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Jednogłośne wotum zaufania
oraz absolutorium dla wójta
gminy Piekoszów
Czytaj na str. 3

Czytaj na str. 4

Polski Ład szansą na rozwój
gminy Piekoszów
Trzy ważne inwestycje w gminie 
Piekoszów mogą zostać dofinanso-
wane ze środków Programu Polski 
Ład. Kwota dofinansowania sięga 
rzędu ponad 40 milionów złotych.

Czytaj na str. 12

Sukcesy naszych zespołów
ludowych
Wygrane w przeglądach i konkur-
sach, nagrody i wyróżnienia - ze-
społy Piekoszowianie, Wincento-
wianie i Wierna Rzeka oraz Kapela 
i KGW z Rykoszyna odniosły w mi-
nionym czasie wiele sukcesów.

Czytaj na str. 17

Akcja wakacyjna BCK 
za nami
Na sportowo i z motywem książ-
kowym podsumowano tegorocz-
ną akcję „Wakacje z BCK”, która 
trwała 5 tygodni i obfitowała w 
wiele wyjazdów oraz gier i zabaw 
animacyjnych.
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Połowa kadencji za nami

Szanowni Mieszkańcy!

W 2018 roku ponownie zosta-
łem wybrany na urząd Wójta Gmi-
ny Piekoszów. Było to dla mnie 
ogromne wyróżnienie i dowód 
zaufania społecznego jakim mnie 
obdarzono. Dzięki temu mogłem 
wprowadzić w życie wiele planów 
i zrealizować ważne inwestycje.

Obecna kadencja skupiona 
jest na rozwoju gminy Piekoszów. 
Każdego roku szczególnie to wi-
dać w budżecie, który jest moc-

no inwestycyjny. Dowodem tego 
mogą być liczne przedsięwzięcia 
jakie zostały zrealizowane na te-
renie gminy. Są to choćby ter-
momodernizacje budynków uży-
teczności publicznej, w tym szkół, 
poprawiona infrastruktura drogo-
wa, nowe chodniki, nowoczesne 
oświetlenie drogowe, doposaże-
nia szkół w nowoczesny sprzęt 
dydaktyczny czy też poprawa 
warunków nauczania. Aktualnie 
jesteśmy na starcie wykonywa-
nia kolejnych dróg i chodników, 

kanalizacji w Janowie; chcemy 
usprawnić i zmodernizować sieć 
wodociągową czy oczyszczalnię 
ścieków – w tym celu wnioskowa-
liśmy o środki z Programu Polski 
Ład. Gmina Piekoszów staje się 
w ten sposób jednym wielkim pla-
cem budowy. Zależy mi na tym, 
by nasza gmina była miejscem 
przyjaznym i aby żyło się tutaj 
komfortowo i bezpiecznie.

Duży nacisk kładę na pozy-
skiwanie środków zewnętrznych 
z budżetu państwa lub z Unii Eu-
ropejskiej. Uważam, że warto się-
gać po fundusze z innych źródeł - 
plany budżetu gminy układane są 
właśnie tak, by mieć zarezerwo-
wane środki finansowe na wkład 
własny i w ten sposób pozyskać 
dofinansowanie np. na budowę 
dróg czy remonty budynków. 

Przed nami kolejne inwestycje 
i wyzwania, które stanowią pod-
stawę dalszego rozwoju gminy 
Piekoszów. 

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów

Dwumiesięczna przerwa wakacyjna dobiegła końca.
Nadchodzi wrzesień, a z nim powrót do szkół, nauki i uczniowskich obowiązków.

Z tej okazji pragniemy życzyć Uczniom zapału do poszerzania swojej wiedzy 
i umiejętności, nawiązania nowych znajomości, niezapomnianych chwil

oraz sukcesów i dobrych wyników w nauce.

Całemu Gronu Pedagogicznemu życzymy wytrwałości w przekazywaniu wiedzy
oraz zadowolenia z codziennej pracy na rzecz edukacji młodego pokolenia.

Barbara Drogosz
Przewodnicząca Rady

Gminy Piekoszów

Zbigniew Piątek
Wójt Gminy Piekoszów
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Wójt gminy Piekoszów z wotum
zaufania i absolutorium

Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Pie-
koszów odbyła się 6 lipca.

Zanim miało miejsce głosowanie nad udzieleniem ab-
solutorium za 2020 rok dla wójta gminy Piekoszów Zbi-
gniewa Piątka, przedstawiony został „Raport o stanie 
Gminy Piekoszów za 2020 rok”. Dotyczył on podsumo-
wania działalności włodarza gminy w poprzednim roku, 
w szczególności realizacji polityki, programów i strategii, 
czy też uchwał rady gminy. Po wysłuchaniu raportu radni 
jednogłośne udzielili wotum zaufania wójtowi Zbigniewo-
wi Piątkowi.

Warto wspomnieć, że Regionalna Izba Obrachunko-
wa pozytywnie zaopiniowała ubiegłoroczne wykonanie 
budżetu gminy Piekoszów. W podobny sposób oceniła 
pracę wójta Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piekoszów 
- przewodniczący komisji Jacek Zegadło, zwrócił się z 
wnioskiem do rady gminy o udzielenie wójtowi absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Jak się okazało, podobnie jak w przypadku wotum 
zaufania, radni nie mieli żadnych wątpliwości i postano-
wili udzielić wójtowi Zbigniewowi Piątkowi jednogłośnej 
aprobaty. – Absolutorium jest potwierdzeniem przez radę 
gminy prawidłowego zrealizowania przez wójta budżetu 
gminy, czyli wydawania publicznych środków zgodnie z 
prawem. Jest to również wyraz ostatecznej oceny jego 
działalności. Pod uwagę brane są kryteria celowości, 
rzetelności i gospodarności wójta, a przedmiotem oce-
ny jest całość procedur, w tym realizowania wydatków i 
rozchodów – zaznaczyła przewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów Barbara Drogosz. – Jesteśmy dumni, że po-
mimo tak trudnego roku pandemicznego jakim był 2020 

rok, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane zada-
nia inwestycyjne. Możemy obserwować gołym okiem, że 
gmina Piekoszów sukcesywnie się rozwija – dodała prze-
wodnicząca Barbara Drogosz.

Dziękując za zaufanie i pozytywną ocenę wójt zazna-
czył, że dobre skutki pracy zawdzięcza zaangażowaniu 
wielu ludzi. – Jest mi niezmiernie miło, że państwo rad-
ni docenili moją pracę udzielając mi jednogłośnie wotum 
zaufania i absolutorium. To sukces całej drużyny, którą 
jesteśmy wszyscy razem, w której współpracujemy, którą 
stworzyliśmy na silnym fundamencie. W ubiegłym roku, 
dzięki wytężonej pracy wielu osób, udało nam się prze-
zwyciężyć wszystkie trudności, jakie przyniósł ze sobą 
rok 2020, a jakich zupełnie nie mogliśmy się spodziewać 
jeszcze w 2019. Miniony rok był pełen obaw o dochody. 
Niemniej jednak udało nam się je uzyskać na zaplano-
wanym wcześniej poziomie i rok budżetowy zamknąć 
sukcesem – mówił wójt Zbigniew Piątek tuż po udziele-
niu mu absolutorium. – Z tego miejsca pragnę serdecz-
nie podziękować wszystkim moim najbliższym współpra-
cownikom i pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom i 
kierownikom jednostek organizacyjnych, radnym, sołty-
som i mieszkańcom. Szczególne podziękowania kieruję 
na ręce sekretarz gminy Piekoszów Grażyny Tatar oraz 
skarbnik Magdaleny Smolarczyk-Korba za panowanie 
nad finansami naszej gminy. W zgodzie patrzymy w jed-
nym kierunku, którego celem nadrzędnym jest działanie 
na rzecz mieszkańców i rozwoju naszej gminy – dodał 
wójt, zapewniając jednocześnie, że zgodnie z założenia-
mi, planów inwestycyjnych jest jeszcze więcej.    
                                     /A. Olech/

Gratulacje oraz kwiaty na ręce wójta Zbigniewa Piątka przekazali m.in. radni, sołtysi oraz kierownicy jednostek gminnych. (fot. BCK)
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Program Polski Ład zakłada m.in. wsparcie dla 
samorządów, przedsiębiorstw, poprawę sytuacji 
finansowej Polaków czy duże środki finansowe 
przeznaczone na kulturę i oświatę. O dofinanso-
wanie trzech zadań wystąpiła również gmina Pie-
koszów.

Wnioski złożone przez gminę w pierwszej edycji 
Polskiego Ładu opiewają na kwotę ponad 40 milio-
nów złotych. 

Przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Piekoszowie

Pierwszy z wniosków, na który gmina Piekoszów 
stara się pozyskać dofinansowanie dotyczy przebu-
dowy oczyszczalni ścieków w Piekoszowie wraz z 
usystematyzowaniem obsługi sieci. – Oczyszczalnia 
ścieków w Piekoszowie jest obiektem strategicznym 
w zakresie gospodarki ściekowej gminy. Obiekt ten 
ma już ponad 20 lat i wymaga znacznych nakładów fi-
nansowych, aby poprawić jego stan techniczny celem 
efektywnego funkcjonowania – podkreśla wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. W ramach inwestycji wy-
konana zostanie przebudowa oczyszczalni ścieków 
w Piekoszowie, która będzie skorelowana z prze-
prowadzaną właśnie ekspertyzą techniczną obiektu, 
dodatkowo powstanie suszarnia osadu, a także zain-
stalowana dużo bardziej zaawansowana automatyka. 
– Niezwykle ważnym elementem projektu jest również 
instalacja i ujednolicenie monitoringu przepompowni 
ścieków w sposób, który umożliwi współpracę z mo-
nitoringiem oczyszczalni celem szybkiej identyfikacji 
awarii i podjęcia niezbędnych działań naprawczych. 
W ramach projektu zaplanowano również wykonanie 
inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej, jej monitorowanie 
wizyjne oraz uszczelnienie odkrytych nieszczelności – 
mówi wójt gminy i zaznacza, że pozwoli to na lepsze 
zarządzanie siecią i zmniejszy napływy do oczysz-
czalni, a co za tym idzie koszty jej utrzymania. 

Realizacja wszystkich tych działań przyczyni się 
do rozwiązania istniejących problemów oczyszczalni 
ścieków w Piekoszowie. Całkowita szacunkowa war-
tość zadania to 30 milionów złotych z czego wniosko-
wane dofinansowanie stanowi kwotę 28 milionów 500 
tysięcy złotych.

Modernizacja infrastruktury wodociągowej 
oraz opomiarowanie sieci i przyłączy

Kolejną niezwykle ważną inwestycją jest zniwelo-
wanie strat wody poprzez opomiarowanie sieci i przy-
łączy oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej. 
W ramach tych prac ma zostać opomiarowana sieć 
wodociągowa wraz z instalacją urządzeń do regulo-
wania ciśnienia wody. Ponadto zainstalowane zosta-

ną u każdego odbiorcy wodomierze ultradźwiękowe 
z akustyczną detekcją wycieków na przyłączach oraz 
możliwością odczytu radiowego. 

Oprócz tego w planach jest wykonanie pięciu łącz-
ników sieci w celu podłączenia jej w jeden obieg wraz 
z montażem kluczowych zasuw strefowych oraz wy-
mianą hydrantów na podziemne, a także moderniza-
cja trzech ujęć wody – Projekt ten jest niezwykle istot-
ny z kilku względów. Po pierwsze sieć wodociągowa 
na terenie gminy Piekoszów wykazuje znaczne straty 
wody (średnio w granicach 30%, a na niektórych uję-
ciach przekraczają 40%). Jest to bardzo zła sytuacja, 
która wymaga natychmiastowej reakcji i podjęcia 
odpowiednich działań, które są niezwykle kosztow-
ne i przekraczają możliwości finansowe samorządu. 
Opomiarowanie sieci i przyłączy oraz modernizacja 
infrastruktury wodociągowej pozwoli - patrząc na jed-
nostki, które przeszły ten proces w Polsce i za gra-
nicą - zmniejszyć straty realnie do poziomu 15-20% 
– zaznacza wójt Zbigniew Piątek i dodaje, że brak 
działań w tym zakresie może w przyszłości doprowa-
dzić do sytuacji, że w istniejących ujęciach wody na 
terenie gminy zabraknie wody. 

Właśnie z tego względu projekt wpisuje się w ten-
dencję „zero waste”, która nabiera jeszcze większego 
znaczenia w momencie, gdy niedobory wody stają 
się jednym z najważniejszych zagrożeń XXI wieku na 
świecie. – Rządowy program Polski Ład jest wielką 
szansą na przeprowadzenie prac remontowo-moder-
nizacyjnych w zakresie gospodarki wodociągowej na 
terenie gminy Piekoszów – podsumowuje wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek. Całkowita szacunkowa 
wartość inwestycji stanowi kwotę 13 milionów złotych 
z czego 12 milionów 350 tysięcy to dofinansowanie 
z Programu Polski Ład.

Budowa PSZOK-u wraz z wyposażeniem
Trzeci z wniosków dotyczy budowy i wyposażenia 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
na terenie gminy wraz z zakupem urządzeń komunal-
nych. W systemie „zaprojektuj i wybuduj” powstanie 
PSZOK wraz z wyposażeniem, które stanowić będą 
m.in. 3 samochody ciężarowe specjalistyczne komu-
nalne, samochód ciężarowy typu „solówka”, trans-
portowy bus, koparko-ładowarka oraz minikoparka. 
Oprócz tego w ramach projektu zakupione zostaną 
urządzenia komunalne tj. zamiatarka, rębak, kosiarka 
do rowów z wysięgnikiem, myjka komunalna, równiar-
ka i odmularka do rowów. Całkowity koszt inwesty-
cji opiewa na kwotę 5 milionów 300 tysięcy złotych, 
z czego 5 milionów stanowić ma dofinansowanie 
z  Polskiego Ładu.                                               /kcz/

Program Polski Ład szansą na rozwój
gminy Piekoszów
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Trwa przebudowa ulic Żeromskiego
i Witosa w Piekoszowie

Pełną parą idą prace przy kompleksowej przebu-
dowie ulicy Witosa i Żeromskiego w Piekoszowie. 
Widoczny jest już asfalt i chodniki. Drogowcy do-
kładają wszelkich starań, aby inwestycje zostały za-
kończone jak najszybciej. 

– Na przebudowę obu ulic mieszkańcy czekali nie-
malże dwadzieścia lat. Podczas deszczu tworzyło się 
tu duże błoto. Kiedy nie padało, wcale nie było lepiej. 
Wszędzie dziury i kurz. Bardzo zależało nam na tym, 
aby tą sytuację poprawić. Starania rozpoczęliśmy od 
złożenia wniosku na dofinansowanie inwestycji. Wie-
dzieliśmy, że będzie ona kosztowna, bo brakowało tu 
nie tylko nawierzchni z prawdziwego zdarzenia i chodni-
ków. Trzeba było kompleksowo wykonać też kanalizację 
deszczową, a także przebudować sieci niskiego napię-
cia w celu usunięcia kolizji z nowymi elementami drogi. 
Poza tym, stanie tu także energooszczędne oświetlenie. 
Bardzo się cieszę, że nasz wniosek uzyskał pozytyw-
ną opinię, a w efekcie końcowym udało nam się zdobyć 
blisko dwa miliony złotych rządowego dofinansowania. 
Dzięki tym środkom, jeszcze w tym roku mieszkańcy 
w końcu będą mogli cieszyć się z dobrego dojazdu do 
swoich posesji i zapomną o dziurach oraz wszelkich nie-
dogodnościach – mówi wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek, który osobiście dogląda postępów w realizacji 
tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. 

Wybudowane też będą obustronne chodniki o szero-
kości 1,5 metra oddzielone zieleńcem. Stanie też ener-
gooszczędne oświetlenie. Poza tym, prace obejmą rów-

nież wykonanie kanalizacji deszczowej i przebudowę 
sieci niskiego napięcia. Na ulicy Żeromskiego i Witosa 
położony zostanie nowy asfalt. Poza tym, w ramach pro-
wadzonej inwestycji wykonawca, którym jest firma Trakt, 
wykona także przebudowę łącznika ulicy Żeromskiego 
i drogi wojewódzkiej 786. Koszt przebudowy obu ulic 
opiewa na kwotę nieco ponad 3 milionów złotych, z cze-
go władze gminy Piekoszów pozyskały dofinansowanie 
na poziomie 60 procent w ramach rządowego programu 
Fundusz Dróg Samorządowych. Zgodnie z umową, za-
kończenie wszystkich prac przewidziano na październik 
bieżącego roku.                                                               

                           /A. Olech/

Odnowionymi ulicami mieszkańcy poruszać się będą jeszcze w tym roku. (fot. 
CKinfo)

Gmina Piekoszów BLISKO mieszkańców
Gmina Piekoszów uruchomiła właśnie system mo-

bilnej komunikacji z mieszkańcami. 
– Za pomocą sprawdzonego w setkach samorządów 

systemu SISMS, będziemy na bieżąco informować miesz-
kańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio 
na telefon. System dla użytkowników jest bezpłatny i re-
strykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO 
– podkreśla wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Jak zarejestrować się w systemie? Można to zrobić 
na kilka sposobów. Pierwszy to pobranie na smartfona 
aplikacji BLISKO. Można również zamówić powiadomie-
nia SMS lub na adres e-mail. W ten sposób mieszkańcy 
otrzymywać będą informacje o aktualnych sprawach do-
tyczących mieszkańców, zagrożeniach i niebezpieczeń-
stwach, istotnych utrudnieniach i awariach, imprezach 
kulturalnych i sportowych oraz nadchodzących wyda-
rzeniach, a także przypomnienia o opłatach lokalnych i 
podatkach. Aplikacja jest łatwa w obsłudze, nie zawiera 
reklam i spamu, dostarcza informacje tylko z zaznaczo-

Urząd Gminy w Piekoszowie informuje, że w 
związku z wejściem w życie 31 lipca Rozporządze-
nia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic 
i adresów, zmienia się wniosek o ustalenie numeru 
porządkowego. 

Formularz wniosku dostępny jest na stronie inter-
netowej Urzędu Gminy Piekoszów.                  /UG/

INFORMACJA UG

nych serwisów, nie pobiera danych oraz jest bezpłatna. 
– Zachęcam mieszkańców do skorzystania z aplikacji 
BLISKO, by być na bieżąco z informacjami dotyczącymi 
naszej gminy i nie tylko – mówi wójt gminy Piekoszów. 

Wszelkie informacje o aplikacji, pobieraniu i ustawie-
niach dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Piekoszowie www.piekoszow.pl.                              /UG/
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Kolejne drogi w gminie Piekoszów
zostaną przebudowane

Na większość inwestycji dro-
gowych władze gmina pozyskuje 
rządowe wsparcie. Są też dro-
gi przebudowywane wyłącznie 
ze środków budżetu gminy. Tak 
będzie w przypadku ulicy Reja i 
drogi gminnej wewnętrznej w Ja-
worzni.

Gmina Piekoszów nie ustaje w 
działaniach związanych z remon-
tem i przebudową dróg. – Od dawna 
stawiamy na remonty i przebudowę 
dróg na terenie naszej gminy. W 
ostatnim czasie udało nam się pozy-
skać bardzo wysokie dofinansowa-
nie do dróg gminnych i powiatowych 
w ramach rządowego programu 
Fundusz Dróg Samorządowych. 
Dzięki temu, w najbliższych latach 
na terenie gminy Piekoszów powsta-
nie bardzo dużo dróg. Śmiało moż-
na mówić o prawdziwej rewolucji 
drogowej. To będą milionowe inwe-
stycje realizowane w dość szybkim 
czasie – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – Każde zewnętrz-
ne wsparcie finansowe jest dla nas 
bardzo ważne. To dodatkowe środki 
w budżecie, bez których nie zdoła-
libyśmy wyremontować i przebudo-
wać tak wielu dróg w takim tempie 
– przyznaje wójt Zbigniew Piątek.

Poza inwestycjami drogowymi re-
alizowanymi w ramach milionowych 
dofinansowań gmina Piekoszów re-
montuje też drogi z własnego budże-
tu. – Są to równie ważne inwestycje. 

Zależy nam na tym, aby użytkowni-
cy dróg byli zadowoleni. Nie jeste-
śmy w stanie wszystkiego zrobić za 
jednym razem, ale sukcesywnie dą-
żymy do tego, aby stan nawierzchni 
drogowych poprawiał się z każdym 
miesiącem. Nowe drogi to komfort 
i bezpieczeństwo – zaznacza wójt 
Zbigniew Piątek.

Wszystko wskazuje na to, że jesz-
cze w tym roku kolejne drogi gmin-
ne doczekają się przebudowy. Tak 
będzie w przypadku ulicy Reja w 
Piekoszowie. W tym miejscu droga 
zostanie gruntownie przebudowana. 
W ramach zaplanowanej inwesty-
cji zostanie wykonany chodnik po 
jednej stronie ulicy, nakładka asfal-
towa, odwodnienie oraz moderniza-
cja oświetlenia ulicznego. Prace już 

trwają. Długo wyczekiwana przez 
mieszkańców inwestycja będzie 
kosztować 300 tysięcy złotych. Jej 
zakończenie przewidziano na koniec 
października bieżącego roku.

Do końca września z nowej drogi 
będą mogli korzystać także miesz-
kańcy Jaworzni, gdzie nawierzchnię 
asfaltową zyska jedna z dróg gmin-
nych wewnętrznych. Poza asfaltem 
wybudowany będzie tu także chod-
nik. Wykonana zostanie też kanali-
zacja deszczowa. W tym przypadku 
gmina także wyłoniła już wykonaw-
cę tego zadania, z którym nie tak 
dawno podpisano umowę, a została 
nim firma TRAKT S.A. Przebudowa 
drogi w tym miejscu będzie opiewać 
na kwotę 270 tysięcy złotych.                       

                                  /A. Olech/

Na przełomie lipca i sierpnia ruszyły prace na ulicy Reja w Piekoszowie. (fot. UG)
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W ostatnim czasie na terenie gminy Piekoszów sukcesywnie powstają nowe drogi as-
faltowe oraz chodniki.
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W Janowie będzie kanalizacja i droga
To już pewne. Długo wyczeki-

wana przez mieszkańców Janowa 
inwestycja nareszcie dojdzie do 
skutku. 

Mieszkańcy Janowa dziś śmiało 
już mogą powiedzieć, że ich marze-
nia o kanalizacji i nowej drodze stają 
się rzeczywistością. Gmina Pieko-
szów właśnie wyłoniła w drodze prze-
targu wykonawcę inwestycji, którym 
została Firma Usługowo-Handlowo-
-Produkcyjna TRAK-KOP Kostomłoty 
Pierwsze. Umowa na realizację tego 
milionowego zadania już została pod-
pisana. 

W ramach realizacji inwestycji pn. 
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w obrębie miejscowości Janów Dol-
ny” wybudowane zostanie 3800 me-
trów sieci kanalizacji sanitarnej w sys-
temie grawitacyjno – tłocznym. Poza 
tym, na poszczególnych odcinkach 
dróg w Janowie Dolnym zostanie 
położony asfalt o grubości 5 centy-
metrów warstwy wiążącej i 4 centy-

metrów warstwy ścieralnej. Wartość 
zadania opiewa na kwotę 3 milionów 
350 tysięcy złotych. Na wykonanie in-
westycji gmina Piekoszów pozyskała 
w całości środki z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. – Złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie do 
Prezesa Rady Ministrów na budowę 
kanalizacji sanitarnej wraz z infra-
strukturą towarzyszącą, który uzy-
skał stuprocentowe dofinansowanie. 
To dla nas ogromne wsparcie. Dzię-
ki pozyskanym środkom rządowym 
nareszcie będziemy mogli wybudo-
wać kanalizację i drogę w Janowie. 
Na obie inwestycje mieszkańcy tej 
miejscowości czekali od początku lat 
dziewięćdziesiątych – przyznaje wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Jak poinformował podczas pod-
pisania umowy wykonawca inwe-
stycji, firma wejdzie na plac budowy 
we wrześniu, tuż po dostarczeniu 
zamówionych wcześniej wszelkich 
niezbędnych materiałów potrzebnych 

do wykonania prac. Zakończenie tak 
długo wyczekiwanej przez mieszkań-
ców Janowa inwestycji zaplanowano 
na koniec sierpnia przyszłego roku.             

                                   /A. Olech/

Remont świetlicy w Szczukowicach trwa
Pomieszczenia wewnątrz obiek-

tu zyskają nowy kształt, będą no-
woczesne łazienki, wymieniona 
zostanie instalacja wodno-kanali-
zacyjna, a ściany i podłogi zyska-
ją zupełnie nowy blask. Remont 
kosztować będzie blisko 200 ty-
sięcy złotych.

Trzeba przyznać, że zakres za-
planowanych tu do przeprowadzenia 
prac jest bardzo szeroki.

– Przede wszystkim zaplanowali-
śmy wyburzenie kilku ścianek dzia-
łowych i postawienie nowych. To 
zapewni dużo większy komfort i lep-
szą funkcjonalność. Zupełnie nowa 
będzie także łazienka i wszystkie 
posadzki w pomieszczeniach par-
teru. Płytki będą też wymienione w 
aneksie socjalnym. Będą podwiesza-
ne sufity, a ściany nabiorą zupełnie 
nowego blasku. Zostaną wyszpa-
chlowane i pomalowane. Wymienio-
ne będą drzwi wejściowe oraz drzwi 
wewnętrzne. W oknach, w których 
zdemontujemy kraty, zamontujemy 

ZDANIEM RADNEJ

Remont świetlicy wiejskiej w 
Szczukowicach był potrzebny. Jej 
wcześniejsze wnętrze nie było 
zbyt funkcjonalne, ani nie spełnia-

ło współczesnych standardów. Po 
przeprowadzonym remoncie świe-
tlica stanie się bardziej komforto-
wa, estetyczna, a także wygodna 
do użytkowania. Świetlica będzie 
miejscem nie tylko spotkań czy 
zabaw dla dzieci i młodzieży, ale 
przede wszystkim punktem w miej-
scowości, który zintegruje ze sobą 
mieszkańców w różnym wieku.

Dorota Łukasik
Radna Rady Gminy Piekoszów

rolety antywłamaniowe na parterze. 
Krata będzie też zlikwidowana na 
klatce schodowej. Poza tym wyko-
nana zostanie instalacja hydrantowa, 
internetowa i dzwonkowa. Nowa bę-
dzie też instalacja wodno-kanalizacy-
ja. W całym budynku zabłyśnie nowe 
oświetlenie – wymienia wójt Zbigniew 
Piątek.

Prace przy kompleksowym remon-
cie wewnątrz świetlicy w Szczukowi-

cach idą pełną parą. Wszystko idzie 
zgodnie z planem, a zakończenie ro-
bót zaplanowano na 31 października 
bieżącego roku. – Świetlica wewnątrz 
zmieni się diametralnie. Będzie tu 
schludnie i komfortowo. Chcemy 
stworzyć miejsce integracji przyjazne 
mieszkańcom w każdym wieku – za-
znacza wójt Zbigniew Piątek.                               

      /A. Olech/

ZDANIEM RADNEGO
Kanalizacja 

oraz poprawa 
infrastruktury 
drogowej w Ja-
nowie to inwe-
stycje, na któ-
re czekaliśmy 

bardzo długo, bo kilkadziesiąt lat. 
Te prace poprawią nasze bezpie-
czeństwo i zapewnią komfortowe 
życie. Coś, co kiedyś było tylko 
marzeniem, wreszcie staje się 
rzeczywistością.

Wiesław Kopyść
Radny Rady Gminy Piekoszów
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Z działalności ZUK w Piekoszowie
Zakład Usług Komunalnych w 

Piekoszowie zmienia system rozli-
czania się za użytą wodę i ścieki. 
Zlecona została także ekspertyza 
dotycząca oczyszczalni ścieków 
oraz ogłoszono przetarg na opra-
cowanie dokumentacji hydrolo-
gicznej i projektowej dla nowego 
ujęcia wody w zachodniej części 
gminy Piekoszów.

Sposób rozliczenia z ZUK
W związku z problemami, które 

wielokrotnie pojawiały się przy roz-
liczaniu faktur zaliczkowych Zakład 
Usług Komunalnych w Piekoszowie 
Sp. z o.o. informujemy mieszkań-
ców, że zmienia system rozliczania 
się za zużytą wodę i odprowadzone 
ścieki. Po ostatnim odczycie stanów 
wodomierzy wystawione zostały fak-
tury rozliczeniowe i zakład nie bę-
dzie wysyłać już faktur zaliczkowych. 
Stan wodomierzy będzie odczyty-
wany trzy razy w roku (od stycznia 
do końca kwietnia pierwszy odczyt, 
od maja do końca sierpnia drugi od-
czyt, od września do grudnia trzeci 
odczyt). Inkasent na miejscu będzie 
miał możliwość wystawienia faktury. 
Klienci, którzy wyrażą wolę częstsze-
go rozliczania się z naszym przed-
siębiorstwem będą mogli to robić na 
dwa sposoby. Pierwszy tradycyjny 
poprzez telefon lub e-mail do spółki i 

podanie stanu wodomierza. 
Drugim sposobem będzie zare-

jestrowanie się w Elektronicznym 
Biurze Obsługi Klienta (EBOK), któ-
ry dostępny będzie na stronie inter-
netowej www.zukpiekoszow.pl od 
1 września 2021 roku. Poprzez ten 
portal będzie można komunikować 
się z zakładem, m.in. podawać stan 
wodomierza i klikając przycisk wy-
staw fakturę otrzymywać wystawiony 
dokument do płatności. Ponadto bę-
dzie można sprawdzić na wykresie 
swoje zużycie, przeglądać poprzed-
nie faktury, czy też składać wnioski 
do przedsiębiorstwa. 

Informujemy również, że 2 lipca br. 
Zakład Usług Komunalnych w Pie-
koszowie Sp. z o.o. złożył wniosek 
o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Piekoszów na okres 3 kolej-
nych lat. Spółka otrzymała informację 
o wszczęciu postępowania. Procedu-
ra trwa a do jej zakończenia i ustale-
nia nowych taryf obowiązywać będą 
dotychczasowe taryfy. 

Oczyszczalnia ścieków
Zlecona została ekspertyza tech-

niczna oczyszczalni ścieków. W cią-
gu najbliższych tygodni prowadzone 
będą badania, które pokażą jej real-
ny stan, zarówno obiektów budowla-

nych, jak i urządzeń. Na podstawie 
wyników ekspertyzy podjęte zostaną 
dalsze kroki. Warto nadmienić, że 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
jest objęta jednym z wniosków, który 
gmina Piekoszów złożyła do Nowego 
Ładu. 

Nowe ujęcie wody
17 sierpnia br. ogłoszono prze-

targ na Opracowanie dokumenta-
cji hydrologicznej i projektowej dla 
nowego ujęcia wody w zachodniej 
części gminy Piekoszów w ramach 
operacji Rozbudowa systemu wodo-
ciągowego na terenie gminy Pieko-
szów. Poprzedni przetarg niestety nie 
przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ 
kwota, którą zaproponowała jedyna 
startująca firma była dużo wyższa 
od kwoty zabezpieczonej przez Spół-
kę. W ogłoszonym postępowaniu 
zmieniono specyfikację i zadanie po-
dzielono w inny sposób, co powinno 
spowodować, że oferty będą bardziej 
zbliżone do zabezpieczonej przez 
Spółkę kwoty. Po wyłonieniu wyko-
nawcy w przetargu ogłoszone zosta-
nie następne postępowanie tym ra-
zem dotyczące budowy odcinka sieci 
wodociągowej od Skałki do Gałęzic. 
Oba te zadania są współfinansowa-
ne ze środków zewnętrznych w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.   /ZUK/

Mikrobus dla niepełnosprawnych
Wszystko dzięki pozyskane-

mu wysokiemu dofinansowaniu z 
Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w 
ramach programu Wyrównywania 
Różnic Między Regionami III, który 
jest finansowany ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Mikro-
bus będzie służył do przewozu 
niepełnosprawnych podopiecz-
nych Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Piekoszowie.

Osiemdziesiąt tysięcy złotych Po-
wiat Kielecki pozyskał na rzecz gminy 
Piekoszów w ramach projektu, które-
go celem jest wyrównywanie szans 

oraz zwiększenie dostępu osób nie-
pełnosprawnych do rehabilitacji za-
wodowej i społecznej. – W ramach 
tych środków będziemy mogli zaku-
pić mikrobus osobowy na potrzeby 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy w Piekoszowie, który będzie służył 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych. To niezwykle ważne społecznie 
zadanie, które pozwoli na likwidację 
barier, a co za tym idzie poprawę ży-
cia osób niepełnosprawnych i podnie-
sienie ich komfortu funkcjonowania 
w przestrzeni publicznej – podkreśla 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. – Serdecznie dziękuję w imieniu 
własnym, pracowników i uczestni-

ków ŚDS w Piekoszowie Zarządowi 
Powiatu Kieleckiego za pozytywne 
rozpatrzenie wniosku o dofinansowa-
nie złożonego przez naszą gminę – 
dziękował wójt podczas uroczystego 
podpisania umowy, które odbyło się 
w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Kielcach.

Podczas podpisania umów obec-
ny był także wicestarosta kielecki 
Tomasz Pleban, członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego Mariusz Ściana, 
dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego 
PFRON Andrzej Michalski oraz se-
nator Krzysztof Słoń, który zachęcał 
do ścisłej współpracy z PFRON.                                                     

       /A. Olech/
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Gmina Piekoszów z dniem 31 lipca zakończy-
ła realizację projektu pn. „Równe szanse dla 
wszystkich”. 

Celem głównym projektu było zwiększenie ak-
tywności zawodowej osób fizycznych, sprawują-
cych opiekę nad dziećmi do lat 3 z terenu gminy 
Piekoszów, wchodzących lub powracających na ry-
nek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub 
wychowywaniem dziecka. Zgodnie z założeniami 
projekt przewidywał wsparcie dla 38 rodziców/opie-
kunów poprzez sfinansowanie kosztów usług bieżą-
cej opieki nad dziećmi w Żłobku Gminnym w Pieko-
szowie w okresie od września 2020 do lipca 2021 
roku. Ostatecznie ze wsparcia projektowego w tym 
okresie skorzystało 42 rodziców/opiekunów. Osoby 
te powróciły do pracy lub podjęły zatrudnienie po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem 
dziecka lub zaczęły aktywnie poszukiwać pracy. – 
Cieszę się, że projekt spotkał się z dużym odzewem 

ze strony rodziców lub opiekunów dzieci. To dobrze, 
ze zechcieli oni skorzystać z możliwości powrotu do 
pracy, jej podjęcia lub poszukiwania zatrudnienia. to 
ważne, by po okresie urodzenia i wychowania dziec-
ka, powrócić do aktywności zawodowej – dodaje 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Piątek.

Całkowita wartość projektu stanowiła kwotę 134 
tysięcy 377 złotych, z czego 110 tysięcy 475 złotych 
to środki finansowe, które gmina pozyskała z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie: 8.1 
Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzi-
nach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 
godzenie życia zawodowego i prywatnego, Poddzia-
łanie: 8.1.1 Zwiększenie dostępu do opieki nad dzieć-
mi do lat 3. Zadanie realizowane było od 1 września 
ubiegłego roku.                 

 /UG/ 

Projekt „Równe szanse 
dla wszystkich” został zakończony

R E K L A M A
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Boisko wielofunkcyjne powstanie
przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Piekoszowie

Nowoczesne boisko wielo-
funkcyjne powstanie przy Ze-
spole Placówek Oświatowych w 
Piekoszowie.

Na ten cel z programu „Sporto-
wa Polska” realizowanego przez 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu gmina Pie-
koszów otrzymała blisko 500 ty-
sięcy złotych dofinansowania. Na 
ręce wójta gminy Piekoszów Zbi-
gniewa Piątka, symboliczny czek 
przekazała wiceminister Anna 
Krupka. – To ważna inwestycja, 
bo w takich gminach jak Pieko-
szów rodzą się i kształtują nowe 
sportowe talenty. Przykładem jest 
wójt Piekoszowa, kolarz, olimpij-
czyk, który dostrzega potrzeby do-
tyczące sportu – mówiła wicemini-
ster Anna Krupka.

W skład nowoczesnego kom-
pleksu wchodzi nie tylko wielo-
funkcyjne boisko, ale i bieżnia, 
budynek techniczny zaplecza 
sportowego i oświetlenie. – Na 
to boisko czekają z utęsknieniem 
uczniowie szkoły w Piekoszowie 
oraz pozostali mieszkańcy. Na 
takich boiskach w małych miej-
scowościach wyrastają przyszli 
sportowi mistrzowie – mówił wójt 
Zbigniew Piątek wspominając 
swoje olimpijskie sukcesy. 

Podziękowanie na ręce wice-
minister Anny Krupki złożyła tak-
że przewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów Barbara Drogosz wraz 
z radnymi Małgorzatą Pietrzykow-
ską i Jackiem Zegadło. – Dzięki 
tym środkom będziemy mogli po-
prawić infrastrukturę sportową w 
gminie Piekoszów. To ważne, by 
zarówno młodsi jak i starsi miesz-
kańcy mogli z niej korzystać i ak-
tywnie spędzać czas – podkreśla-

ła Barbara Drogosz.
Warto zaznaczyć, że od 2016 

roku na sport w województwie 
świętokrzyskim przeznaczonych 
zostało 120 milionów złotych. 

Całkowity koszt budowy boiska 
wielofunkcyjnego przy ZPO w Pie-
koszowie opiewa na kwotę blisko 

1 miliona 500 tysięcy złotych, z 
czego ponad 493 tysiące złotych 
stanowi dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Na-
rodowego i Sportu.                   

                                      /kcz/

Symboliczny czek przekazała wicemnister Anna Krupka. (fot. CKinfo)

Nowoczesne boisko przyciągnie mieszkańców Piekoszowa i okolic. (fot. CKinfo)

Gmina Piekoszów inwestuje w sport. Blisko pół miliona złotych pozyskano z programu 
„Sportowa Polska” na budowę nowoczesnego boiska z zapleczem w Piekoszowie.



11Z ŻYCIA GMINY
Głos Piekoszowa - lipiec-sierpień 2021

Mianowianie nauczycieli
W poniedziałek 12 lipca, w siedzibie Biblioteki 

Centrum Kultury w Piekoszowie odbyły się egza-
miny, a zaraz po nich uroczystość wręczenia za-
świadczeń nadania stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego dla pięciu nauczycieli 
z gminy Piekoszów. 

– Każdy ze zdających egzamin na stopień awan-
su zawodowego nauczyciela mianowanego, musiał 
w pierwszej kolejności przedstawić prezentację do-
kumentującą dorobek swojej nauczycielskiej pracy. 
Następnie komisja przystąpiła do zadawania pytań. 
Wszyscy poradzili sobie znakomicie – mówiła zasia-
dająca w komisji z ramienia organu prowadzącego 
Justyna Robak.

Do egzaminów na stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego przystąpiło pięciu na-
uczycieli z gminy Piekoszów. Wśród nich było dwo-
je nauczycieli ze Szkoły Podstawowej z Rykoszyna 
– nauczyciel języka polskiego Sylwia Giemza i na-
uczyciel przyrody oraz biologii Jolanta Świebodzka, 
a także troje nauczycieli z Zespołu Oświatowych 
Placówek Integracyjnych w Micigoździe – nauczyciel 
języka angielskiego Joanna Styś oraz nauczyciele 
wspomagający Paulina Pol i Karolina Bębacz. Za-
świadczenia nadania stopnia awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego uroczyście wręczył wójt 
gminy Piekoszów Zbigniew Piątek, który złożył na 
ręce pedagogów gorące gratulacje. – Wypracowany 
ciężko awans nauczyciela mianowanego to potwier-
dzenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Ta pra-
ca to wiele poświęcenia i zaangażowania. Bardzo 
się cieszę, że wszyscy zostali dziś ocenieni przez 
komisję tak wysoko – mówił wójt Zbigniew Piątek.                             

                        /A. Olech/

Razem możemy więcej
Dla Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkie-

wicza w Łosieniu wakacje były czasem intensyw-
nych prac porządkowych i remontowych. – To 
wszystko było możliwe dzięki przychylności i sta-
raniom Wójta Gminy Piekoszów Zbigniewa Piątka 
oraz rady gminy – mówi dyrektor szkoły Anna 
Oleś.  

Wśród wielu zadań, które sprawią, że powrót do 
placówki w nowym roku szkolnym stanie się atrak-
cyjniejszy dla łosieńskich uczniów, znalazła się budo-
wa nowego placu zabaw. – To element infrastruktu-
ry, który niewątpliwie wpłynie pozytywnie na rozwój 
naszych podopiecznych. Rekreacja na placu zabaw 
sprzyja pracy układu nerwowego, ponieważ zabawa 
i ruch dostarczają wielu ważnych bodźców. Stwarza 
okazję do treningu umiejętności społecznych. To tutaj 
dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kre-
atywności – dodaje dyrektor szkoły w Łosieniu. Plac 
zabaw wyposażony jest w pięć urządzeń zabawowo-
-sprawnościowych na powierzchni poliuretanowej.

 Prace te nie mogłyby się jednak rozpocząć bez 
gruntownego przygotowania podłoża pod zabudowę. 
I tu, kolejny raz z pomocą przybyła firma Nordkalk 
Miedzianka, której pracownicy przy użyciu ciężkiego 
sprzętu oczyścili teren z pozostałości starych budyn-
ków. Wykopali zalegające w ziemi fundamenty, wy-

wieźli kilkanaście ton gruzu i wyrównali teren. 
– Wraz z całą społecznością szkolną pragnę po-

dziękować firmie Nordkalk za wspieranie lokalnych 
inicjatyw oraz aktywne uczestnictwo w kreowaniu po-
zytywnych przemian w naszej szkole – podsumowuje 
dyrektor Anna Oleś.                                         

                /SP w Łosieniu/

Podczas prac na placu zabaw. (fot. SP Łosień)

Pięcioro pedagogów z gminy Piekoszów odebrało awanse na stopień nauczy-
ciela mianowanego. (fot. CKinfo)
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Zespoły ludowe z sukcesami
W ostatnim czasie zespoły lu-

dowe z gminy Piekoszów odniosły 
wiele sukcesów.

W niedzielę 11 lipca w Mniowie 
miała miejsce już XIV edycja kon-
kursu na Najsmaczniejszą Potrawę 
Powiatu Kieleckiego. Spośród 30 po-
traw jakie zostały zgłoszone do kon-
kursu na drugim miejscu znalazły się 
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna, które do kucharskich 
rywalizacji zgłosiły zielone naleśniki 
z serkiem koperkowym. – Gdy przy-
znawano wyróżnienia, wśród których 
się nie znaleźliśmy, z zapartym tchem 
czekaliśmy na miejsca na podium. 
Duża była nasza radość gdy okaza-
ło się, że zdobyłyśmy drugie miejsce. 
To nas niesamowicie motywuje do 
dalszych działań i promocji gminy 
Piekoszów na kolejnych konkursach – 
podsumowała Danuta Kotwica z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Rykoszyna.

Radości nie kryli również repre-
zentujący gminę Piekoszów laure-
aci Powiatowego Przeglądu Zespo-
łów Folklorystycznych i Solistów w 
Chmielniku. Pierwsze miejsce w kate-
gorii Zespołów Pieśni i Tańca zajęli ex 
aequo Zespół Pieśni i Tańca Wierna 
Rzeka, a także Zespół Pieśni i Tańca 
Piekoszowianie. Na trzecim miejscu 
znaleźli się Wincentowianie. Duże 
wyróżnienie spotkało także Zespół 
Śpiewaczy z Rykoszyna, który zajął 
drugie miejsce w kategorii Zespołów 

Śpiewaczych z akompaniamentem. 
Kolejny powód do zadowolenia 

mają Piekoszowianie, którzy w przy-
znawanej przez kieleckie starostwo 
Dorocznej Nagrodzie Starosty Kie-
leckiego za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszech-
niania i ochrony kultury, otrzymali 
wyróżnienie i nagrodę finansową w 
kwocie 1000 zł w kategorii zespół 
artystyczny. Co więcej, pośmiertnie 
przyznano nagrodę specjalną dla Ma-
riana Walasa jednego z założycieli i 
członka Zespołu Pieśni i Tańca Wier-
na Rzeka.

Za nami również finał 45. Buskich 
Spotkań z Folklorem. W niedzielę 8 
sierpnia na placu przed Wojewódz-
kim Domem Kultury w Kielcach od-
był się koncert laureatów przeglądu, 
podczas którego wręczono nagrody i 
wyróżnienia. Nagrodę główną Grand 
Prix im. Piotra Gana przyznano Ka-
peli ludowej z Rykoszyna. To nie ko-
niec sukcesów. W kategorii Zespołów 
Pieśni i Tańca miejsce pierwsze przy-
znano Zespołowi Pieśni i Tańca Wier-
na Rzeka, miejsce trzecie ex aequo 
z zespołem z Łopuszna zajął Zespół 
Pieśni i Tańca Wincentowianie. Wy-
różnienie w tej kategorii wręczono 
Zespołowi Pieśni i Tańca Piekoszo-
wianie.

– Te pasma sukcesów naszych ze-
społów ludowych oraz koła gospodyń 
utwierdzają mnie w przekonaniu, że 

kultura w gminie Piekoszów jest na 
wysokim poziomie. Jestem wdzięczny 
zespołom za tak znakomitą promocję 
kultury ludowej, tradycji oraz gminy 
Piekoszów. Z pewnością takie na-
grody czy wyróżnienia dają im solid-
ną dawkę energii oraz motywację do 
uczestnictwa w kolejnych konkursach 
i przeglądach – zaznacza wójt gminy 
Piekoszów Zbigniew Piątek.

15-lecie Zespołu Pieśni i Tańca 
Wierna Rzeka 

Zespół Pieśni i Tańca Wierna Rze-
ka powstał w 2005 roku. W tym roku 
co prawda przypada już 16 rok ich 
działalności, to jednak hucznie obcho-
dzone było 15-lecie. – Taka impreza 
miała się odbyć rok wcześniej, nieste-
ty ze względu na pandemię nie było 
możliwe jej zorganizowanie – mówi 
kierownik zespołu Teodora Krążek. 

Podczas wydarzenia, które miało 
miejsce w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym w Jeżynowie, nie zabrakło 
ciepłych słów skierowanych do jubi-
latów, historii oraz podarunków jakie 
przynieśli obecni na wydarzeniu za-
proszeni goście m.in. Starosta Miro-
sław Gębski, członek Zarządu Powia-
tu Cezary Majcher, senator Krzysztof 
Słoń oraz przedstawiciele zespołów 
Piekoszowianie i Stowarzyszenia 
Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie. 
Słowa podziękowań wraz z prze-
wodniczącą Rady Gminy Piekoszów 
Barbarą Drogosz przekazał także 
wójt gminy Zbigniew Piątek. – Ta-
kie wydarzenia sprawiają radość nie 
tylko wam, ale i nam. Ten jubileusz 
sprowadza do refleksji jak zespół się 
tworzył, rozwijał, w jaki sposób i gdzie 
odnosiliście sukcesy, jak również kto 
teraz tworzy zespół, kogo już między 
wami nie ma. Nie mogę nie wspo-
mnieć o zmarłym Marianie Walasie, 
który był podporą zespołu, wielolet-
nim kierownikiem i osobą niezwykle 
pozytywną – mówił gospodarz gmi-
ny Piekoszów. – Jesteśmy niezwykle 
wdzięczni za waszą obecność w tym 
ważnym dla nas dniu. Dziękujemy za 
wszystkie prezenty, piękne życzenia i 
wszelkie wsparcie jakie od was otrzy-
mujemy – mówiła Teodora Krążek.                        

                                             /kcz/
Zespół Piekoszowianie z rąk starosty kieleckiego odebrał wyróżnienie w kategorii zespół artystyczny. (fot. 
Starostwo Powiatowe w Kielcach)
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Akcja #SzczepimySię z KGW
Piekoszowianie

„#SzczepmySię z KGW” to 
kolejna akcja zachęcająca do 
zaszczepienia się przeciw Co-
vid-19, w ramach której odby-
wają się liczne wydarzenia. W 
Piekoszowie w związku z akcją 
odbył się festyn zorganizowa-
ny przez Koło Gospodyń Wiej-
skich Piekoszowianie.

Pokazy rękodzieła, domowe 
wypieki i ciepły posiłek, pokaz 
sprzętu strażackiego oraz pierw-
szej pomocy w wykonaniu dru-
hów z OSP w Piekoszowie, mnó-
stwo muzyki, tańca i śpiewu – to 
wszystko czekało na uczestników 
festynu zorganizowanego przez 
KGW Piekoszowianie. – To dzi-
siejsze wydarzenie ma na celu 
głównie zachęcenie do szczepień. 
Jak widać frekwencja jest spora, 
mieszkańcy w różnym wieku przy-
jeżdżają się szczepić. Warto to 
zrobić, by uniknąć przykrych kon-
sekwencji związanych z zachoro-
waniem na Covid-19 – zachęcała 
Teresa Domagała z KGW Pieko-
szowianie. 

Festyn oraz szczepienia trwa-
ły do godziny 18. W sumie jed-
nodawkową szczepionką John-
son&Johnson zaszczepionych 
zostało kilkadziesiąt osób. – 
Szczepimy się nie tylko dla siebie, 
ale i dla swoich rodzin. Szczepie-
nie zapobiega ciężkim postaciom 
choroby. Warto zaznaczyć, że 80 
procent osób zaszczepionych nie 
choruje, a 20 procent choruje ła-
godnie. Szczepienie jest bezpiecz-
ne, a jakiekolwiek wątpliwości wy-
jaśniane są podczas kwalifikacji. 
Nie ma się czego obawiać – po-
twierdzał Michał Szkoła lekarz z 
ośrodka zdrowia w Piekoszowie. 
Gmina Piekoszów jest mocno za-
angażowana w program szcze-
pień. Oprócz festynu, organizo-
wane jest również dowożenie na 
szczepienia osób starszych lub 
niepełnosprawnych. – To strażacy 

dowożą takich mieszkańców do 
punktu szczepień – wyjaśnia wójt 
Zbigniew Piątek. – Dodatkowo, w 
niedzielę 1 sierpnia przy kościele 
parafialnym w Piekoszowie rów-
nież można było się zaszczepić. 
Osobiście jestem po szczepieniu i 
zachęcam do tego, by dla swojego 
dobra oraz dla dobra innych osób, 
także swoich rodzin czy współpra-
cowników, zaszczepić się przeciw 
Covid-19 – dodaje wójt gminy Pie-
koszów. – Z pewnością warto się 
zaszczepić, żeby swobodnie brać 
udział w życiu społecznym, by 

móc w końcu powrócić do normal-
ności i nie zostać znów zamknię-
tym w domach – mówiła z kolei 
przewodnicząca Rady Gminy Pie-
koszów Barbara Drogosz. 

O oprawę muzyczną wydarze-
nia zadbał Zespół Pieśni i Tańca 
Piekoszowianie oraz zespół Bra-
ters.

Patronat honorowy nad impre-
zą objął Przewodniczący Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki.

              /kcz/

Festyn zorganizowano w ramach akcji #SzczepimySię z KGW. (fot. BCK)

Na mieszkańców czekała wystawa rękodzieła oraz poczęstunek. (fot. BCK)
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Integracyjne miejsce w Skałce
Mieszkańcy Skałki mają swoje miejsce do inte-

gracji. Oficjalne otwarcie placu miało miejsce w so-
botę 14 sierpnia.

Wiata, boisko do siatkówki, stoliki i ławki wykonane 
m.in. z palet, stół do ping-ponga, miejsce na ognisko 
oraz grill – wszystko to mieści się w Skałce, gdzie wła-
śnie otwarto miejsce do integracji mieszkańców. – Nie 
byłoby tego miejsca gdyby nie ludzie. Wystarczyło dać 
im impuls do działania i taki mamy efekt. Wcześniej 
były tu zarośla – teraz mamy znakomite miejsce do za-
bawy, spotkań. Mieszkańcy podczas prac przychodzili 
i pomagali. Sadzili drzewa, zamieszczali sprzęty, gra-
bili, kosili, wywiercali potrzebne otwory na ogrodzenie. 
Była tu masa pracy – mówił sołtys Skałki Zdzisław Ko-
pacz. – Naszą dumą jest oczywiście duża wiata, której 
sponsorem była firma Nordkalk Miedzianka – podkre-
ślał. – Tej firmie należą się duże podziękowania, nie tyl-
ko za wiatę, ale i za kruszywo, którym został ten teren 
utwardzony. To wspaniałe, że znaleźli się ludzie, którzy 
wspólnie stworzyli takie miejsce. Jest to dobry przykład 
dla innych – zaznaczyła przewodnicząca Rady Gminy 
Piekoszów Barbara Drogosz, która wraz z wójtem gmi-
ny Piekoszów Zbigniewem Piątkiem dokonała uroczy-
stego przecięcia wstęgi i otwarcia miejsca do integracji. 
Plac został także poświęcony przez księdza Tadeusza 
Lalewicza proboszcza parafii Rykoszyn.

– Jest to inicjatywa, którą należy pochwalić. Miesz-
kańcy są aktywni, angażują się w takie prace. Jestem 
pewien, że to miejsce będzie tętniło życiem, będzie 
użytkowane nie tylko przez mieszkańców Skałki, ale i 

przez osoby mieszkające w okolicy – mówił wójt Zbi-
gniew Piątek, dziękując jednocześnie za motywowanie 
sołtysowi Skałki Zdzisławowi Kopaczowi. – Sołtys Skał-
ki jest tutaj motorem napędowym. Inicjuje te działania, 
zachęca ludzi, wprowadza naprawdę dobrą atmosferę 
w lokalnej społeczności. To niezwykle ważne – mówił 
wójt Zbigniew Piątek.

Miejsce do integracji stworzone w Skałce już tętni ży-
ciem. Na początku wakacji zorganizowany został festyn 
dla dzieci, z darmową watą, popcornem, animatorem 
czy prelekcją policjantów o bezpieczeństwie. Natomiast 
podczas uroczystego otwarcia obiektu czekały atrakcje 
również dla dorosłych. W tym dniu można było również 
skorzystać z możliwości zaszczepienia się przeciw Co-
vid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.                                        

             /kcz/

Podczas wakacyjnego festynu, nie zabrakło zabaw dla dzieci. (fot. BCK)

Kolejne dofinansowanie dla seniorów
Chęci do działania, aktywności i kreatywności 

można tylko pozytywnie pozazdrościć seniorom z 
gminy Piekoszów, którzy postawili przed sobą ko-
lejne ambitne cele do zrealizowania. Gmina Pieko-
szów właśnie pozyskała wysokie dofinansowanie 
rządowe na działalność klubu w ramach programu 
„Senior+”.   

Zewnętrzne wsparcie finansowe wyniesie blisko 37 
tysięcy złotych i zostało przyznane w ramach Progra-
mu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 
2021 moduł II Zapewnienie funkcjonowania Klubu Se-
nior+. Stosowną umowę w tej sprawie już podpisano. 
– Z tego miejsca pragnę złożyć serdeczne podzięko-
wania na ręce wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa 
Koniusza za przyznane wsparcie finansowe i dostrze-
ganie potrzeb seniorów, którzy są przecież niezwykle 
ważną grupą społeczną. O nich każdy samorząd po-
winien zawsze pamiętać i dbać. Cieszę się, że mamy 
w gminie tak dobrze prosperujący Klub Seniora, który 
świetnie się przyjął i wspaniale spełnia swoje zadanie. 
Jest to miejsce, gdzie osoby starsze mogą się spoty-

kać i aktywnie spędzać wolny czas. Dzięki pozyskanym 
środkom seniorzy wezmą udział w szeregu ciekawych 
zajęć nie tylko rozwijających nowe umiejętności, ale 
też wspierających kondycję fizyczną i zdrowie – mówi 
wójt Zbigniew Piątek.

W ramach dofinansowania w Klubie Seniora w Pie-
koszowie będą organizowane atrakcyjne warsztaty. 
– Z całą pewnością nadal będą odbywały się zajęcia 
ruchowe. Myślimy o rehabilitantach czy instruktorach 
chociażby Nordic Walking. Będą też liczne warsztaty 
artystyczne, czy kulinarne, a także wykłady, spotkania 
informacyjno-edukacyjne i zajęcia pogłębiające wiedzę 
seniorów w zakresie wielu różnych dziedzin. Odby-
wać się będą też zajęcia prozdrowotne i aktywizują-
ce społecznie – wymienia Justyna Malarczyk pełnią-
ca obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Piekoszowie. Z pozyskanych środków 
zakupione zostaną także materiały do prowadzenia za-
jęć artystyczno-plastycznych, a także niezbędne środ-
ki do utrzymania porządku w pomieszczeniach Klubu.                                        

               /A. Olech/
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Złote gody w gminie Piekoszów
„Przysięgam ci miłość, wier-

ność i uczciwość małżeńską 
oraz, że cię nie opuszczę cię aż 
do śmierci” – te słowa przed 50-
laty wypowiedziało 51 par mał-
żeńskich, które w roku 2020 i 
2021 obchodziły tzw. Złote Gody.

–  Ze względu na zeszłoroczne 
obostrzenia nie udało nam się zor-
ganizować Złotych godów za 2020 
rok. Dlatego też w tym roku, w po-
dziale na kilka grup, gościmy jubi-
latów z roku ubiegłego i obecnego 
– tłumaczy wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. – Uroczystość 
Złotych godów to niezwykłe wyda-
rzenie, bardzo podniosłe. Jest ono 
zwieńczeniem ich miłości i wytrwa-
łości przez minione 50 lat wspól-
nego życia. Nasi jubilaci są dosko-
nałym przykładem dla młodszego 
pokolenia jak żyć, by wytrwać tak 
długo z jedną osobą w zgodzie i 
szacunku – podkreślał wójt gminy, 
który w imieniu Prezydenta RP od-
znaczył małżonków Medalem Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Były również dyplomy, prezenty i 
czerwone róże symbolizujące mi-
łość. – Dzisiejsi jubilaci podkreśla-
ją, że dawniej jak coś psuło się w 
małżeństwie to się to naprawiało, 
a nie rezygnowało z tego. To jest 
ich recepta na długoletni związek. 
Młodzi małżonkowie powinni brać 
przykład z takiego podejścia do ży-

cia – mówiła obecna na uroczysto-
ściach przewodnicząca Rady Gmi-
ny Piekoszów Barbara Drogosz. 

Jak zaznaczali małżonkowie, 
podstawą udanego związku jest 
wzajemny szacunek oraz kompro-
mis. – W związku chodzi również o 
dobór charakterów. My z małżonką 
uzupełniamy się, nie ma miedzy 
nami „cichych dni”, a problemy jeśli 
się pojawiają od razu wspólnie roz-
wiązujemy – mówił radny Zdzisław 
Grosicki, który wraz z małżonką 
Ewą, także obchodzi w tym roku 
swoje 50-lecie pożycia małżeńskie-
go. – Trzeba żyć każdym dniem, 
nie tracić czasu na kłótnie, a gor-
sze chwile przeżywać razem.  Nie 
można się zaniedbywać, trzeba iść 
przez życie we wspólnym szacunku 
i zrozumieniu – mówili z kolei radny 
Piotr Bąk wraz z żoną Zofią. 

Medal Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie w 2020 roku otrzyma-
li Henryka i Marian Banaś, Stani-
sława i Kazimierz Jończyk, Maria 
i Tadeusz Snochowscy, Maria i 
Zdzisław Fatyga, Czesława i Hen-
ryk Korba, Wiesława i Leopold Kor-
ba, Julianna i Tadeusz Piotrowscy, 
Henryka i Jan Piotrowscy, Jadwiga 
i Wacław Boguccy, Danuta i Henryk 
Chachurscy, Maria i Witold Grab-
ka, Danuta i Jerzy Moćko, Janina 
i Wiesław Siwińscy, Zofia i Wie-
sław Tomaszewscy, Irena i Mieczy-

sław Wilczkowscy, Helena i Zyg-
munt Kozieł, Henryka i Stanisław 
Brożek, Danuta i Józef Gieroń, 
Stanisława i Mieczysław Kręcikij, 
Genowefa i Kazimierz Domagała, 
Natalia i Ludwik Sideł, Alicja i Bo-
lesław Porzucek, Leokadia i Zenon 
Kaczmarkowie, Lidia i Marian Pały-
szowie, Elżbieta i Adam Rysińscy 
oraz Danuta i Stanisław Zielińscy.

Medal Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie w 2021 roku otrzyma-
li: Zofia i Piotr Bąk, Barbara i Zbi-
gniew Brożek, Krystyna i Czesław 
Chmielewscy, Henryka i Marian 
Ciołak, Natalia i Stefan Danieluk, 
Julianna i Czesław Dębek, Zofia 
i Władysław Dudek, Ryszarda i 
Edward Florczyk, Cecylia i Broni-
sław Górak, Ewa i Zdzisław Gro-
siccy, Teresa i Henryk Karbownik, 
Danuta i Józef Krawczyk, Janina i 
Mieczysław Kuban, Krystyna i Ka-
zimierz Lusińscy, Krystyna i Stani-
sław Pakuła, Jadwiga i Zenon Pię-
ta, Danuta i Stanisław Podstawka, 
Alina i Władysław Rowińscy, Ja-
dwiga i Henryk Sideł, Zofia i Wła-
dysław Supierz, Alicja i Bolesław 
Szymkiewicz, Zofia i Bogdan Tere-
lak, Teresa i Tadeusz Urbańczyk, 
Jadwiga i Bogdan Wersoccy, Ge-
nowefa i Mateusz Wijas oraz Zofia 
i Stefan Woźniak.                 

                                          /kcz/

Jedna z grup jubilatów, którzy w 2020 roku obchodzili 50-lecie związku małżeńskiego. (fot. BCK)
Każdy z jubilatów otrzymał medal, legitymację oraz 
kwiaty i upominki. (fot. BCK)
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Wybierając się na spacer do 
lasu można spotkać nie tylko 
grzyby. W wielu leśnych zakąt-
kach znajdują się zużyte pralki, 
telewizory, opony czy mikrofa-
lówki. 

Nie tylko butelki plastikowe, 

szklane, czy torebki foliowe sta-
nowią źródło problemu. Również 
i odpady wielkogabarytowe stają 
się częstym widokiem w naszych 
lasach. – Spędzając czas w lesie 
oczekujemy czystości i odpoczyn-
ku na łonie natury. Niestety bardzo 
często spotykamy przy leśnych 
ścieżkach ogromne hałdy śmie-
ci, które stanowią nie tylko odpa-
dy typowo komunalne, ale przede 
wszystkim zużyty sprzęt elektro-
niczny, gruz budowlany czy me-
ble – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który dodaje, że 
tego typu śmieci są przecież od-
bierane w określonych terminach 
sprzed posesji.

Warto zaznaczyć, że w 2021 

roku kodeks przewiduje mandat za 
nielegalny wywóz śmieci w kwo-
cie od 20 do nawet 5000 złotych. 
– Zanieczyszczanie środowiska 
to przestępstwo, dlatego kara dla 
każdej osoby, która to robi powin-
na być dotkliwa. Mam nadzieję, że 
tego typu działania spowodują w 
końcu, że osoby, które zaśmiecają 
lasy, zaprzestaną tego procederu i 
poczują wyrzuty sumienia – mówi 
wójt Zbigniew Piątek. – Zastanów-
my się nad tym co robimy przy-
rodzie, bo konsekwencje złych 
czynów odbiją się na kolejnych 
pokoleniach – apeluje gospodarz 
gminy Piekoszów.

                                        /kcz/

O EKOLOGII

Kapliczka św. Krzysztofa poświęcona
Znajdująca się na terenie 

wpisanego na światową listę 
UNESCO rezerwatu Moczydło 
– położonego w Jaworzni – ka-
pliczka Świętego Krzysztofa ku 
pamięci wybitnego geologa, 
doc. dr hab. Zbigniewa Rubi-
nowskiego została poświęcona. 

Ścieżka dydaktyczna położona 
na terenie rezerwatów Chelosiowa 
Jama i Moczydło została otwar-
ta dla turystów pod koniec maja 
bieżącego roku. Budowa ścieżek 
dydaktycznych kosztowała nieco 
ponad 1,8 miliona złotych, z czego 
aż 85 procent kosztów pokryło po-
zyskane przez gminę Piekoszów 
unijne dofinansowanie. Obydwa 
rezerwaty zostały wpisane na 
światową listę UNESCO i kryją 
wiele fantastycznych ciekawo-
stek. W Rezerwacie Moczydło w 
Jaworzni, poza puntami widoko-
wymi, a także stanowiskami edu-
kacyjnymi i obserwacyjnymi swo-
je miejsce znalazła też kapliczka 
św. Krzysztofa ku pamięci doc. dr 
hab. Zbigniewa Rubinowskiego. 
– Był to wybitny geolog, anima-
tor życia naukowego, działacz na 
rzecz ochrony przyrody, alpinista, 
polarnik, członek wielu rad, ko-

misji, komitetów, towarzystw na-
ukowych, a także nauczyciel i to-
warzysz wypraw wysokogórskich. 
Cieszę się, że udało się upamięt-
nić tą wybitną postać na terenie 
Rezerwatu Moczydlo – mówi wójt 
Zbigniew Piątek.

Kapliczkę św. Krzysztofa w 
obecności władz gminy Pieko-
szów, a także zgromadzonych 
przewodników turystycznych, 
przyjaciół i znajomych doc. dr 
hab. Zbigniewa Rubinowskiego 
poświęcił proboszcz parafii Ja-
worznia ksiądz Stanisław Stry-
charczyk. 

Następnie wszyscy zgromadze-
ni pod przewodnictwem Andrzeja 
Kaszy przeszli całą ścieżkę dy-
daktyczną, zatrzymując się przy 
stanowiskach edukacyjnych, gdzie 
przedstawiane były dzieje histo-
ryczne rezerwatu.

– Dzięki pozyskanemu przez 
nas milionowemu dofinansowaniu 
obydwa rezerwaty zostały całko-
wicie dostępne dla wszystkich. 
Warto do nas przyjechać i prze-
konać się osobiście jak są nie-
powtarzalne – przekonuje wójt 
Zbigniew Piątek.           
                                    /A. Olech/

Wszyscy obecni tuż po poświęceniu kapliczki przeszli przez całą ścieżkę dydaktyczną. (fot. CKinfo)
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Udana akcja „Wakacje z BCK”
Akcja „Wakacje z BCK” do-

biegła końca. Niezwykle aktyw-
ne podsumowanie odbyło się 6 
sierpnia w budynkach Biblioteki 
Centrum Kultury w Piekoszowie.

Dziewięćdziesiątka dzieci z róż-
nych miejscowości gminy Piekoszów 
wzięła udział w zakończeniu wakacji 
z BCK. Przez 5 tygodni uczestnicy 
akcji mogli brać udział w zajęciach 
animacyjnych w Centrum Kultury 
w Piekoszowie oraz świetlicach i fi-
liach bibliotecznych. Oprócz zabaw 
na miejscu, nie zabrakło wycieczek 
choćby do „Magicznych ogrodów” w 
Trzciankach czy do Parku Edukacji 
Globalnej i Ogrodu doświadczeń w 
Krakowie. Nie obyło się także bez 
kina i wodnego szaleństwa na base-
nie.

Podczas podsumowania akcji wa-
kacyjnej, dzieci brały udział w sze-
regu atrakcji. W budynku Centrum 
Kultury w Piekoszowie odbywały się 
zawody sportowe takie jak wyścigi, 
gra „Kółko i krzyżyk”, ringo i wiele in-
nych. – Dzięki współpracy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego w ramach 
projektu „Wolontariat jest super” po-
zyskaliśmy materiały do zajęć ani-
macyjnych, które były wykorzystane 
podczas zakończenia naszych pół-
kolonii letnich. Wolontariusze BGK 
służyli pomocą podczas rozgrywek 
sportowych, malowania twarzy i za-
baw animacyjnych, za co im ser-
decznie dziękuję – mówiła Anna Wilk 
p.o. dyrektora BCK. – Dzieci chętnie 
brały udział nie tylko w zawodach, 
za które otrzymywali nagrody, ale 
i w tworzeniu balonów czy malowa-
niu twarzy – dodaje. – Dzieci bardzo 
aktywnie spędziły ten czas, jest tu 
mnóstwo atrakcji. Myślę, że tęskniły 
za takimi wydarzeniami, za wspólny-
mi spotkaniami – podkreślała Barba-
ra Drogosz Przewodnicząca Rady 
Gminy Piekoszów. Rzeczywiście – 
lekcje zdalne, obostrzenia i ograni-
czenia spowodowane pandemią nie 
pozwalały wcześniej na organizację 
takich wakacji i ich podsumowania. 
– Takie wydarzenia to doskonała 
integracja dzieci i młodzieży z róż-
nych miejscowości i w różnym wieku. 

Bardzo dobrze, że mogą się spotkać 
ze sobą poza szkołą i aktywnie ten 
czas spędzić – mówiła z kolei Mał-
gorzata Pietrzykowska przewodni-
cząca Komisji ds. Oświaty, Kultury, 
Sportu, Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej. Podczas zakończenia 
akcji wakacyjnej dzieci skorzystały 
również z obecności sensei Macieja 
Świta, który poprowadził krótkie za-
jęcia z karate.

W tym samym czasie, druga gru-
pa uczniów, powitana przez Grażynę 
Tatar sekretarz gminy Piekoszów, 
brała udział w pikniku czytelniczym, 
który odbywał się w piekoszowskiej 
bibliotece. Na uczestników czekała 
gra literacka nawiązująca do „Małe-
go księcia” czy też malowanie piór-
ników. – Dzieci wysłuchały również 
głośnego czytania „Małego księcia” 
w wykonaniu Barbary Drogosz prze-
wodniczącej rady oraz radnej Małgo-

rzaty Pietrzykowskiej – dodaje Anna 
Wilk p.o. dyrektora BCK.

Smacznym podsumowaniem spo-
tkania była pizza ufundowana przez 
Klub Seniora w Piekoszowie. – Spo-
tkania seniorów z dziećmi to świet-
na integracja. Wykorzystaliśmy mo-
ment wakacji, by się z nimi zobaczyć 
i przeprowadzić konkurs plastyczny 
oraz gry międzypokoleniowe. Senio-
rzy dzięki takim spotkaniom czują się 
potrzebni, są pozytywnie nastawieni 
i nabierają energii do kolejnych dzia-
łań – tłumaczy Katarzyna Nawrocka 
opiekun Klubu Seniora w Piekoszo-
wie.

Nagrody oraz wakacyjne dyplomy 
na zakończenie wydarzenia wręcza-
ły Grażyna Tatar sekretarz gminy, 
Barbara Drogosz przewodnicząca 
rady oraz radna Małgorzata Pietrzy-
kowska.                                      /kcz/

Sportowa część podsumowania wakacji odbyła się w Centrum Kultury w Piekoszowie. (fot. BCK)

Natomiast w bibliotece w Piekoszowie miała miejsce m.in. gra literacka. (fot. BCK)
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Poznaj najpiękniejsze wianki
i ogrody gminy Piekoszów

Najpiękniejszy wianek świętojański – nowy 
konkurs Biblioteki Centrum Kultury w Piekoszo-
wie spotkał się ze znakomitym odbiorem. 

Komisja oceniająca brała pod uwagę umiejętność 
i sposób wykonania wianka, a także dobór materia-
łów (kwiaty, zioła, trawy) oraz ogólne wrażenie este-
tyczne i zaangażowanie.

W konkursie wyróżniono Agnieszkę Lamczyk z 
Dobrzeszowa członkinię Zespołu Pieśni i Tańca 
Wierna Rzeka. Miejsce trzecie zajęła Kasia Surma 
z Julianowa. – Kasia mimo młodego wieku dobrze 
wiedziała co zbierać i jak zaplatać, by powstał pięk-
ny wianek – mówili organizatorzy konkursu. Na dru-
gim miejscu uplasowała się Teodora Krążek również 
z zespołu Wierna Rzeka, a także uczestnicy zajęć 
prowadzonych w Świetlicy Środowiskowej w Pie-
koszowie. – Cieszy nas to, że w konkursie wzięły 
udział dzieci. Jest to bardzo ważne, by przekazywać 
młodszemu pokoleniu tradycję, wiedzę o dawnych 
zwyczajach – tłumaczą organizatorzy.

Zwyciężczyniami konkursu na Najpiękniejszy Wia-
nek Świętojański zostały – Amelia Tomasik z Bry-
nicy oraz przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich 
z Rykoszyna, które dodatkowo wykonały wianek na 
szkielecie do puszczania na wodzie.

Najpiękniejsze ogrody 
gminy Piekoszów

Dużym zainteresowaniem cieszył się kolejny z 
konkursów „Ogród moich marzeń”, w którym w tym 
roku udział wzięło 15 właścicieli ogrodów.

Komisja oceniająca w składzie Grażyna Tatar se-
kretarz gminy Piekoszów, Barbara Drogosz prze-
wodnicząca Rady Gminy Piekoszów oraz Katarzyna 
Czerwińska z Biblioteka Centrum Kultury w Pieko-
szowie podczas oceny brały pod uwagę m.in. osobi-
stą aranżację ogrodu, dobór roślin zdobiących ogród 
przez cały rok i ogólne wrażenie estetyczne. 

Po ocenie wszystkich zgłoszonych ogrodów 
wyłoniono laureatów oraz wyróżnionych. Trzeba 
przyznać, że w tym roku ocena nie była łatwa. – 
Wszystkie ogrody, które ocieniałyśmy zasługują na 
nagrodę. Widać w nich duże zaangażowanie właści-
cieli, dbałość o najdrobniejsze szczegóły i wyczu-
walną pasję z jaką to robią – podkreślała Barbara 
Drogosz. Miejsce pierwsze przyznano Halinie Walas 
z Rykoszyna, drugie – Mieczysławie Szcześniak z 
Micigozdu, a trzecie Zdzisławowi Kwiatkowskiemu 
z Łosienka oraz Elżbiecie i Piotrowi Parszewskim z 
Janowa. Przyznano także wyróżnienia – za najład-
niejszy warzywniak otrzymali je Elżbieta i Jan Gar-
bat ze Skałki; za osobiste i rodzinne zaangażowanie 
wręczono je Zuzannie Terelak z Piekoszowa, a za 
ciekawe rozwiązania zagospodarowania – Anecie i 
Sławomirowi Staszewskim z Janowa.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz bony 
na zakupy ogrodnicze.                                      /kcz/

Jednymi z laureatek konkursu na najładniejszy wianek jest Koło Gospodyń 
Wiejskich z Rykoszyna. (fot. KGW Rykoszyn)

Ogród zgłoszony przez Halinę Walas z Rykoszyna został uznany za najpięk-
niejszy w tegorocznej edycji konkursu. (fot. BCK)
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Młodzież z pomysłami
„Przestrzeń dla młodych” to 

projekt, dzięki któremu pomysły 
młodych ludzi mogą stać się rze-
czywistością.

Kolejna edycja Programu Granto-
wego Gminy Piekoszów w tym roku 
również cieszyła się zainteresowa-
niem. Po 1000 złotych dofinanso-
wania otrzymało 7 grup uczestni-
ków, którzy chcą zrealizować swój 
pomysł w miejscowościach, w któ-
rych mieszkają. – Projekty, które 
w tym roku zostały dofinansowane 
opierają się głównie na aktywnym 
spędzaniu czasu, rozwoju fizycz-
nym oraz integracji – mówi Joanna 
Makuch Prezes Fundacji Kulturalna 
Przestrzeń, która realizuje projekt 
we współpracy z Biblioteką Cen-
trum Kultury w Piekoszowie. Tego-
roczne pomysły to:

- „Przestrzeń dla młodych” zgło-
szony przez Ludowy Zespół Dzie-
cięcy „Skowroneczki” z Rykoszyna, 
który polegać ma na prezentowa-
niu bogactwa folkloru ludowego i 
promocji kultury ludowej. Powstały 
zespół będzie występował na oko-
licznych uroczystościach szkolnych 
oraz pozaszkolnych. Pomysłodawcy 
projektu chcą zakupić stroje ludowe 
wraz z dodatkami oraz instrumenty.

- „Skoczmy po zabawę” zgło-
szony przez Żabki ze Skałki, który 
polegać będzie na stworzeniu bez-
piecznego, a zarazem kreatywnego 
miejsca do wspólnej zabawy. Po-
mysłodawcy chcą w tym celu zaku-
pić trampolinę.

- „Młodzieżowy antydepresant” 
zgłoszony przez Szkolny Klub Wo-
lontariatu z Łosienia, zakładający 
organizację „Aktywnego dnia z 
uśmiechem” mający na celu prze-
ciwdziałanie młodzieńczej depresji, 
alienacji i utraty poczucia tożsamo-
ści grupowej. Realizatorzy projektu 
chcą odwiedzić Muzeum Lat Szkol-
nych Stefana Żeromskiego, Park 
Rozrywki oraz udać się do kina lub 
teatru.

- „Sport to zdrowie” zgłoszony 
przez Tytanów z Zajączkowa, za-
kładający organizację zabaw har-

cerskich w celu zachęcenia innych 
do wstąpienia w szeregi harcerzy. 
Pomysłodawcy oprócz zabaw in-
tegracyjnych, chcą zorganizować 
ognisko i harcogranie. Do realizacji 
tego celu zakupiony zostanie sprzęt 
do gier i zabaw.

- „Turniej sportowy” zgłoszony 
przez Janowskie Orlęta z Janowa, 
polega na organizacji turnieju spor-
towego. Do realizacji tego celu za-
kupione zostaną nagrody, puchary, 
napoje i poczęstunek oraz przygo-
towanie boiska. 

- „Na Królewskim Szlaku” zgło-
szony przez Odkrywców z Za-
jączkowa polega na zapoznaniu 
uczestników projektu z zasadami 
bezpiecznego poruszania się ko-
munikacją miejską oraz po dużym 
mieście. W tym celu oprócz trans-
portu, zakupione zostaną odpo-
wiednie bilety; odbędzie się także 
rejs po Wiśle;

- „Przestrzeń dla najmłodszych” 
zgłoszony przez grupę etc. ze Skał-
ki zakłada stworzenie miejsca dla 
najmłodszych dzieci. Pomysłodaw-

cy chcą zakupić piaskownice oraz 
mini zestaw placu zabaw.

Uroczystego wręczenia vouche-
rów dokonał wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek wraz z przewod-
niczącą rady Barbarą Drogosz. – 
Cieszę się, że tak wielu młodych 
ludzi ma pomysły i chce je realizo-
wać. To bardzo ważne, by oni rów-
nież mieli swoje miejsce w lokalnej 
społeczności – podsumował wójt 
Zbigniew Piątek. – To dobrze, że 
realizowane są takie projekty, które 
dają możliwość pokazania swoich 
umiejętności organizacyjnych przez 
młode osoby. Jeśli jakiś ich pomysł 
zdobywa aprobatę otoczenia i po-
zyskują środki finansowe na ich 
realizację to tym bardziej motywują 
się do dalszych działań. Korzystają 
z nich nie tylko pomysłodawcy, ale 
przede wszystkim inni mieszkańcy 
danej społeczności – mówiła Bar-
bara Drogosz.

Realizatorzy poszczególnych pro-
jektów otrzymali dofinansowania w 
kwocie 1000 złotych.              

               /kcz/

W tym roku zrealizowanych zostanie 7 pomysłów. (fot. BCK)




