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Niech ten niezwykły czas 
Bożego Narodzenia przyniesie 
wszystkim mieszkańcom gminy 
Piekoszów dużo miłości, 
radości i niezapomnianych chwil 
w gronie rodziny i przyjaciół, 
a Nowy Rok 2019 niech 
przepełniony będzie szczęściem, 
sukcesami zawodowymi 
i prywatnymi oraz niegasnącym 
zadowoleniem.
Życzą

Przewodnicząca 
Rady Gminy Piekoszów
Barbara Drogosz

Wójt Gminy Piekoszów
Zbigniew Piątek
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ZMIANY W GODZINACH PRACY URZĘDU
Od stycznia 2019 roku ulegną zmianie godziny 

pracy Urzędu Gminy w Piekoszowie.
- Wychodząc naprzeciw prośbom i potrzebom zgła-
szanym przez mieszkańców na spotkaniach wiej-
skich, postanowiłem zmienic godziny pracy urzę-
du tak, aby udogodnić mieszkańcom załatwianie 
spraw. Dlatego w styczniu w środy w godz. 9:00-
17:00 pełnione będą dyżury, aby płynnie wprowa-
dzić te zmiany w kolejnych miesiącach - informuje 

Zbigniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów.
SKORZYSTAJ Z POWIADAMIANIA SMS

Wójt gminy Piekoszów ponownie zaprasza do 
korzystania z aplikacji SiSMS, która umożliwia in-
formowanie mieszkańców o zagrozeniach pogo-
dowych, przerwach w dostawie prądu, o wydarze-
niach społeczno-kulturalnych i wielu innych. 

Używanie aplikacji jest bezpłatne. Więcej na 
www.piekoszow.pl w zakładce SiSMS.

Z OSTATNIEJ CHWILI

Nagroda specjalna dla GOPS-u
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pie-

koszowie znalazł się w ścisłej czołówce najpręż-
niej działających w kraju. Z okazji Dnia Pracow-
nika Socjalnego nagrodę specjalną za wybitne i 
nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej 
pracownicy piekoszowskiego ośrodka otrzymali 
z rąk minister Elżbiety Rafalskiej i wiceminister 
Elżbiety Bojanowskiej. Uroczystość odbyła się 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ścisłym gronie laureatów znaleźli się pracowni-
cy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieko-
szowie. Nagrodę specjalną w kategorii zespołowej 
odebrała p.o. kierownika GOPS w Piekoszowie Ju-
styna Malarczyk oraz pracownicy Barbara Kulesza i 
Karolina Paździerz. –To dla nas wielkie wyróżnienie 
– mówi Justyna Malarczyk. – Działalność społeczna 
to służba i pasja. Staramy się wychodzić do ludzi i 
nieść pomoc tam, gdzie jest ona faktycznie potrzeb-
na. Ogromnie cieszymy się, że nasza praca zosta-
ła dostrzeżona – podkreśliła. Dumy z pracowników 

Delegacja z Piekoszowa nie kryła swojego zadowolenia. (fot. GOPS)

nie kryje wójt gminy Zbigniew Piątek. - W tym roku 
przyznano zaledwie siedem nagród dla pracowni-
ków socjalnych w kategorii zespołowej. Wśród nich 
znaleźli się pracownicy naszego ośrodka, z czego 
jestem ogromnie dumny – mówił gospodarz gminy 
Piekoszów.                                             /A.Olech/
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Wójt i nowa rada gminy zaprzysiężeni
Pierwsze uroczyste posiedzenie sesji 

Rady Gminy Piekoszów odbyło się w mu-
rach Biblioteki Centrum Kultury w Pieko-
szowie. Radni otrzymali zaświadczenia o 
wyborze, a następnie zostali zaprzysiężeni. 

Zaświadczenie o wyborze wręczono także 
nowo wybranemu wójtowi gminy Piekoszów, 
Zbigniewowi Piątkowi, który również złożył uro-
czyste ślubowanie. Z chwilą wypowiedzenia 
słów przysięgi wójt oficjalnie rozpoczął pra-
cę w kolejnej już dla siebie kadencji. - Przed 
nami ogrom pracy. Plany są bardzo ambitne, 
ale wierzę, że z tym zespołem pracowników i 
przy dobrej współpracy z samorządami wyż-
szych szczebli, a także z parlamentarzystami, 
uda nam się zrealizować wszystkie zamierze-
nia. Gmina Piekoszów ma bardzo duży poten-
cjał. Zrobię wszystko, aby stała się jedną z 
najlepszych gmin nie tylko w powiecie kielec-
kim – zapewniał podczas inauguracyjnej sesji 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, który 
na ręce mieszkańców złożył podziękowania za 
obdarzenie go zaufaniem.

Podczas sesji radni dokonali pierwszych wy-
borów. Tym najważniejszym bez wątpienia był 
wybór swojego przewodniczącego, którym zo-

stała Barbara Drogosz. Jej kandydaturę popar-
ło 13 z 15 radnych. – Życzę całej radzie i wła-
dzom gminy Piekoszów, aby ta kadencja była 
owocna – powiedziała nowo wybrana przewod-
nicząca dziękując radnym za wybór i zaufanie. 
Jak dodała, dofinansowanie oświaty, inwestycje 
drogowe, a także te związane z poprawą jako-
ści wody będą priorytetowymi. W tajnym głoso-
waniu wybrano również dwóch wiceprzewodni-
czących, którymi zostali Dorota Kurczyńska i 
Zdzisław Grosicki.

Na uroczystej sesji gościł senator Krzysztof 
Słoń. - Jestem przekonany, że gmina Pieko-
szów w najbliższych latach będzie rozwijać się 
bardzo dynamicznie. To gmina z dużymi możli-
wościami. Ze swej strony deklaruję wszelką po-
moc – zapowiedział.

W skład nowej Rady Gminy Piekoszów we-
szli: Piotr Bąk, Lucjan Chuk, Barbara Drogosz, 
Zdzisław Grosicki, Wiesław Kopyść, Stanisław 
Kotwica, Dorota Kurczyńska, Dorota Łukasik, 
Ewelina Malinowska, Małgorzata Pietrzykow-
ska, Krzysztof Trzebiński, Julian Walas, Paweł 
Zaleski, Jacek Zegadło i Bożena Żuława.  
   

             /A.Olech/

Wójt Gminy Piekoszów wraz z Radą Gminy kadencji 2018-2023.
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RADNI RADY GMINY PIEKOSZÓW KADENCJI 2018-2023
PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY PIEKOSZÓW
Ma 43 lata. Posiada wykształce-

nie wyższe magisterskie. W radzie 
gminy pracuje w Komisji ds. Gospo-
darczych, Budżetu i Finansów. Jako 
radna chce zająć się remontami dróg 
gminnych m.in. na osiedlach w Pie-
koszowie, rozbudową oczyszczalni 
ścieków, termomodernizacją budyn-
ków gminnych oraz rozbudową Żłob-
ka Gminnego.

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY PIEKOSZÓW
Ma 68 lat. Posiada wykształcenie 

zawodowe. Jest Przewodniczącym 
Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu 
i Finansów  oraz członkiem Komisji 
ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Jako radny chce zająć się przede 
wszystkim remontami dróg gmin-
nych, rozbudową chodników, termo-
modernizacją szkoły.

Ma 73 lata. Posiada wykształce-
nie zawodowe. Pracuje w Komisji ds. 
Gospodarczych, Budżetu i Finansów 
oraz w Komisji ds. Rolnictwa, Ochro-
ny Środowiska i Bezpieczeństwa Pu-
blicznego. Jako radny chciałby zająć 
się budową chodnika w stronę Gnie-
wiec, wykonaniem drogi w Łaziskach, 
przedłużeniem linii autobusowej nr 
28, uzupełnieniem oświetlenia oraz 
wykonaniem drogi do szkoły w Ja-
worzni.

Ma 60 lat, wykształcenie średnie 
techniczne. W radzie gminy pracuje 
jako Wiceprzewodniczący Komisji 
ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
jako członek Komisji ds. Gospodar-
czych, Budżetu i Finansów.

Jako radny chce zająć się popra-
wą infrastruktury drogowej, oświe-
tleniem, chodnikami oraz rozwojem 
klubów sportowych.

Ma 51 lat. Posiada wykształcenie 
średnie. Reprezentuje mieszkań-
ców okręgu Janów.

W radzie gminy pracuje w Ko-
misji Rewizyjnej oraz w Komisji ds. 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego. Jako 
radny chciałby zająć się proble-
mem kanalizacji w Janowie, dro-
gą, oświetleniem oraz wybudować 
chodniki.

Ma 62 lata. Posiada wykształcenie 
średnie oraz ukończone Studium Poli-
cealne w zakresie BHP.

W radzie gminy pracuje w Ko-
misji ds. Gospodarczych, Budżetu i 
Finansów oraz w Komisji ds. Rolnic-
twa, Ochrony Środowiska i Bezpie-
czeństwa Publicznego. Jako radny 
chce zająć się działalnością na rzecz 
mieszkańców swojego okręgu (Win-
centów, Wincentów-Zręby), ale i pozo-
stałej części gminy.

Ma 49 lat. Mężatka, troje dzie-
ci, czworo wnucząt. Posiada wy-
kształcenie zawodowe handlowe. 
Jest członkinią Komisji ds. Gospo-
darczych, Budżetu i Finansów oraz 
w Komisji ds. Skarg, Wniosków i Pe-
tycji. Jako radna będzie starać się 
o remont szkoły w Szczukowskich 
Górkach, remizy strażackiej oraz o 
poprawę nawierzchni dróg, budowę 
chodników i placów zabaw.

Ma 36 lat. Pracuje w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kielcach. 

W radzie gminy jest zastępcą prze-
wodniczącego w Komisji ds. Gospo-
darczych, Budżetu i Finansów oraz 
członkinią Komisji ds. Oświaty, Kultu-
ry, Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomo-
cy Społecznej. Jako radna chce sku-
pić się na sytuacji dzieci i młodzieży 
poprzez organizację różnych wyda-
rzeń, w których młodzi ludzie pokażą 
swoje talenty.

BARBARA
DROGOSZ

ZDZISŁAW
GROSICKI

PIOTR
BĄK

LUCJAN
CHUK

WIESŁAW
KOPYŚĆ

STANISŁAW
KOTWICA

DOROTA
ŁUKASIK

EWELINA
MALINOWSKA
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RADNI RADY GMINY PIEKOSZÓW KADENCJI 2018-2023
WICEPRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY PIEKOSZÓW
Ma 68 lat. Posiada wykształcenie 

zawodowe. Jest Przewodniczącym 
Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu 
i Finansów  oraz członkiem Komisji 
ds. Oświaty, Kultury, Sportu, Ochro-
ny Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
Jako radny chce zająć się przede 
wszystkim remontami dróg gmin-
nych, rozbudową chodników, termo-
modernizacją szkoły.

WICEPRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY PIEKOSZÓW

Ma 48 lat, posiada wykształcenie 
średnie. 

Pracuje w Komisji ds. Gospodar-
czych, Budżetu i Finansów oraz w 
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Spor-
tu, Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej. Reprezentuje mieszkańców 
z okregu Łosień, Łosienek, Łubno.

Ma 46 lat. Posiada wykształcenie 
wyższe. W radzie gminy pełni funkcję 
Przewodniczącej Komisji ds. Oświa-
ty, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia 
i Pomocy Społecznej oraz jest człon-
kinią Komisji ds. Gospodarczych, Bu-
dżetu i Finansów.

Jako radna chce zadbać o roz-
budowę infrastruktury drogowej, 
termomodernizacją budynków uży-
teczności publicznej oraz rozbudowę 
żłobka.

Ma 36 lat, wykształcenie wyższe 
magisterskie. W radzie pracuje jako 
wiceprzewodniczący w Komisji ds. 
Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony 
Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz 
jako członek w Komisji ds. Gospodar-
czych, Budżetu i Finansów.

Jako radny chce poprawić komu-
nikację Julianowa z Kielcami i resztą 
gminy. W Podzamczu postara się o 
budowę chodników i zagospodarowa-
nie placu zabaw w miniboisko.

Ma 66 lat. Wykształcenie średnie 
techniczne. W radzie gminy pracuje 
w Komisji ds. Gospodarczych, Bu-
dżetu i Finansów oraz w Komisji ds. 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i 
Bezpieczeństwa Publicznego.

 Jako radny chciałby zająć się 
budową remizy strażackiej w Za-
jączkowie wraz ze świetlicą, budową 
chodników na tzw. „ostrej górce” oraz 
remontami dróg.

Ma 45 lat i wykształcenie śred-
nie. Jest Przewodniczącym Komisji 
ds. Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
członkiem Komisji Rewizyjnej. Re-
prezentuje mieszkańców Micigozdu. 
Jako radny chce zająć się tematem 
rosnącej populacji dzików i saren 
niszczących uprawy rolne, rozbu-
dową dróg gminnych i powiatowych 
oraz rozbudową szkoły w Micigoź-
dzie.

Ma 50 lat. Posiada wykształce-
nie wyższe. W radzie gminy pełni 
funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej. Jako radny chce zająć 
się poprawą infrastruktury drogowej, 
rozbudową zaplecza sportowego 
przy szkołach, ochroną środowiska 
poprzez rozbudowę i modernizację 
oczyszczalni ścieków co umożli-
wi przyłączenie do niej wszystkich 
mieszkańców i ograniczy zanieczysz-
czenia wód.

Ma 57 lat, wykształcenie średnie 
techniczne. Przez wiele lat trenowała 
biegi narciarskie.

W radzie gminy pełni funkcję Prze-
wodniczącej Komisji ds. Skarg, Wnio-
sków i Petycji oraz jest członkinią 
Komisji ds. Oświaty, Kultury, Sportu, 
Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecz-
nej. Jako radna chce wspierać działa-
nia mieszkańców w zakresie oświaty 
i kultury oraz propagować profilakty-
kę zdrowotną.

DOROTA
KURCZYŃSKA

BOŻENA
ŻUŁAWA

PAWEŁ
ZALESKI

JACEK
ZEGADŁO

JULIAN
WALAS

KRZYSZTOF
TRZEBIŃSKI

MAŁGORZATA
PIETRZYKOWSKA
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Świąteczna zbiórka
żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pie-
koszowie  w dniach 30.11-01.12 uczestniczył w  
Świątecznej Zbiórce  Żywności. Akcja w part-
nerstwie z Bankiem Żywności została przepro-
wadzona w supermarkecie Biedronka w Pieko-
szowie. Koordynator zbiórki Anna Rosłońska 
wyraża wdzięczność osobom, które z pełnym 
zaangażowaniem przyłączyły się do realizacji 
zadań spoczywających zarówno na wolontariu-
szach, jak i opiekunach.  

Szczególne słowa uznania i wdzięczności za oka-
zaną pomoc oraz za umożliwienie przeprowadze-
nia akcji kierujemy do Prezesa Kieleckiego Banku 
Żywności  Sławomira Cedro, Anny Mazur – koordy-
natora Banku Żywności w Kielcach oraz kierownic-
twa i personelu sklepu Biedronka w Piekoszowie. 
Serdecznie dziękujemy za pomoc, zaangażowanie 
i bezinteresowną pomoc: Alicji Bełtowskiej, Bożenie 
Klimczyk i Dorocie Kozieł wraz z wolontariuszka-
mi z 27. Kieleckiej Drużyny Harcerskiej z Zającz-
kowa; wicedyrektor szkoły w Piekoszowie Marzenie 
Zbroszczyk, Monice Haczkiewicz, Agnieszce Miś-
kiewicz oraz wolontariuszom z ZPO w Piekoszowie; 
Paulinie Kotwicy – Dudzic oraz wolontariuszkom z 
ZOPI w Micigoździe oraz Katarzynie Nawrockiej i 
członkiniom Klubu Seniora w Piekoszowie. 

Podziękowania z głębi serca kierujemy także do 
opiekunów wolontariuszy w trakcie zbiórki żywno-
ści tj. pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej, 
szczególnie Alicji Dudek, Jadwidze Trojanowskiej 
oraz członkiniom Klubu Seniora w Piekoszowie 
- Małgorzacie Pawlak, Helenie Zapała, Zofii Kazi-
mierskiej, Ewie Stojek, Sabinie Firlej, Irenie Jaku-
bowskiej, Danucie Malarczyk, Krystynie Garbat i 
Barbarze Jas.  

Z wdzięcznością kierujemy podziękowania za 
pomoc organizacyjną pracownikom GOPS w Pie-
koszowie, a także do niezawodnych darczyńców, 
którzy nie pozostali obojętni wobec osób potrze-
bujących pomocy i przyłączyli  się do naszej akcji 
sprawiając w ten sposób, że możemy dotrzeć do 
jeszcze większej grupy osób potrzebujących. Dzię-
ki bezinteresownej pracy wolontariuszy i ofiarności 
mieszkańców zebrano 458  kg artykułów spożyw-
czych, głównie mąka, cukier, kasze, makarony, 
konserwy, słodycze. Pracownicy GOPS przekażą 
zebrane produkty głównie najuboższym  seniorom, 
ale także ludziom w szczególnie trudnej sytuacji 
materialnej z terenu gminy Piekoszów.        /GOPS/

Nie ma pozwolenia 
na kopalnię

Minister Środowiska decyzją z 31 październi-
ka utrzymał w całości w mocy zaskarżoną przez 
przedsiębiorcę decyzję Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego z 5 czerwca br. w sprawie od-
mowy udzielenia koncesji na wydobywanie wa-
pieni i gez jurajskich ze złoża „Zajączków – We-
soła” w miejscowości Zajączków.

W uzasadnieniu swej decyzji wskazuje „że tereny 
złoża „Zajączków – Wesoła” nie są terenami prze-
znaczonymi na działalność polegającą na wydoby-
waniu kopalin ze złoża. Dodatkowo w/w złoże po-
łożone jest w strefie B (Chęcińsko – Kielecki Park 
Krajobrazowy), a także częściowo objęte jest Naturą 
2000. W dalszej części uzasadnienia Minister stwier-
dza, „…że brak naruszenia, o którym mowa w art. 7 
ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego, ma miej-
sce wówczas gdy istnieje zgodność planowanego 
wydobywania kruszywa z zapisami studium. Nie jest 
przy tym wystarczające, aby planowana działalność 
była niesprzeczna ze studium, tj. dała się pogodzić z 
przeznaczeniem terenu w studium, lecz działalność 
ta nie może naruszać postanowień studium. Innymi 
słowy musi istnieć zgodność planowanego przedsię-
wzięcia z założeniami studium.”                        /UG/

Szkoła w Jaworzni
do termomodernizacji

W ramach prac modernizacyjnych i wykoń-
czeniowych wewnątrz budynku szkoły zapla-
nowano wymianę instalacji sanitarnej, przebu-
dowę ścian wewnętrznych i wymianę stolarki 
drzwiowej.

 Przeprowadzone zostaną też prace wykończe-
niowe, jak malowanie, a także wymiana glazury i 
posadzek. Poza tym, w ramach projektu przewi-
dziano również doposażenie pracowni dydaktycz-
nych. Będą nowe meble, ławki, sprzęt TIK, nowo-
czesne pomoce dydaktyczne i oprogramowanie. 

Wartość projektu oszacowano na blisko 542 tys. 
złotych, z czego władze gminy ubiegają się o do-
finansowanie inwestycji w kwocie ponad 433 tys. 
złotych. Projekt został złożony do Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach jednoetapowego konkursu 
zamkniętego Działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020.                                   /A.Olech/
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Woda z ujęcia w Lesicy już płynie!

W piątek 2 listopada przed południem mia-
ło miejsce uroczyste otwarcie bezpiecznego 
ujęcia wody w Lesicy. Inwestycja kosztowała 
blisko 1,2 miliona złotych, a jej realizacja po-
zwoli  mieszkańcom korzystać z wody dobrej 
jakości.

Prawdziwy powód do radości mogą mieć miesz-
kańcy zachodniej części gminy Piekoszów. – Na 
tę chwilę czekaliśmy od lat. Dziś można powie-
dzieć, że marzenia się spełniają – mówili miesz-
kańcy, którzy tłumnie stawili się na piątkowym 

otwarciu nowego ujęcia wody w Lesicy. – Przy-
gotowanie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń, a 
wreszcie sama budowa musiały zająć trochę cza-
su. Takie niestety są procedury. Niemniej jednak 
dziś mieszkańcy w końcu mają wodę czystą i do-
brej jakości. Koniec ze skażeniami – zapewniał 
wójt Zbigniew Piątek podczas uroczystego otwar-
cia inwestycji połączonego z puszczeniem dobrej 
jakości wody do kranów mieszkańców.

A jakość wody sprawdził osobiście jako pierw-
szy wójt, Zbigniew Piątek. – Woda jest bardzo 
dobra w smaku – ocenił wójt Zbigniew Piątek, a 
potwierdzili to także obecni goście, wśród których 
znaleźli się: senator Krzysztof Słoń, posłowie – 
Maria Zuba i Krzysztof Lipiec, a także wojewoda 
świętokrzyski Agata Wojtyszek. – Determinacja 
wójta Zbigniewa Piątka w walce o czystą i zdro-
wą wodę dziś została uwieńczona wielkim sukce-
sem – podkreślał senator Krzysztof Słoń. – Wójt 
Zbigniew Piątek z ogromnym zaangażowaniem 
dba o swoich mieszkańców od samego początku 
objęcia funkcji włodarza gminy. Poprzeczkę po-

stawił sobie bardzo wysoko, a dzięki jego działa-
niom gmina Piekoszów podnosi się z kolan. Je-
stem pełen uznania i podziwu – zaznaczył poseł 
Krzysztof Lipiec. – Można powiedzieć, że dziś, 
dzięki działaniom podjętym przez wójta, spełnia 
się marzenie mieszkańców. Nareszcie mamy czy-
stą i bardzo dobrej jakości wodę, a muszę przy-
znać, że jest bardzo smaczna – zapewniał radny 
Lucjan Chuk. – Wodę bez obaw będzie można 
pić prosto z kranu. Skażenia wody nie będą nas 
już dotyczyć – dodała sołtys Lesicy Iwona Walas.

Warto zaznaczyć, że studnia w Lesicy to do-
piero początek działań podjętych przez władze 
gminy Piekoszów w celu zabezpieczenia miesz-
kańców przed skażeniami. – Poprawa jakości 
wody dostarczanej do naszych domów to jeden 
z priorytetów. W przyszłym roku planujemy mo-
dernizację oczyszczalni ścieków. Chcemy też 
wybudować kolejne odcinki kanalizacji, a te już 
istniejące połączyć w jeden obieg, aby w przy-
padku skażenia któregoś z nich szybko można 
było przepiąć sieć do bezpiecznego ujęcia wody. 
Inwestycje są bardzo dobrze przemyślane i za-
planowane – podkreśla wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek.                              /A.Olech/

Mieszkańcy zachodniej części gminy właśnie zostali przepięci do nowego ujęcia, z któ-
rego mogą już korzystać.

Zaproszeni goście bez wachania spróbowali wody prosto z kranu. (fot. BCK)
R E K L A M A
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Prymas Polski w Piekoszowie
Prymas Polski arcybiskup 

Wojciech Polak, w niedzielę, 
18 listopada, przewodniczył 
uroczystościom zakończenia 
Roku Jubileuszowego 50-le-
cia koronacji obrazu Matki 
Bożej Miłosierdzia i dzięk-
czynienia za 100-lecie odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę. W Sanktuarium Matki 
Bożej Miłosierdzia w Pieko-
szowie poświęcił „szatę dla 
Maryi”.

Zanim rozpoczęły się uroczy-
stości główne, Prymas Polski ar-
cybiskup Wojciech Polak gościł 
w Domu dla Niepełnosprawnych 
w Piekoszowie. Tu spotkał się z 
chorymi, odmawiając wspólnie  
z nimi Koronkę do Miłosierdzia. 
Następnie po powitaniu przez 
wiernych udał się wraz z nimi w 
procesji do kościoła parafialne-
go, gdzie odbyły się główne uro-
czystości.

Uroczysta msza święta rozpo-
częła się punktualnie o godzinie 
16. Odbyła się ona pod prze-
wodnictwem Prymasa Polski, 
metropolity gnieźnieńskiego, 
wraz z którym koncelebrowali ją 
biskup ordynariusz diecezji kie-
leckiej Jan Piotrowski i biskup 
pomocniczy Andrzej Kaleta. 
Podczas uroczystości odbyło się 
poświęcenie „szat dla Maryi”, 
które stanowią wotum wdzięcz-
ności parafian i pielgrzymów za 
Złoty Jubileusz Koronacji obra-
zu Matki Bożej Miłosierdzia.

Zarówno ordynariusz diecezji 
kieleckiej biskup Jan Piotrowski, 
jak i arcybiskup Wojciech Polak 
wspominali rok 1968, kiedy to 
dokładnie pięćdziesiąt lat temu 
we wrześniu, ówczesny prymas 
kardynał Stefan Wyszyński uko-
ronował po raz pierwszy obraz 
namalowany w 1691 roku przez 
nowicjusza ojców Paulinów w 

Częstochowie Krzysztofa Latec-
kiego. – Z wdzięcznym sercem 
przybywam do Piekoszowa, aby 
oddać część Bogu przez Maryję, 
idąc śladami Prymasa Tysiącle-
cia kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, który 50 lat temu koro-

nował ten obraz - mówił ksiądz 
prymas Wojciech Polak.

Jak podkreślał senator 
Krzysztof Słoń, zarówno wy-
darzenia sprzed lat, jak i te 
współczesne stanowią dla nas 
pokrzepienie serc, a o histo-
rycznym znaczeniu wizyty Pry-
masa Polski mówił wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. – 
Ogromnie się cieszę, że dzisiej-
sze uroczystości zgromadziły 
tylu wiernych. Zapiszą się one 
złotymi literami na kartach hi-
storii – zaznaczył wójt Zbigniew 
Piątek.

Uroczystości zakończyły się 
mszą świętą z okazji Roku Ju-
bileuszowego 50-lecia koronacji 
obrazu Matki Bożej Miłosierdzia 
i dziękczynienia za 100-lecie 
wolnej Polski. Podczas mszy 
świętej szczególne podziękowa-

nia ksiądz Zygmunt Kwieciński, 
proboszcz parafii w Piekoszo-
wie i kustosz sanktuarium skie-
rował do wykonawcy „szat dla 
Maryi”, którym była pracownia 
Drapikowski-Studio z Gdańska, 
a także do parafian za nieoce-

niony dar serca.
Warto przypomnieć, że kult 

obrazu Matki Bożej Miłosier-
dzia rozpoczął się w 1705 roku, 
kiedy zauważono, że obraz 
„płacze” krwawymi łzami. Za 
pośrednictwem obrazu wierni 
zaczęli doznawać wielu łask. 
Ks. Mikołaj Złotnicki w publikacji 
z 1774 roku opisuje ponad 280 
łask i cudów doznanych za po-
średnictwem Miłosiernej Matki 
Bożej. Budowę obecnej świąty-
ni pod wezwaniem Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny roz-
poczęto w 1807 roku. W 1968 
roku kardynał Stefan Wyszyński 
dokonał koronacji obrazu, a po 
jego kradzieży rekoronacji do-
konał kardynał Józef Glemp 18 
maja 1986 roku.          

      /A.Olech/

Piekoszowska Maria otrzymała nową szatę. (fot. BCK)
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Szkoła w Micigoździe ma już
swój sztandar

Rok 2018 jest ważny dla 
Polski i Polaków, ponieważ 
obchodzimy jubileusz 100-le-
cia odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj. I to wła-
śnie ten jubileusz patronuje 
Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi w Mi-
cigoździe. 

Podczas uroczystej mszy 
świętej, której przewodniczył 
proboszcz parafii Piekoszów 
ksiądz Zygmunt Kwieciński wie-
le mówiono na temat wydarzeń 
sprzed stu lat. – Później przy-
szła wojna, a jeszcze dalej – 
komunizm. I ta polska niepod-
ległość, wolność znów została 
odebrana. Dlatego cieszmy się, 
że teraz, w tej chwili możemy 
żyć w naprawdę wolnej Polsce 
– mówił ks. Zygmunt Kwieciński.

Istotnymi punktami mszy było 
poświęcenie sztandaru oraz 
przekazanie go przez dyrektora 
placówki Mirosława Kowalskie-
go szkolnemu pocztowi sztan-
darowemu. Sztandar szkoły 
został również zaprezentowany 
wszystkim obecnym gościom, 
wśród których znaleźli się m.in. 
wicewojewoda Andrzej Bętkow-
ski, władze gminy Piekoszów z 
wójtem Zbigniewem Piątkiem na 
czele, dyrektorzy pozostałych 
placówek oświatowych oraz re-
prezentanci Rady Gminy Pieko-
szów.

Dalsza część uroczystości 
odbywała się na Placu Niepod-
ległości w Piekoszowie, gdzie 
przed pomnikiem Józefa Piłsud-
skiego złożono kwiaty i oddano 
hołd poległym w walce o wol-
ność. Odbyła się także I Szta-
feta Pokoleń, która przyniosła 
zwycięstwo reprezentantom ze 

Szkoły Podstawowej im. Józefa 
Piłsudskiego w Rykoszynie.

Ostatnia część – najbardziej 
poruszająca – miała miejsce już 
na placu przy szkole w Micigoź-
dzie. Specjalnie przygotowana 
scena i scenografia oddawały 
patriotyczny charakter uroczy-

stości. Widowisko rozpoczęło 
się podniesieniem flagi pań-
stwowej i odśpiewaniem hym-
nu państwowego, a następnie 
szkolnego. Program artystyczny 
przeniósł widzów w przeszłość. 

Była to podróż z piosenką przez 
bogate dzieje Naszej Ojczyzny. 
Obok chwil chwały przypomnia-
no bolesne momenty historii 
Polski. Od czasów budowania 
państwa polskiego przez Sło-
wian poprzez rozbiory, I wojnę 
światową, 11 listopada 1918 r., 

II wojnę światową i czasy współ-
czesne. 

Ostatnim punktem imprezy 
był poczęstunek i dyskoteka pod 
gwiazdami, którą poprowadził 
zespół Braters. /kcz/,/K.Tobera/

Widowisko w wykonaniu uczniów wzruszało i podkreślało polskie wartości. (fot. SP Micigózd)

Prezentacja sztandaru podczas mszy świętej. (fot. BCK)
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Bohaterowie Powstania Styczniowego 
patronami szkoły w Zajączkowie

Uroczystości 17 października rozpoczęła 
msza święta w kościele parafialnym pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Wiernej Rze-
ce, której przewodniczył ksiądz Wiktor Walo-
cha. 

– Zgromadzeni na tej uroczystości chcemy wyra-
zić wdzięczność Bożej Opatrzności za to, że żyjemy 
w wolnej Polsce – mówił podczas homilii proboszcz 
parafii. – I chcemy dziękować również tym, którzy 
przed 155 laty właśnie o tę wolność walczyli – pod-
kreślał ksiądz Walocha, nawiązując tym samym do 
wydarzeń z lat 1863-1864 kiedy to miało miejsce 
powstanie styczniowe.

Podczas mszy, uroczyście poświęcono sztandar 
szkoły, który później zaprezentowano wszystkim 
gościom podczas kolejnej części wydarzenia, które 
miało miejsce już w szkolnej sali gimnastycznej.

– Kiedy 5 lat temu zostałem wójtem, kilka szkół z 
terenu gminy nie miało nadanych imion, nie miało 
sztandarów. Wówczas pomyślałem sobie, że w tym 
ważnym roku, kiedy obchodzimy 100-lecie Niepod-
ległości Polski, dobrze byłoby, gdyby na ten ważny 
moment wszystkie szkoły miały swoich patronów – 
mówił wójt Zbigniew Piątek. – I mogę w tej chwili 
powiedzieć, że marzenia się spełniają – podsumo-
wał. 

Słowa gratulacji oraz życzeń popłynęły także ze 
strony zaproszonych gości m.in. Posła na Sejm RP 
Bogdana Latosińskiego. – Nadanie imienia szkole 
to chwila historyczna. Ta dzisiejsza data, 17 paź-
dziernika, zostanie zapamiętana do końca dni tej 
szkoły – mówił poseł Latosiński. – Musicie wiedzieć, 
że nadanie szkole imienia Bohaterów Powstania 
Styczniowego w jubileuszowym roku odzyskania 

przez Polskę Niepodległości to szczególne zobo-
wiązanie dla szkoły, nauczycieli i uczniów. Bo prze-
cież nie byłoby tej niepodległości gdyby nie zrywy 
Polaków, choćby we wspomnianym wcześniej po-
wstaniu – dodał na zakończenie gość wydarzenia.

Do bohaterskości powstańców styczniowych na-
wiązał także Senator RP Krzysztof Słoń. – Gdzie, 
jeśli nie tu w Zajączkowie, na piekoszowskiej ziemi, 
w województwie świętokrzyskim, mają być czczeni 
bohaterowie powstania styczniowego? I oto docze-
kali się w tym miejscu swojego wyjątkowego pomni-
ka, który nie zwietrzeje, nie zardzewieje, a będzie 
trwał – mówił senator Słoń.

Istotnym elementem wydarzenia było uroczyste 
przekazanie sztandaru przez dyrektor placówki 
Małgorzatę Bernat, szkolnemu pocztowi sztandaro-
wemu. Później po wyprowadzeniu pocztów – wśród 
których był również poczet strażaków z Zajączkowa 
– przystąpiono do kolejnych punktów.

Jednym z nich było odczytanie kilku fragmentów 
powieści pisarza związanego z regionem święto-
krzyskim, Stefana Żeromskiego. Podczas części 
artystycznej szkolny chór zaprezentował kilka pie-
śni patriotycznych, a młode tancerki przedstawiły 
wzruszający układ do muzyki Fryderyka Chopina. 
W trakcie uroczystości goście zapoznali się z bo-
haterami powstania styczniowego, którzy odegrali w 
nim ważne role.

Pomocą w wydarzeniu służyły harcerki z 27. Kie-
leckiej Drużyny Harcerskiej z Zajączkowa, które do-
datkowo zaprezentowały harcerską musztrę odda-
jąc w ten sposób hołd styczniowym powstańcom.

Na zakończenie na gości, uczniów i nauczycieli 
czekał poczęstunek.                               /kcz/

Uczestnicy podczas uroczystej mszy świętej. (fot. BCK) Ślubowanie reprezentantów poszczególnych klas. (fot. BCK)



EDUKACJA
Głos Piekoszowa - grudzień 2018

11

„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

Druk: 
Drukarnia Laser Graf, Płock, 

Nakład: 2000 egz.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogło-
szeń, nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega 

sobie prawo do ingerencji w nadesłane teksty.

 Numer zamknięto 12 grudnia 2018r.

Henryk Sienkiewicz patronem szkoły
podstawowej w Łosieniu

W drugim dniu października odbyła się 
uroczystość poświęcenia i nadania  sztanda-
ru szkole. Kardynał Stefan Wyszyński powie-
dział: „Sztandar to symbol, świętość. Jego 
miejsce tkwi gdzieś między hymnem naro-
dowym a przysięgą wojskową”. Waga tego 
symbolu sprawiła, że uroczystość ta miała 
bardzo podniosły charakter, a dla społecz-
ności szkolnej stała się dniem szczególnym. 

Radość z tego wydarzenia dzielili z uczniami i 
nauczycielami szkoły znakomici goście tacy jak 
Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek,  Kie-
rownik Referatu Edukacji i Obsługi Placówek 
Oświatowych Urzędu Gminy w Piekoszowie Ju-
styna Robak, Radna Rady Gminy Piekoszów 
Dorota Kurczyńska, a także licznie zgromadzeni 
rodzice. Zgodnie z ceremoniałem uroczystość 
rozpoczęła się od pobłogosławienia przez ks. 

Stanisława Króla proboszcza parafii pw. MNMP 
w Łosieniu sztandaru, a także tablicy upamięt-
niającej to wydarzenie. Msza św. sprawowana 
była przez dyrektora Wydziału Katechetycznego 
Kurii Diecezjalnej w Kielcach ks. dr Karola Zy-
gana, proboszcza miejscowej parafii ks. Stani-
sława Króla, ks. Piotra Orlikowskiego oraz ks. 
Piotra Misztala. W homilii wygłoszonej przez ks. 
Karola Zygana znalazły się piękne słowa na te-
mat życia i twórczości Henryka Sienkiewicza - 
patrona Szkoły Podstawowej w Łosieniu i propa-
gowanych przez niego wartości. 

Następnie tuż po poświęceniu, wójt gminy Zbi-
gniew Piątek przekazał sztandar na ręce przed-
stawicieli rodziców, którzy uroczyście zaprezen-
towali go zgromadzonym. 

Przedstawiciele rodziców przekazali z kolei 
sztandar na ręce dyrektor placówki Elżbiety Bia-
łek, która wręczyła go pocztowi sztandarowemu 
szkoły. Następnie reprezentanci wszystkich klas 
złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar. 

 Sztandar jest dla szkoły niezwykle ważny ze 
względu na swoją wyjątkowość i wyrażane tre-
ści, dlatego zostanie wyeksponowany w spe-
cjalnie przygotowanej gablocie. Widoczny na co 
dzień, będzie motywował do działania w czasie 
trwania roku szkolnego.                 

                  /SP Łosień/

Przekazanie sztandaru reprezentantom rodziców. (fot. SP Łosień)

Uroczyste ślubowanie. (fot. SP Łosień)
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Niezwykłe koncerty za nami
Wolna Grupa Bukowina gościła 

na naszej scenie w piątkowy wie-
czór 19 października. Ich muzyka 
wprowadziła całkiem sporą wi-
downię w doskonały nastrój.

Natomiast w czwartek 8 listopada 
na 1,5 godzinną wyprawę po morzu 
i nie tylko zaprosili nas członkowie 
zespołu EKT Gdynia (na zdjęciu). 
Fantastyczny wokal, wirtuoz gitary i 
efekty świetlne przeniosły nas w cał-
kiem inną rzeczywistość. 

W tym roku gościliśmy wielu cie-
kawych artystów takich jak Mirek 
„Koval” Kowalewski, Grzegorz Tom-
czak i Iwona Loranc, EKT Gdynia, 
Wolna Grupa Bukowina, a 20 grud-
nia gościć bedziemy jeszcze Darka 
Czarnego i Rafała Nosala. Wszyst-
kie koncerty zorganizowane został 
dzięki funduszom pozyskanym z 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach realizacji 
projektu „Razem czytamy więcej”.

Tego typu koncerty, prezentujące 
artystów i muzykę, którą nie spo-
tkamy na co dzień w stacjach radio-
wych, zyskują w naszej gminie coraz 
większą popularność i z pewnością 
wejdzie na stałe do harmonogramu 
wydarzeń Biblioteki Centrum Kultury 
w Piekoszowie.                         /kcz/

Wolna Grupa Bukowina. (fot. BCK)

EKT Gdynia. (fot. BCK)

Konkurs „Matematyka inaczej”
W tym roku już poraz szesna-

sty zorganizowany został kon-
kurs matematyczny pn. „Mate-
matyka inaczej”.

Dotychczas organizowany był 
on wyłacznie przez szkołe w 
Piekoszowie, ale tegoroczna od-
słona przygotowywana była rów-
nież przez szkołę w Rykoszynie. 
Konkurs prowadzili matematycy - 
Edyta Sochanowska i Małgorzata 
Osińska-Wijas. Po dwugodzinnych 
zmaganiach, podczas których 
uczniowie klas IV-VI rozwiązywali 
zadania grupowo i indywidualnie, 

poznaliśmy najlepszych. W kon-
kurencji indywidualnej najlepiej 
wypadli Gabriela Pietrzykowska 
(SP Rykoszyn), Alan Walas (SP 
Zajączków) oraz Dawid Sidło (SP 
Micigózd). Natomiast w teście roz-
wiązywanym grupowo mieliśmy 
ex aequo dwa drugie miejsca, 
które zajęli reprezentanci szkół z 
Rykoszyna i Micigozdu, a zwycię-
żyli uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Piekoszowie. Sponsorem 
nagród w tym konkursie była firma 
Nordkalk Sp. z o.o.

Ten dzień był również dniem 

rywalizacji nie tylko z wiedzy ma-
tematycznej, ale i historycznej. 
Wszystko to za sprawą Turnieju 
Gry Planszowej w ramach projek-
tu „Młodzi detektywi - edycja 2”. 
Uczniowie mieli w ciągu 20 minut 
dojść na metę lub być koło niej 
jak najbliżej. Po dwóch etapach 
gry poznaliśmy laureatów. Miejsce 
trzecie zajął Przemysław Kozłow-
ski, a tuż przed nim uplasowała 
się Karolina Zaród. Zwyciężczynią 
turnieju gry planszowej została 
Katarzyna Jaworska.  

    /kcz/
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Gminne świętowanie 
100 lat Niepodległości
Każda z rocznic odzyskania 
niepodległości przez Polskę 
jest obchodzona w sposób 
bardzo uroczysty. Jednak te-
goroczne obchody niosły ze 
sobą jeszcze więcej wspo-
mnień, wzruszeń i refleksji.

Wspólnie zaśpiewali 
dla Niepodległej
Mieszkańcy w każdym wieku, 
uczniowie, ich rodzice, nauczy-
ciele, dyrektorzy, kierownicy 
oraz władze gminy wzięli udział 
we wspólnym śpiewaniu pieśni 
patriotycznych, który uświetnił 
jubileusz 100-lecia odzyskania 
Niepodległości.

Gra terenowa „Droga do 
Niepodległości”
Niezwykłą formą upamiętnie-
nia i oddania hołdu poległym 
w walce o niepodległość, była 
zorganizowana przez szkołę i 
drużynę harcerską w Zającz-
kowie gra terenowa, w której 
wzięło udział 5 szkół z terenu 
gminy Piekoszów.
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– Cieszymy się, że możemy 
żyć w wolnym suwerennym 
Państwie, że nasze dzieci 
mogą się w takim kraju wy-
chowywać. Dzięki świętowa-
niu takiego dnia jak dzisiaj, 
dajemy wyraz patriotyzmu – 
mówił podczas uroczystości 
100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. 

– Jest z nami dziś dużo dzieci 
i młodzieży – to znak, że sza-
nują Polską historię, naszych 
przodków, którzy nam tę wol-
ność zapewnili – dodał gospo-
darz gminy Piekoszów, podkre-
ślając zasługi poległych również 
z bliskiej okolicy.

Teraz też trzeba 
walczyć o wolność

Obchody jubileuszowe roz-

poczęła msza święta w koście-
le parafialnym w Piekoszowie. 
W tych uroczystościach udział 
wzięły m.in. poczty sztan-
darowe gminy, szkół, straży, 
mieszkańcy gminy i zaprosze-
ni goście. Wszyscy godnie i z 
honorem uczcili pamięć tych, 
którzy polegli w walce o nie-
podległość. – Musimy walczyć 
o wolność codziennie, do upa-
dłego. Pamiętam jak za czasów 
okupacji byliśmy traktowani – 
Niemcy strzelali do nas jak do 
psów – wspominał obecny na 
uroczystościach członek Armii 
Krajowej Władysław Snoch. O 
tamtych czasach, z zasłysza-
nych opowieści od swojego 
dziadka, mówiła również wice-
przewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów Barbara Drogosz. 

– Dziadek opowiadał, że były 
takie sytuacje, gdy ludzie je-

W uroczystościach wzięły udział poczty sztandarowe m.in. gminy, szkół oraz ochotniczych straży. (fot. BCK)

Wójt Gminy Piekoszów wręczył kierownikom 
i dyrektorom gminnych instytucji flagi pań-
stwowe przekazane przez Prezydenta RP An-
drzeja Dudę. (fot. BCK)

Świętowaliśmy 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę!
W Piekoszowie było niezwykle podniośle podczas uroczystości jubileuszowych związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Świętowaliśmy 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę!
W Piekoszowie było niezwykle podniośle podczas uroczystości jubileuszowych związanych ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

dli trawę, by przetrwać, by nie 
umrzeć z głodu – wspominała 
ze wzruszeniem.

Pamiętano o bohaterach
z gminy Piekoszów

By oddać hołd poległym 
mieszkańcom gminy Piekoszów 
reprezentanci władz, instytucji 
samorządowych, szkół, związ-
ków zawodowych, partii poli-
tycznych czy też stowarzyszeń 
złożyli kwiaty pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego. Wyrazem 
czci i pamięci o bohaterach była 
także musztra w wykonaniu har-
cerek z 27. Kieleckiej Drużyny 
Harcerskiej z Zajączkowa, które 
dodatkowo - wraz z reprezen-
tantkami 17. Kieleckiej Drużyny 
harcerskiej z Jaworzni - asysto-
wały podczas składania kwia-
tów pod pomnikiem Marszałka. 
– Trzeba dbać i szanować tę 
wolność, która została wywal-
czona. To jest niesamowite, że 
tak odważni ludzie walczyli dla 
nas. To piękna wolność, w któ-
rej możemy chodzić do szkoły, 
możemy się bawić – mówiła 

jedna z harcerek Oliwia Szafar-
czyk.

Na zakończenie wójt gminy 
przekazał flagi państwowe dla 
dyrektorów wszystkich instytu-
cji gminnych, które przysłane 
zostały od Prezydenta RP An-

drzeja Dudy.
Oprawę muzyczną uroczy-

stości stanowiła muzyka wyko-
nywana przez Orkiestrę Dętą z 
Piekoszowa pod batutą Jerzego 
Łapińskiego.                     /kcz/

Dowódcą uroczystości był Marek Sorbian Naczelnik OSP Piekoszów. (fot. BCK)

By uczccić pamięć poległych, harcerki z 27. Kieleckiej Drużyny Harcerskiej z Zajączkowa wyko-
nały musztrę paradną. (fot. BCK)

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację             
i przebieg uroczystości związanych z 100. Rocznicą Odzy-

skania Niepodległości w Piekoszowie.
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Koncert Pieśni Patriotycznych
Na sali Centrum Kultury w 

Piekoszowie, w piątek 16 listo-
pada, zgromadzili się miesz-
kańcy gminy Piekoszów. Wszy-
scy razem – począwszy od 
najmłodszych, a skończywszy 
na seniorach – śpiewali takie 
pieśni jak „Żeby Polska była 
Polską”, „Rozkwitały pąki bia-
łych róż”, „Ułani, malowane 
dzieci” oraz „Wojenko, wojen-
ko”. 

Atmosfera podczas koncertu 
była niesamowita. – Z biegiem 
czasu stajemy się coraz bardziej 
wrażliwi na historię i to jest pięk-
ne – mówił Stanisław Czecho-
wicz kapelmistrz Orkiestry Dętej 
z Piekoszowa, który podkreślił, że 
muzyka jaką podczas koncertu 
zaprezentowali emanuje patrio-
tyzmem i opowiada historię od 
nowa.

Nie tylko piekoszowska orkie-
stra, poprzez swój występ, pod-
kresliła znaczenie niepodległości 
– zrobili to również młodzi wyko-
nawcy ze szkół z terenu gminy 
Piekoszów. – Wybrałam utwór 
Andrzeja Rosiewicza „Pytasz 
mnie”, który opowiada o tym, że 
jedna osoba mówi drugiej o do-
brodziejstwach innych państw, że 
gdzie indziej jest lepiej i powinien 
się wyprowadzić z Polski. Ale ten 
główny bohater nie chce tego ro-
bić, bo jemu w ojczyźnie jest do-

brze. To wspaniała patriotyczna 
postawa – mówiła Marcelina Gos, 
jedna z występujących artystek. 
– Bardzo się cieszę, że tak wie-
le osób zgromadziło się na dzi-
siejszej uroczystości. Jest wśród 
nas dużo dzieci i młodzieży, a to 
przecież bardzo ważne, by umac-
niać w nich postawy patriotyczne, 
by mówić o Polsce i jej historii – 
zaznaczył Zbigniew Piątek wójt 
gminy Piekoszów, który dodatko-
wo podczas koncertu rozdawał 
pamiątkowe ceramiczne medale 
z orłem białym przygotowane w 
pracownicy ceramicznej BCK.

Koncert obfitował nie tylko w 
śpiew, ale i taniec oraz spektakl 
teatralny wykonany przez uczniów 
szkoły w Szczukowskich Gór-
kach. – Był to występ o wielkim 

przekazie patriotycznym. Przebie-
gliśmy przez kilka trudnych mo-
mentów w historii naszego kraju. 
Myślę, że pokazaliśmy jak Polacy 
walczyli o niepodległość i mamy 
nadzieję, że spektakl pozostanie 
na długo w pamięci wszystkich 
tutaj obecnych – mówiła Agniesz-
ka Niebylicka współprowadząca 
szkolny teatr.

Na zakończenie wójt gminy 
wylosował 3 numery (rozdawa-
ne wcześniej publiczności), które 
następnie nagrodził flagą przeka-
zaną przez Prezydenta RP oraz 
dwoma historycznymi publikacja-
mi. Wójt wręczył również koszulki 
dla 27. Kieleckiej Drużyny Harcer-
skiej z Zajączkowa oraz słodkie 
lizaki dla młodych uczestników 
koncertu.                               /kcz/

W wydarzeniu uczestniczyły osoby w różnym wieku. Obcena była liczna grupa dzieci. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Nasza Ojczyzna, nasze stulecie
Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa? Ile trwało powstanie warszawskie? Te i inne 
pytania zebrane w 7 modułów padły podczas pierwszej edycji Konkursu Historycznego 
„Nasza Ojczyzna, Nasze Stulecie”.

We wtorek 6 listopada 13 dwuosobowych 
grup uczniów oraz kilka grup zaproszonych 
gości, wśród których znalazł się także Zbi-
gniew Piątek Wójt Gminy Piekoszów oraz Se-
kretarz Grażyna Tatar, przystąpiło do spraw-
dzianu z historii. 

– Tematyka konkursu obejmuje nie tylko czas 
odzyskiwania niepodległości przez Polskę czy 
wojny światowe, ale i czasy wcześniejsze – poin-
formował Andrzej Paździerz Dyrektor BCK. I tak, 
uczniowie i goście odpowiadali na kilkadziesiąt 
pytań. Po każdym module, wszyscy byli informo-
wani o punktacji i trzech najlepszych parach.

Po chwili przerwy i podliczeniu wszystkich 
punktów ogłoszono zwycięzców. Wśród gości 
pierwsze miejsce zajęły Justyna Robak kierownik 
referatu edukacji Urzędu Gminy w Piekoszowie 
oraz Pelagia Rusiecka Dyrektor Żłobka Gminne-
go. Natomiast spośród uczniów największą wie-
dzą wykazali się Julia Ciołak i Mateusz Salwa, 
którzy otrzymali pierwsze miejsce. Drugie miej-
sce wywalczyli Kacper Malicki i Karol Arabasz, a 

miejsce trzecie ex aequo – Jakub Zapała i Szy-
mon Szostak oraz Bartosz Malaga i Katarzyna 
Jaworska.

– Serdecznie dziękuję organizatorom za stwo-
rzenie tak ważnego konkursu. Cieszę się, że 
uczniowie zechcieli przypomnieć sobie ważne 
momenty z kart historii Polski i wzięli udział w 
tych zmaganiach – mówił na zakończenie wójt 
Zbigniew Piątek.                                           /kcz/

Wójt Gminy wręczył nagrody najlepszym uczestnikom. (fot. BCK)

Lekcja patriotyzmu dla dzieci
W środę 31 października przedszkolaków 

w Gałęzicach odwiedził bibliotekarz filii 
BCK z Zajączkowa. Natomiast 5 listopada to 
właśnie najmłodsi uczniowie z Zajączkowa 
zawitali do naszej biblioteki.

Tematem naszych spotkań było zbliżające 
się ważne święto narodowe Dzień Odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości, którym w tym 
roku przypada po raz setny. Dzieci otrzymały 
lekcję patriotyzmu, utrwaliły sobie podstawowe 
wiadomości o swojej ojczyźnie, a także dowie-
działy się czegoś więcej o kraju, w którym żyją.

A żeby móc nazywać się prawdziwym Pola-
kiem, dzieci poznały symbole narodowe swo-
jego kraju – flagę, godło i hymn narodowy. 
Przedszkolaki zapoznały się również z legendą 
„O smoku wawelskim” i „O Warsie i Sawie” oraz 
wysłuchały wiersza o ojczyźnie. Wspólnie pięk-
nie recytowały wiersz Władysława Bełzy „Kate-

chizm polskiego dziecka”, który powinien znać 
każdy mały Polak.

Na koniec spotkania nie zabrakło wspólnej 
zabawy. Wcześniej przygotowano losy z pyta-
niami i zadaniami, w których nagrodą za pra-
widłową odpowiedź był lizak. Dzieci malowały 
również kolorowanki, a grupa najmłodszych 
dzieci z Zajączkowa wykonała piękny stroik na 
ten uroczysty dzień. 

 Ostatnie działania podjęte przez pracownię 
ceramiczną w Centrum Kultury w Piekoszowie 
oraz klub „Chochlik” również nawiązały do 100. 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę.

Ceramiczna wystawa – flagi, ramki, medale, 
książki – wystawa papierowa z niecodzienny-
mi fotografiami oraz biało-czerwone wiatraczki 
przyozdobiły korytarz i pracownię. Warto obej-
rzeć i dać sobie chwilę na refleksji.    /as/,/kcz/

Przedszkolaki z Gałęzic i Zajączkowa już wiedzą czym jest Niepodległość.



100 lat Niepodległości
Głos Piekoszowa - grudzień 2018

Świadomi tego, że naszym 
obowiązkiem jest pamiętać 
o tamtych wydarzeniach, na-
uczyciele wraz z uczniami z 
terenu gminy Piekoszów zre-
alizowali wiele działań, aby 
uczcić setną rocznicę odzy-
skania niepodległości przez 
Polskę.

Szkoła w Łosieniu
W szkole wykonano szereg ga-

zetek tematycznych pod hasłem 
„Droga do wolności”, a także 
zaproszono Grupę Artystyczną 
„Rekonstrukto” na nietypową lek-
cję historii pod tytułem „Ku Nie-
podległej”. Uczniowie wybrali się 
również do kina na film „Dywizjon 
303”, a ci, którzy lubią ruch wzię-
li udział w I Sztafecie Pokoleń 
pn. „Do Niepodległej”. Działania 
skierowane były nie tylko do star-
szych klas, ale i do młodszych. 
I tak, w klasach 0-III przeprowa-
dzono zajęcia w ramach Dnia 
Aktywności pn. „Sto lat wolności”. 
Zorganizowany został także kon-
kurs literacko – plastyczny pod 
hasłem „Moja Niepodległa” dla 
uczniów kl. IV-VIII i gimnazjum. 
Wśród uczniów szkoły podsta-
wowej pierwsze miejsce zajął 
Krzysztof Gola, a wśród gimna-
zjalistów zwyciężył Filip Woroch. 

Uczniowie przyłączyli się tak-
że do akcji Caritas pn. „Wesprzyj 
Patriotę – bądź Patriotą” po-
przez oddanie hołdu bohaterom 
walczącym za wolność nasze-
go narodu – uczniowie zapalili 
symboliczne znicze na grobach 
poległych żołnierzy. Hołd odda-
no także poprzez włączenie się 
w ogólnopolską akcję „Rekord 
dla Niepodległej”, podczas której 
cała społeczność szkolna 9 listo-
pada o godz. 11:11 odśpiewała 
„Mazurka Dąbrowskiego”.

Szkoła w Micigoździe
W rekordzie dla Niepodległej 

udział wzięli także uczniowie 

szkoły w Micigoździe, którzy tak-
że 9 listopada zaśpiewali hymn 
Polski. W środę 14 listopada w 
szkole odbyła się także uroczysta 
akademia z okazji 100 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Uczniowie przygotowali 
montaż słowno – muzyczny, któ-
ry przeprowadził nas przez burz-
liwe dzieje Polski, od jej powsta-
nia, poprzez potęgę i upadek, aż 
po odzyskanie wolności w 1918 
roku.

Szkoła w Rykoszynie
W piątek 9 listopada uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy szkoły 
uczcili setną rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości przez Pol-
skę. Dyrektor placówki Marzena 
Szymczyk rozpoczęła akademię 
od przypomnienia zgromadzo-
nym kilku najważniejszych faktów 

z historii walki Polaków o wol-
ność. Natomiast uczniowie klas 
ósmych, pod opieką nauczycieli 
- Marty Kotwicy i Jolanty Świe-
bodzkiej – zaprezentowali pro-
gram artystyczny, w którym przy-
bliżyli nam sylwetkę Marszałka 
Piłsudskiego.  

Szkoła w Piekoszowie
W czwartek 8 listopada w Ze-

spole Placówek Oświatowych w 

Piekoszowie odbyły się V Biegi 
Niepodległościowe.

Celem biegów było upamięt-
nienie 100 Rocznicy Odzyskania  
przez Polskę Niepodległości, za-
chęcanie do aktywnego, zdro-
wego i sportowego trybu życia 
dzieci oraz upowszechnianie 
biegania jako najprostszej formy 
ruchu oraz integracja uczniów na-
szej szkoły.

Na podium w każdej z katego-
rii stanęli: w kategorii klas IV-V 
Szkoły Podstawowej na pierw-
szym miejscu znaleźli się ucznio-
wie klasy Vb, na drugim – Vd, a na 
trzecim – Va. W grupie uczniów 
klas VI-VII Szkoły Podstawowej 
najlepiej wypadli uczniowie kla-
sy VIIa. Tuż za nimi uplasowa-
li się reprezentanci klasy VIIb, a 
miejsce trzecie zajęła klasa VIb. 

Ostatnią grupę stanowiły klasy 
VIII Szkoły Podstawowej oraz III 
gimnazjum. Tutaj najlepsi okazali 
się być gimnazjaliści z klasy IIId. 
Drugie miejsce zajęli uczniowie z 
IIIb, a trzecie – z IIIa.

Szkoła w Brynicy
Ponad 400 biało-czerwonych 

balonów, niesamowita scenogra-
fia, czterdziestu młodych aktorów 
na scenie, którzy zabrali gości 

Bieg Niepodległościowy zorganizowano w szkole w Piekoszowie. (fot. SP Piekoszów)

Szkolne działania z okazji 100-lecia Niepodległości Polski
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Szkolne działania z okazji 100-lecia Niepodległości Polski
w prawdziwą podróż przez dzie-
je Polski, a na koniec dosłownie 
deszcz biało-czerwonego kon-
fetti i własnoręcznie wypieczone 
przez uczniów biało-czerwone 
ciastka – z wielkim rozmachem 
w Szkole Podstawowej w Brynicy 
świętowano niepodległość Polski.

Do uczczenia setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości uczniowie brynickiej 
szkoły szykowali się długo. Już 
od samego rana wspólnie piekli 
ciasteczka, które malowali na bia-

ło-czerwono. Wspólnie szykowali 
też scenografię, która zrobiła pio-
runujące wrażenie na wchodzą-
cych gościach. Sala wypełniła się 
dosłownie po brzegi, a młodzi ak-
torzy przypomnieli zebranym dro-
gę naszej Ojczyzny do wolności, 
pełnej poświęcenia i męczeństwa 
aż do odzyskania niepodległości. 
Wzruszająca opowieść o dziejach 
Polski przeplatana była pieśniami 
legionowymi. – O naszej historii 
powinniśmy pamiętać zawsze – 
podkreślali zgodnie uczniowie.

Wspaniałe stroje, wymownie 
odegrane sceny i rozbrzmiewa-
jąca głośno pieśń patriotyczna 
raz smutna, raz rzewna i pełna 
zadumy, a często przepełnio-

na nadzieją i radością skłaniała 
do refleksji nad własną histo-
rią, tożsamością, przeszłością i 
perspektywą czasu przyszłego. 
Wspólnie z występującymi akto-
rami śpiewała zgromadzona pu-
bliczność. Zabrzmiały nuty pieśni 
patriotycznych takich jak: „Wo-
jenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”, „Pierwsza kadrowa”, 
„O mój rozmarynie”, „Szara pie-
chota”, „Niepodległa, niepokorna”, 
czy „Żeby Polska była Polską”. 

W trakcie wspólnego wykona-

nia ostatniego utworu na tłumnie 
zebranych w sali gości spadł do-

słownie deszcz biało-czerwone-
go konfetti.

Szkoła w Jaworzni
W piątek 9 listopada w szkole 

w Jaworzni odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 100 Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę. Uczniowie przygotowali 
piękny montaż słowno – muzycz-
ny przypominający wydarzenia z 
1918 roku. Były również tańce ku 
czci niepodległej Polski. Wszyscy 
obecni na sali odśpiewali hymn 
Polski oraz hymn szkoły. 

Szkoła 
w Szczukowskich Górkach
Wzorem lat ubiegłych klasy 

IV-VIII pod opieką nauczycie-
li odwiedziły miejsce pamię-
ci narodowej, znajdujące się w 
Szczukowskich Górkach. Zapa-
lili znicze, pomodlili się za tych, 
dzięki którym Polska może być 
teraz wolnym, niepodległym kra-
jem. To ważne, aby od małego 
kształtować dobre wzorce wśród 
uczniów. To szczególne zada-
nie szkoły, nauczycieli i wycho-
wawców, zwłaszcza w rocznicę 
100-lecia odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.          

/opracowano na podstawie 
stron www szkół/

Biało-czerwone konfetti po zakończonym koncercie pieśni patriotycznych w Brynicy. (fot. CKinfo)

Uczniowie ze szkoły w Szczukowskich Górkach odwiedzili pobliskie miejsce pamięci. 
(fot. SP Szczukowskie Górki)
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Droga do Niepodległości
O godz. 11:11 w piątek 9 listo-

pada w lesie w Zajączkowie od-
śpiewany został hymn Polski. 
Wspólne śpiewanie odbywało 
się w trakcie gry terenowej pod 
hasłem „Droga do Niepodległo-
ści” zorganizowanej w ramach 
projektu „Wolno malować” re-
alizowanego przez Bibliotekę 
Centrum Kultury w Piekoszo-
wie.

– Każdy z punktów ma inny 
kolor i na każdym z nich trze-
ba wykonać zadanie. Przyłóż-
cie się do tego dobrze, bo tylko 
w ten sposób sprawdzę na ile 
tak naprawdę was stać – mówił 
na początku gry Łukasz Giemza 
wcielający się w postać Józefa 
Piłsudskiego. Punkty zadaniowe 
nosiły swoje nazwy m.in. KO-
MENDANT, w którym patrol miał 
za zadanie wykazać się wiedzą 
na temat działalności i życia Józe-
fa Piłsudskiego odpowiadając na 
pytania, które należało odnaleźć 
na wyznaczonym terenie; ORLĘ-
TA LWOWSKIE - rozwiązywali na 
streetch folii krzyżówkę związaną 
z niepodległością, a następnie 
rozpoznawali i dobierali tytuły do 
obrazów zawieszonych do drzew;  

BITWA WARSZAWSKA - patrol 
ewakuował rannego na noszach 
poprzez zasieki do punktu sanitar-
nego; WRÓG NA HORYZONCIE 
- patrol miał za zadanie doposa-
żyć oddział w amunicję. Następ-
nie każdy z uczestników strzelał 
do celu przy użyciu dmuchawki. 
Trzeba przyznać, ze zaangażo-
wanie uczniów było na wysokim 
poziomie. – Myślę, że taka gra 
terenowa to świetna sprawa. Mło-
dzi ludzie nie za bardzo interesują 
się historią – jest to dla nich temat 
nudny. Ale jeśli przedstawiamy to 
w formie gry, zabawy to zaczynają 
się w to angażować i dzięki temu 
uczą się ciekawych rzeczy – mó-
wiła Sylwia Wijas z 27. Kieleckiej 
Drużyny Harcerskiej.

Niektórzy z uczestników bra-
li już udział w grach terenowych. 
– Jest to moja druga gra. Najbar-
dziej utkwiła mi w głowie musztra 
– była najfajniejszym zadaniem, 
ale i najbardziej poważnym – 
twierdzi Julia Majchrzyk ze szkoły 
w Łosieniu. Jak dodaje kolejny z 
uczestników gra nie tylko uczy hi-
storii, ale i podkreśliła inne warto-
ści. – Nauczyliśmy się współpracy 
– zaznaczył Dawid Czerwiak ze 

szkoły w Brynicy, który dodał rów-
nież, że nauka poprzez zabawę 
zawsze będzie efektywniejsza.

Po zmaganiach i podliczeniu 
punktów ogłoszono wyniki. Miej-
sce szóste przypadło gospoda-
rzom gry czyli patrolowi z Zającz-
kowa. Miejsce wyżej zajął jeden z 
dwóch patroli z Piekoszowa, który 
nazywał się VI Kompania im. Oli-
wii Wijas. Czwarte miejsce zajęła 
IV Kompania im. Jakuba Góraka 
w Piekoszowie, a miejsce trzecie 
– reprezentanci patrolu ze szkoły 
w Łosieniu. Drugie miejsce za-
jął patrol ze szkoły w Jaworzni, a 
zwyciężyli przedstawiciele szkoły 
w Brynicy.

Na każdego z uczestników cze-
kał poczęstunek w postaci owo-
ców, słodyczy i kiełbaski z ogni-
ska.

Serdeczne podziękowania na-
leżą się Szkole Podstawowej im. 
Bohaterów Powstania Stycznio-
wego w Zajączkowie oraz 27. 
Kieleckiej Drużynie Harcerskiej 
z Zajączkowa w osobach: opie-
kunów – Doroty Kozieł i Bożeny 
Klimczyk, harcerzy i harcerek – 
Sylwii Wijas, Gabrysi Sobczyń-
skiej, Kingi Szymkiewicz, Natalii 
Wijas, Oliwii Podgórskiej, Wik-
torii Banaś, Ady Harhali, Klau-
dii Szymkiewicz, Natalii Harhali, 
Aleksandry Pawlik, Magdaleny 
Długosz, Oliwii Kozieł, Kingi Ste-
fańczyk, Oli Walas, Marty Bocz-
kowskiej, Oliwii Szafarczyk, Mi-
kołaja Kowalskiego i Łukasza 
Giemzy. Swoją pomocą służyli 
również Patrycja Stępień, Eryk 
Wawrzeńczyk oraz Maja i Mate-
usz. 

/kcz/,/D.Kozieł/,/B.Klimczyk/

Uczestnicy oraz organizatorzy gry terenowej „Droga do Niepodległości”. (fot. BCK)

Niezwykła lekcja historii, ale i nietypowe oddanie czci niepodległej Polsce miało miej-
sce pośrodu lasu w Zajączkowie.
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Zaśpiewali najpopularniejsze 
polskie piosenki
Kilkudziesięciu uczniów z terenu gminy Piekoszów wzięło udział w Przeglądzie Piosen-
ki Popularnej zorganizowanym 25 października w Centrum Kultury w Piekoszowie.

Podczas kolejnej odsłony muzycznego kon-
kursu usłyszeliśmy niejednokrotnie m.in. 
utwór „Kot bez ogona” z repertuaru Varius 
Manx i Kasi Stankiewicz, a także „Łowcy 
gwiazd” Cleo czy też „W głowie” Ani Dąbrow-
skiej. Królowały nie tylko najnowsze radiowe 
hity, ale i te wcześniejsze, które nadal wiodą 
prym we współczesnym świecie muzyki.

Wystąpienia oceniało jury w składzie – Agniesz-
ka Kuźba, która na co dzień pracuje w przedszko-
lu w Piekoszowie i jest również autorką wydanej 
przez BCK książki „Bezpieczne Gniazdo”; Emilia 
Marszałek – nauczyciel muzyki w Szkole Podsta-
wowej w Korczynie oraz Anna Perzowicz instruk-
tor BCK, prowadząca warsztaty teatralne.

Pierwszą grupę stanowiły przedszkolaki – 
wszystkie zaprezentowały się świetnie i zdobyły 
pierwsze miejsca oraz otrzymały drobne upomin-
ki.

W drugiej grupie – klasy I-III – mieliśmy 9 wystą-
pień. Trzecie miejsce w tej kategorii otrzymała Iga 
Kwiatek za wykonanie utworu „Kropelka złotych 
marzeń”. Na miejscu drugim znalazła się Gabrysia 
Zapała, która zaśpiewała „Drzwi do kariery”. W tej 
kategorii zwyciężyła Gabrysia Wojciechowska za 
wykonanie piosenki „Laleczka z saskiej porcela-
ny”. Natomiast wyróżnienie powędrowało do rąk 
kwartetu – Zosi Nowickiej, Tobiasza Rogóli, Patry-
cji Wiśniewskiej i Oliwii Lipowskiej.

Spośród najliczniejszej grupy uczestników, czyli 
uczniów klas IV-VI, wyróżniono trzy osoby: Rafała 
Mariańczyka, za zaśpiewanie piosenki „Nic tu po 
mnie”, Maję Miter za utwór „Wędruj jesienią, gdy 
słońce złote” oraz Amelię Sornat za utwór „Je-
sienne wędrówki”. Natomiast na wokalnym podium 
znaleźli się – miejsce trzecie – Amelia Brożyna 
(„Kotw bez ogona”), miejsce drugie – Filip Polut 
(„Kamień z napisem love”) a zwyciężył Antoni 
Szczerek za wykonanie piosenki „Sercem patrz”.

Ostatnią grupę stanowili uczniowie klas VII i VIII 
szkół podstawowych oraz gimnazjaliści. Tutaj jury 
miało do ocenienia 13 wystąpień. Tutaj również 
przyznano trzy wyróżnienia, które otrzymały Alek-
sandra Piotrowska („Kot bez ogona”), Anna Bę-
bacz („Łowcy gwiazd”) oraz kwartet z Rykoszyna 
– Julia Polit, Katarzyna Wojtasińska, Kamila Bro-
żek i Weronika Gurak, które wykonały utwór Ani 

Dąbrowskiej „W głowie”. Trzecie miejsce w tej gru-
pie zajęła Zuzanna Ziętal za utwór „Zakochani”. 
Stopień wyżej stanęła Maja Sornat za wykonanie 
polskiej wersji utworu „Alleluja”, a w tej katego-

rii zwyciężyła Oliwia Pałysiewicz za zaśpiewanie 
piosenki „Melodia”.

– Ostatnia grupa uczestników była najtrudniej-
sza do oceny. Nie czujcie się pokrzywdzeni, bo 
niestety mogliśmy przyznać tylko trzy statuetki za 
najlepsze wykonania, a to wcale nie oznacza, że 
ktoś był gorszy. Tak naprawdę te nagrodzone oso-
by były na równym poziomie – mówiła w podsumo-
waniu przewodnicząca komisji Agnieszka Kuźba. 

Wszyscy laureaci otrzymali statuetki i pamiątkowe 
dyplomy. Kolejna edycja konkursu już za rok.                                                               

            /kcz/

Gabrysia Wojciechowska zwyciężyła w kategorii klas I-III. (fot. BCK)

R E K L A M A
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Spotkania z Magdaleną Zarębska
W poniedziałek 22 października do bibliotek w 

Zajączkowie i Rykoszynie zawitała pisarka, autorka 
książek dla dzieci i młodzieży, jak również czytelni-
ków dorosłych – Magdalena Zarębska.

W energetycznym spotkaniu udział wzięli uczniowie 
klas podstawowych. Przewodnim tematem zajęć była 
mowa ciała jako ważny element komunikacji - rozma-
wialiśmy o tym, jak ją zrozumieć, co oznacza i jak ją 
interpretować?

Pisarka puszczała slajdy z wizerunkiem koni, a zada-
niem dzieci było odgadywanie ich uczuć. Dzięki temu 
zadaniu, dowiedzieliśmy się, że nie tylko ludzie, ale 
również konie używają mowy ciała. Podczas spotkania 
nie zabrakło zabaw dla uczestników, były kalambury z 
pokazywaniem swoich różnych uczuć, zabawa w wy-
ścigi konne oraz rozpoznawanie przez dotyk różnych 
przedmiotów związanych z końmi i jeździectwem.

Dzieci mogły również zadać pytania pisarce, a tych 
było bardzo dużo. Interesującym zapewne pytaniem, 
z jakim się przyszło zmierzyć naszemu gościowi, był 
powód pisania. Pisarka wymieniła trzy motywy: zami-
łowanie do czytania, bogata wyobraźnia oraz córka 
Maja, która zadawała mnóstwo pytań.

Dzień później, 23 października, autorka gościła w 

bibliotekach w Piekoszowie i Brynicy. Tematyką tych 
zajęć było coś zupełnie innego. Autorka opowiada-
ła o swoim mieście – Wrocławiu – oraz o górnictwie 
i śląskiej gwarze. Prezentowała również swoje książki, 
opowiadając co w nich się znajduje. Podczas spotkania 
nawiązała do górnictwa – z pomocą slajdów pokazała 
dzieciom z czego składa się górniczy strój. Nie było to 
łatwe do zapamiętania, ponieważ nazwy poszczegól-
nych części były nietypowe.

Z racji tego, że pisarka mieszka na śląsku, opo-
wiedziała również o gwarze Ślązaków. Przygotowała 
również związane z tym zadanie – wyczytywała trzy 
określenia zawodów (np. piekarz, ogrodnik) i dzieciaki 
musiały odgadnąć z kim te słowa im się kojarzą.

Kolejną zabawą były kalambury. Tutaj również autor-
ka nawiązała do bohaterów swoich powieści – ucznio-
wie musieli pokazać np. zawód górnika czy kierowcy.                                                     

                /kcz/,/as/

W Piekoszowie dzieci grały w kalambury. (fot. BCK)W Rykoszynie w spotkaniu uczestniczyła liczna grupa dzieci. (fot. BCK)

Erasmus+ szansą na rozwój
Niesamowitą podróż do Francji odbyli ucznio-

wie Szkoły Podstawowej z Łosienia. A to wszyst-
ko dzięki realizowanemu przez placówkę projek-
towi w ramach Erasmus+. 

Pełną parą ruszyła realizacja projektu „Empo-
wering Mathematics Acquisition Through Handy 
Softwares” w ramach programu Erasmus+, akcja 
KA229. – Francja jest jednym z naszych partnerów 
projektowych – poinformowała dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Łosieniu Elżbieta Białek.

Uczniowie z Łosienia gościli w malowniczym mie-
ście Saint Etienne. Tu, delegacja szkolna aktywnie 

uczestniczyła w zajęciach rozwijających umiejętności 
matematyczne i informatyczne. – Uczniowie ze szkół 
partnerskich, współpracując ze sobą, poznawali taj-
niki kodowania, które okazały się ekscytującym zaję-
ciem. Efektem finalnym projektu będzie aplikacja na 
smartfony o nazwie Emaths, która ułatwi nabywanie 
umiejętności matematycznych – mówi dyrektor Elż-
bieta Białek.                                             /A.Olech/
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Aktorskie zmagania w Piekoszowie

Mikołajkowe szaleństwo i zabawa

Podejmij pracę jako 
Opiekun Seniorów w Niemczech! 
Nie znasz języka niemieckiego? 

Zapisz się na kurs języka 
niemieckiego od podstaw 

w Kielcach, po kursie 
praca gwarantowana! 

Tel. 797 169 099

Ponad dwudziestka uczestników wzięła udział 
w tegorocznej odsłonie Miniatur Scenicznych. 
Uczniowie klas VII-VIII, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych z terenu powiatu kieleckiego rywa-
lizowało o najwyższe miejsca i tytuł Osobowości 
Aktorskiej.

W pierwsze ocenianej grupie – klas VII, VIII i gim-
nazjum – wystąpiło 12 uczestników. Wyróżnione zo-
stały prezentacje Katarzyny Dziury z Domu Kultury 
w Małogoszczu oraz Kacpra Malickiego ze szkoły w 
Brynicy. W tej kategorii na aktorskim podium znaleźli 
się: na trzecim miejscu – Aleksandra Strąk ze szkoły 
w Morawicy, na drugim miejscu – Natalia Lis repre-
zentująca Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, a na 
pierwszym – Tomasz Świt z szkoły im. Janusza Kor-
czaka w Tokarni.

Osobowością aktorską tej kategorii została okrzyk-
nięta Izabela Gil reprezentantka ze szkoły w Rudzie 
Malenieckiej.

Drugą grupą byli przedstawiciele klas ponadgim-
nazjalnych. Tutaj, wyróżnienia otrzymały Zuzanna 
Polak z Domu Kultury w Małogoszczu oraz Joanna 
Papros z Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. 
Na trzecim miejscu znalazła się Natalia Kaleta z rów-
nież z kieleckiego Młodzieżowego Domu Kultury, a 
na drugim – Karol Grzybczak z tej samej placówki. 
Zwyciężczynią i jednocześnie Osobowością Aktorską 
tej grupy uczestników została Natalia Stąpor również 
reprezentantka Młodzieżowego Domu Kultury w Kiel-
cach. Laureaci otrzymali nagrody i statuetki. Ponow-
ne zmagania za rok.           

             /kcz/

Tomasz Świt był zwyciezcą kategorii klas VII, VIII i gimnazjum. (fot. BCK)

O G Ł O S Z E N I E

Ponad setka dzieci otrzymała w tym roku pre-
zenty od najbardziej wyczekiwanego świąteczne-
go gościa. Mowa oczywiście o Świętym Mikołaju, 
który gościł podczas zabawy mikołajkowej zorga-
nizowanej 6 grudnia przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej i Bibliotekę Centrum Kultury w 
Piekoszowie.

Zanim jednak pojawiła się postać w czerwonym 
stroju i z workiem prezentów, obejrzeliśmy spektakl 
„Dziewczynka z zapałkami” w wykonaniu grupy te-
atralnej „Pozytywka”, która prowadzona jest przy 
BCK. O dziwo, bajka nie skończyła się tak jak w baśni 
Andersena, a wręcz przeciwnie – nie dość, że poka-
zała, że warto i trzeba pomagać, to na dodatek za-
kończyła się happy endem.

Później, wręczone zostały dyplomy dla wolontariu-
szy, którzy w minionym czasie zbierali żywność dla 
potrzebujących. Ich trud i zaangażowanie zostało do-
cenione.

Kolejnym punktem spotkania były zabawy i ma-

giczny wierszyk, poprzez który dzieciaki wywołały w 
końcu Świętego Mikołaja. A ten, w trakcie rozdawa-
nia prezentów, zadawał dzieciom wiele pytań np. czy 
rzeczywiście były grzeczne? Okazało się, że tak – w 
końcu wszystkie otrzymały paczkę prezentów.    /kcz/

Mikołaj wręczył prezenty wszystkim obecnym dzieciom.(fot. BCK)



24 KULTURA
Głos Piekoszowa - grudzień 2018

Znają lektury jak mało który!
Sześć modułów, 90 pytań i 

tylko 10 sekund, by odpowie-
dzieć na poszczególne pytania 
mieli uczestnicy drugiej edycji 
konkursu czytelniczego „Znam 
lektury jak mało który”.

Uczniowie klas V-VIII szkól pod-
stawowych mieli za zadnie w pa-
rach odpowiadać na pytania po-
dzielone na kilka modułów. Pytania 
dotyczyły znajomości takich lektur 
jak „Tajemniczy ogród”, „Opowieść 
wigilijna”, „Balladyna” czy „Tomek 
w krainie kangurów”.  Niektóre mo-
duły były prostsze, inne nieco trud-

niejsze o czym świadczyła ilość 
błędnych odpowiedzi.

Po zakończeniu rywalizacji i 
słodkim poczęstunku wręczono 
nagrody. Miejsce trzecie zajęły 
dwie pary uczniów – Natalia Słoń 
i Klaudia Zarychta ze szkoły Bry-
nicy oraz Olga Skrzeczowska i 
Angelika Gołuch ze szkoły w Ry-
koszynie. Stopień wyżej znalazła 
się para reprezentantek ze szkoły 
w Szczukowskich Górkach – Kata-
rzyna Szymonek i Oliwia Szymo-
nek. Pomiędzy pierwszym a dru-
gim miejscem różnica w wynikach 

wyniosła zaledwie… 1 punkt. I tak, 
z dorobkiem 76 punktów zwycię-
żyły dziewczęta ze szkoły w Ry-
koszynie – Gabriela Pietrzykowska 
oraz Martyna Zimnicka.

Laureaci otrzymali ciekawe i 
wartościowe nagrody książkowe, 
które z pewnością przydadzą im 
się do dalszej nauki.

Konkurs zorganizowany w ra-
mach projektu „Razem czytamy 
więcej” dofinansowany był ze środ-
ków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.             

             /kcz/

Uczestnicy konkursu czytelniczego „Znam lektury jak mało który”. (fot. BCK)

Młodzi detektywi odwiedzili Nordkalk
Uczestnicy i uczestniczki projektu mPotęgi 

– Młodzi Detektywi edycja 2 – wzięli udział w 
niecodziennej wycieczce. 

Wyruszyli do kopalni Nordkalk w Miedziance 
i zwiedzili zakład produkcyjny oraz miejsca, z 
których kamień jest wydobywany. Poznali rów-
nież historię i działalność zakładu.

Kolejnym miejscem, które odwiedzili była Muze-
alna Izba Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, 
która poświęcona jest historii eksploatacji miedzi i 
wapieni z rezerwatu przyrody Góra Miedzianka. 

Oprócz tego dodatkowo na wystawach można 

odnaleźć mundury i narzędzia górnicze, kufle bar-
bórkowe czy też sztandar górników z Polichna.                      

            /kcz/
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Nauka matematyki i historii w terenie
Uczestnicy warsztatów matematyczno-histo-

rycznych organizowanych w ramach projektu 
„Młodzi detektywi – edycja 2” wzięli udział w 
grach terenowych mających na celu poszerzenie i 
sprawdzenie wiedzy na temat lokalnej historii.

Gry prowadzone były w Piekoszowie i Rykoszynie. 
W Piekoszowie uczniowie, podzieleni na dwie grupy 
– damską i męską – szukali skarbów, odszyfrowywa-
li zagadki, wykonywali zadania m.in. obliczali ile krwi 
wyrzuca tętnica w ciągu minuty, a ile w ciągu godziny; 
musieli wskazać ile sołectw jest w gminie Piekoszów 
oraz co oznaczają poszczególne elementy herbu 

Piekoszowa. Gdy czegoś nie pamiętali szukali wska-
zówek w Internecie, bibliotece i tablicach informacyj-
nych. Po zaliczeniu wszystkich zadań otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz poczęstunek w formie pizzy.

Natomiast w Rykoszynie również liczna grupa 
uczestników rozwiązywała zagadki dotyczące historii, 
ciekawych miejsc, zabytków poszczególnych miejsco-
wości; wyliczali rozmiary budynków do skali czy też 
rozwiązywali quiz dotyczący 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości przez Polskę.                           

             /kcz/

W Rykoszynie uczestnicy rozwiązywali zagadki. (fot. BCK)W Piekoszowie przydała się znajomość np. dat historycznych. (fot. BCK)
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Spotkania z niezwykłymi gośćmi
W środę 28 listopada w bibliotece w Zajączkowie 

w otoczeniu niesamowitych i wyjątkowych gości 
odbyło się spotkanie z gawędą muzyczno-słowną. 

Gościem spotkania był Krzysztof Nawrot, który wy-
konał monodram nawiązujący do obchodzonej nie-
dawno setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Akompaniował mu Lech Skawiński, który 
zadbał o to, aby spotkanie było wzbogacone okolicz-
nościowymi piosenkami w ciekawej aranżacji i wyko-
naniu. Podczas widowiska, pomysłodawca Krzysztof 
Nawrot zaprezentował własne zapiski dotyczące cary-
cy Katarzyny II oraz ciekawe i zabawne wiersze.  Nie 
zabrakło również repertuaru andrzejkowego. A skoro 
to Andrzejki, nie obyło się bez tradycyjnego „Sto lat” 
zaśpiewanego z najlepszymi życzeniami dla dyrektora 
BCK Andrzeja Paździerza.

W naszej bibliotece znajduje się również Pracownia 
Orange, która stawia na rozwój nowoczesnych techno-
logii. Wspólnie z mieszkańcami postanowiliśmy zajrzeć 
do przyszłości i podjęliśmy andrzejkowe zadanie kon-
kursowe – wyzwanie  w ramach obchodów Tygodnia 
Pracowni Orange: „Jak przyszłość czeka mieszkańca 
Waszej miejscowości w 2050 roku? Jak będzie żył, co 
będzie robił?”

Powstał wiersz, którego główną pomysłodawczynią 
jest Małgorzata Guz. Można go przeczytać na naszej 
stronie internetowej w artykule „Andrzejki z niezwykły-

mi gośćmi”.
Krzysztof Nawrot i Lech Skawiński odwiedzili rów-

nież bibliotekę w Rykoszynie, Brynicy i Piekoszowie. 
Podczas wieczorów zebrani mogli usłyszeć między 
innymi ciekawe, recytowane przez pisarza Krzysztofa 
Nawrota teksty, wśród których znalazły się opowia-
dania związane z latami studenckimi, jego pierwszą 
pracą, jak również sytuacje z teraźniejszości artysty. 
Natomiast Lech Skawiński przygrywał na akordeonie 
znane utwory muzyczne z dawnych lat.             

                    /as/,/gg/,/kcz/

Krzysztof Nawrot prezentował swoją twórczość, a Lech Skawiński przy-
grywał na akordeonie. (fot. BCK)

100 lat Misiu!
25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Mi-

sia. Z tej okazji niedawno odwiedziły nas przed-
szkolaki – 3- i 4-latki z Piekoszowa, które przypro-
wadziły ze sobą swojego przedszkolnego misia.

Dzieci dowiedziały się kiedy powstał pierwszy miś, 
jak wyglądał i porównywały go z dzisiejszymi zabaw-
kami. Później posłuchały opowieści o najpopularniej-
szym misiu – Kubusiu Puchatku, który wraz z przyja-
ciółmi zastanawiał się, dlaczego dzień jest szary i co 
to jest mgła. Po wysłuchaniu bajeczki, przedszkolaki 
obejrzały jeden z odcinków Troskliwych Misiów.  /kcz/

Przedszkolaki wysłuchały bajki o przygodach Puchatka. (fot. BCK)

Mydlane i lodowe
eksperymenty

Wtorek 6 listopada w Klubie Kreatywnego Dziecka 
„Chochlik” minął pod znakiem… mydła.

W ramach zajęć odbyły się warsztaty prowadzone 
przez Panie Magdę i Klaudię z Centrum Leonarda da 
Vinci z Chęcin. Temat zajęć brzmiał „Mydło - pogrom-
ca brudu”. Podczas spotkania, dzieci samodzielnie pod 
okiem prowadzących, wykonały jedno z wyżej wymienio-
nych - kolorowe i pachnące mydełko glicerynowe. Miały 
do wyboru zapach różany, ananasowy oraz magnolie.

„Lodowe eksperymenty” pod takim tytułem odbyły się 
kolejne niezwykłe warsztaty klubu Chochlik, które popro-
wadzone zostały przez Uniwersytet Rozwoju z Często-
chowy. Podczas warsztatów dzieci wraz z prowadzącą 
wykonywały szereg eksperymentów z wykorzystaniem 
suchego lodu. Suchy lód to bardzo zimna i sucha sub-
stancja, która okazuje się przydatna w życiu codziennym. 
Uczestnicy dowiedzieli się jakie dokładnie ma właściwo-
ści, co to jest sublimacja, czy suchy lód potrafi ugasić 
ogień, jaki ma smak i czy zmienia kolory. Pompowały ba-
lony za pomocą suchego lodu oraz bawiły się w wystrza-
łowe rakiety. Na koniec wzniosły toast lodowymi drinkami 
oraz tworzyły mrożone bańki mydlane.              /km/,/kcz/
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Praca karateków doceniona
Nagrody pieniężne za osiągnię-

cia sportowe dla mistrzów karate 
i utytułowanych reprezentantów 
Polski w Mistrzostwach Europy 
przyznał wójt gminy Piekoszów, 
Zbigniew Piątek, który jako były 
olimpijczyk doskonale rozumie 
potrzeby młodych sportowców.

Spotkanie z mistrzami karate od-
było się w Bibliotece Centrum Kul-
tury w Piekoszowie. Wójt Zbigniew 
Piątek złożył gratulacje na ręce mło-
dych, ale niezwykle utalentowanych 

sportowców, ich rodziców i trenera 
Andrzeja Horny. – Ogromnie cieszy 
fakt, że na terenie gminy Piekoszów 
mamy tak wielkie talent sportowe. 
Jak wiadomo, trenuje mnóstwo 
osób, ale tylko nieliczni odnoszą 
wielkie sukcesy. Dlatego należy 
wspierać tych, którzy wykazują się 
tak ogromnym chartem ducha, za-
angażowaniem, wolą walki i wielką 
dojrzałością – mówił wójt, Zbigniew 
Piątek, który na ręce młodych mi-
strzów wręczył nagrody pieniężne.

I tak, czek na 1500 złotych powę-
drował do rąk Sylwii Kazimierskiej, 
która podczas ostatnich Mistrzostw 
Europy, odbywających się w Buda-
peszcie, reprezentowała nasz kraj w 
konkurencji kata oraz kumite zdoby-
wając w kumite po trzech zaciętych 
pojedynkach 3 miejsce i tym samym 
brązowy medal. Czek na 1000 zło-
tych wójt wręczył na ręce Oliwii Si-
dło, która podczas XIX Mistrzostw 

Polski Kyokushin Kumite Open i 
Kata Seniorów oraz Mistrzostw Pol-
ski Kyokushin Juniorów Młodszych, 
po pięciu ciężkich pojedynkach zdo-
była tytuł mistrzyni Polski w kate-
gorii do 55 kilogramów oraz presti-
żowy tytuł Najlepszej Zawodniczki 
Mistrzostw Polski. Piotr Węgliński 
otrzymał czek w wysokości 500 
złotych. Ten młody i bardzo utalen-
towany zawodnik na swoim kon-
cie ma liczne tytuły, a w tym roku 
reprezentował Polskę podczas Mi-

strzostw Europy. Specjalne podzię-
kowania popłynęły także do Laury 
Sitek, która podczas tegorocznych 
Mistrzostw Europy obroniła brązo-
wy medal z Mistrzostw Europy z 

2017 roku.
Oprócz gratulacji dla młodych ka-

rateków, władze gminy Piekoszów 
na czele z wójtem Zbigniewem Piąt-
kiem i sekretarz gminy Grażyną 
Tatar popłynęły także do rodziców 
utalentowanych mistrzów sztuki wal-
ki, a także do ich trenera, Andrzeja 
Horny. – Dobry trener to podsta-
wa. Gratuluję trenerowi, Andrzejowi 
Hornie z Klubu Karate Morawica i 
Piekoszów uporu i konsekwencji w 
przygotowywaniu mistrzów. Wizja 
szkolenia, wypracowana fachowość 
i motywacja to wielka umiejętność 
– gratulował wójt Zbigniew Piątek, 
składając wraz z sekretarz gminy, 
Grażyną Tatar, na ręce trenera An-
drzeja Horny list gratulacyjny oraz 
kwiaty.

Podczas uroczystości nie mogło 
zabraknąć pysznego tortu, który 
osobiście pokroili młodzi mistrzo-
wie sztuk walki. Jak podkreślano, 
wszyscy zasłużyli sobie na miana 
mistrzów, dochodząc do tak wiel-
kich sukcesów dzięki uporowi, am-
bicjom i ciężkiej pracy podczas 
treningów. Nie obyło się także bez 
wielu wyrzeczeń, ale zdaniem wójta 
Zbigniewa Piątka, sukcesy, nie tylko 
te sportowe, najczęściej rodzą się w 
bólu. I trzeba przyznać, że mając za 
sobą olimpijską przeszłość, z całą 
pewnością wie, o czym mówi.                     

        /A.Olech/

Młodzi karatecy podczas Mistrzostw Europy w Budapeszcie. (fot. KKM)

Nagrody wręczone przez wójta gminy z pewnością są motywacją do dalszej pracy. (fot. CKinfo)




