawią-
zując tym samym do projektu Iwo-
ny Loranc i Grzegorza Tomczaka 
„O!powieści o kobietach”.         /kcz/

„Razem czytamy więcej” to kolejny projekt realizowany przez Bibliotekę Centrum Kultu-
ry w Piekoszowie, który promuje czytelnictwo i kulturę. 

S P R O S T O W A N I E

Aktorzy prezentowali spektakl „Złośliwości jej Królewskiej Mosci”. (fot. BCK)

Artyści zaprezentowali swój program pn. „O!powieści o kobietach”. (fot. BCK)

Dyrektor Biblioteki Centrum w Piekoszowie Andrzej Paździerz
składa serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Terelakowi 

za wsparcie organizacyjne wydarzenia.

Redakcja Głosu Piekoszowa, 
informuje, że w sierpniowym 
wydaniu gazety (nr 4, str. 19) 

zamieszczono błędne nazwisko 
(użyto nazwiska Sidło) 

starościny Dożynek Gminnych 
Jolanty Sideł.

Za zaistniałą pomyłkę 
przepraszamy.

Redaktor Naczelny GP
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Kolejny w tym roku Wyścig Szkółek Kolarskich cie-
szył się dość sporym zainteresowaniem. Młodzi uczest-
nicy urodzeni w latach 2004-2008 i później rywalizowali 
o miejsca na podium.

W wyścigu wzięli udział reprezentanci 9 szkółek kolar-
skich.

Przedstawiamy wyniki pierwszej kategorii wiekowej – rocz-
nik 2008 i młodsi. Dziewczęta: I miejsce – Aleksandra Jawor-
ska, II miejsce – Dominika Dziurska, III miejsce – Julia Kacz-
marczyk. Wszystkie trzy zawodniczki reprezentują KSKS 
Vento Bike Team Daleszyce. Chłopcy: I miejsce – Adrian 
Daleszak (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia), II miejsce – 
Robert Kubecki (SK Sitkówka Nowiny), III miejsce – Domi-
nik Tyzo (SK Masłów). W kategorii – rocznik 2007 – najlepsi 
okazali się: Dziewczęta – I miejsce – Gabriela Kaczmarczyk 
(KSKS Vento Bike Team Daleszyce), II miejsce – Natalia 
Bandrowska (SK Masłów), III miejsce – Natalia Snochow-
ska (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia). Chłopcy: I miej-
sce – Michał Pilarek (KSKS Vento Bike Team Daleszyce), II 
miejsce – Wiktor Sitek (SK Bieliny), III miejsce – Filip Cebula 
(KSKS Vento Bike Team Daleszyce). Wyniki rocznika 2006: 
Dziewczęta - I miejsce – Julia Suchodolska (SK Wilczyce), II 
miejsce – Oliwia Wijas (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia), 
III miejsce – Małgorzata Bandura (KSKS Vento Bike Team 
Daleszyce). Chłopcy: I miejsce – Kacper Kwiatek, II miejsce 

– Jakub Jaworski, III miejsce – Kacper Kaczmarczyk. Była to 
trójka zawodników z KSKS Vento Bike Team Daleszyce. W 
kategorii rocznik 2005, wyniki przedstawiają się następująco: 
Dziewczęta – I miejsce – Natalia Sadowska (SK Piekoszów 
KS Feniks Jaworznia), II miejsce – Lena Wieczorek (SK Wil-
czyce), III miejsce – Weronika Hała (SK Wilczyce). Chłopcy: 
I miejsce – Bartosz Ungier, II miejsce – Krzysztof Kajtek, III 
miejsce – Jędrzej Szpakowski.  Ponownie na podium znaleźli 
się wyłącznie zawodnicy KSKS Vento Bike Team Daleszyce.

Ostatnią grupę stanowili reprezentanci rocznika 2004.
Dziewczęta: I miejsce – Roksana Barchan (KSKS Vento Bike 
Team Daleszyce), II miejsce – Natalia Kaczmarczyk (KSKS 
Vento Bike Team Daleszyce), III miejsce – Katarzyna Zagniń-
ska (SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia). Chłopcy: I miej-
sce – Jakub Dziurski, II miejsce – Kacper Kozieł, III miejsce 
– Szymon Maciejewski. 

Ponownie podium zdominowane zostało przez zawodni-
ków KSKS Vento Bike Team Daleszyce.

W klasyfikacji drużynowej wyścigu na miejscu pierwszym 
uplasował się – z dorobkiem 65 punktów – KSKS Vento Bike 
Team Daleszyce. Drugie miejsce wspólnie wywalczyli za-
wodnicy SK Piekoszów KS Feniks Jaworznia, którzy zgarnę-
li 32 punkty. Natomiast miejscem trzecim z 19 punktami na 
koncie, nagrodzeni zostali zawodnicy SK Wilczyce.        /kcz/

Rywalizacja młodych kolarzy

Pierwsze mecze za nami
Rozgrywki kieleckiej ligi okręgowej rozpoczęły się 

11 sierpnia 2018. Na tym szczeblu Gminę reprezentuje 
GLKS Astra Piekoszów. 

Celem klubu jest utrzymanie tego stanu. Piekoszowski 
zespół zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli, jednak 
do końca rozgrywek zostało aż 21 meczów. Astra na wła-
snym boisku wygrała w lidze ze Spartą Kazimierza Wielka 
(4:2) oraz zremisowała z LZS Samborzec (0:0). Kolejnym 
małym sukcesem jest awans do 4. rundy Okręgowego Pu-
charu Polski, po wyeliminowaniu Wiernej Małogoszcz (1:1, 
po rzutach karnych 4:2). 

Chlubą Astry jest młodzież. Juniorzy uczestniczą w wie-

lu turniejach w kilku kategoriach wiekowych. Na tym polu 
piekoszowski klub ma liczne osiągnięcia. Najważniejszym 
jest rozwój adeptów, którzy doskonalą się sportowo na fa-
chowo zorganizowanych treningach. Zmagania seniorów i 
grup juniorskich można śledzić na facebookowym fanpa-
ge’u klubu, oraz niebawem na stronie internetowej. 

Natomiast Sokół Rykoszyn po 8 kolejkach świętokrzy-
skiej A-klasy zajmuje 2 miejsce z dorobkiem 18 punktów. 
Piłkarze z Rykoszyna przegrali tylko 2 mecze – z  Wichrem 
Miedziana Góra oraz GOKiS Masłowem. 

                                   /J. Mularczyk/, /kcz/

Karatecy jadą na Mistrzostwa Europy
Zawodnicy Klubu Karate Morawica i Piekoszów 

zakwalifikowali się do Mistrzostw Europy U16, któ-
re odbędą się w stolicy Węgier w Budapeszcie w 
dniach 23-24 listopada 2018 roku.

Pięknym startem mogą pochwalić się Sylwia Kazi-
mierska, Laura Sitek i Piotr Węgliński (KKM Piekoszów). 
Przedstawiamy wyniki Kumite:
- I miejsce - Sylwia Kazimierska kat. -50 kg
- I miejsce - Piotr Węgliński kat. -60 kg
- II miejsce - Laura Sitek kat. -60 kg.
Wyniki Kata:
- II miejsce - Sylwia Kazimierska
- IV miejsce - Laura Sitek
- IV - miejsce - Piotr Węgliński
- IV miejsce - Oliwia Sidło

W składzie 4-osobowym KKM zdobył 4 medale, co 
jest wynikiem bardzo dobrym.

Zdobywając złoty medal oraz kwalifikacje do ME 
Sylwia Kazimierska i Piotr Węgliński zostali Mistrzami 
Polski swojej kategorii PFKS. Laura Sitek zdobywając 
srebrny medal jednocześnie została w-ce Mistrzynią 
Polski PFKS. 

Warto podkreślić, że w ogólnej klasyfikacji meda-
lowej (kobiet i mężczyzn) na 19 klubów, nasz KKM 
zajął 1 miejsce!

Bez medalu tym razem wróciła Oliwia Sidło. Zarząd 
Klubu Karate Morawica i Piekoszów składa Serdeczne 
Gratulacje zawodnikom!

/A. Horna/
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