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Gmina Piekoszów
ciągle się rozwija2-3

Kolejne drogi zostały oficjalnie 
otwarte. Jednak inwestycje nie koń-
czą się na infrastrukturze drogowej. 
Powstaje także boisko wielofunkcyj-
ne w Piekoszowie.

Nagrody Wójta Gminy
Piekoszów wręczone7

Dwunastu nauczycieli z placówek 
oświatowych z terenu gminy Pie-
koszów otrzymało Nagrody Wójta 
Gminy Piekoszów.

Festiwal Konfrontacje
Kultur za nami12

Podczas czterech dni 4. Festi-
walu Konfrontacje Kultur publicz-
ność mogła brać udział w kon-
certach, spektaklu, wystawach i 
spotkaniu autorskim.

Pierwszaki uroczyście ślubowały
Czytaj na str. 10
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Gmina Piekoszów stawia nie tylko na inwestycje drogowe.
Niebawem powstanie również boisko wielofunkcyjne w Piekoszowie

ZDANIEM RADNEJ
 Ulica Witosa to 

już trzecia ulica na 
Osiedlu 40-lecia, 
która została kom-
pleksowo zmoderni-
zowana. 

Mieszkańcy mogą cieszyć się 
z nowej nawierzchni i z chodników. 
Nareszcie, podobnie jak na innych 
ulicach tego osiedla, jest tu komfor-
towo i bezpiecznie.

    Małgorzata Pietrzykowska
Radna Gminy Piekoszów

Ulica Witosa w Piekoszowie oraz 
droga gminna w Gałęzicach to 
dwie kolejne inwestycje drogowe 
zakończone sukcesem i uroczy-
ście oddane do użytku.

Pierwsza z dróg, ulica Witosa na 
Osiedlu 40-lecia w Piekoszowie zy-
skała nawierzchnię asfaltową o dłu-
gości 200 metrów wraz z chodnikami, 
bezpiecznymi przejściami dla pie-
szych oraz oświetleniem ledowym, 
dzięki któremu będzie oszczędniej. 
– Dzisiejszym otwarciem ulicy Wito-
sa zamykamy inwestycje drogowe na 
tym osiedlu. Jest to kolejne zadanie 
inwestycyjne, które wpisuje się w mój 
plan rozwoju gminy Piekoszów – mó-
wił podczas uroczystego otwarcia 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. Radości z nowej nawierzchni nie 
kryli także radni Jacek Zegadło i Mał-

Ulica Witosa w Piekoszowie przeszła całkowitą metamorfozę. (fot. BCK)

Również droga gminna w Gałęzicach zyskała nową nawierzchnię i pobocza. (fot. BCK)

gorzata Pietrzykowska oraz sołtys 
Piekoszowa Marek Sorbian. Z kolei 
przewodnicząca Rady Gminy Pieko-
szów Barbara Drogosz podkreślała, 
że poprawa komfortu życia mieszkań-
ców to dla wójta i rady gminy priory-
tet. – Staramy się poprawiać warunki 
życia mieszkańców, choćby właśnie 
poprzez realizację takich inwestycji. 
Mam nadzieję, że – mimo kryzysu 
i wysokich cen za prąd czy materiały 
– w przyszłym roku również będziemy 
mogli być świadkami otwarcia kolej-
nych dróg w naszej gminie – mówiła 
przewodnicząca rady Barbara Dro-
gosz.

Zadowoleni z nowej drogi są także 
mieszkańcy. – Jak było sucho było 
dużo kurzu, z kolei jak padał deszcz 
tworzyło się błoto. Mimo, że Pan Wójt 
dbał o to, by na tej drodze szutrowej 

nie było ubytków, to jednak dopiero 
teraz odczuwamy prawdziwy komfort 
– mówiła Jolanta Nowak mieszkanka 
ulicy Witosa.

Warto zaznaczyć, że na realizację 
tego zadania gmina Piekoszów po-
zyskała blisko 60% dofinansowania 
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Całość inwestycji za-
mknęła się w kwocie jednego miliona 
złotych. 

Nowa droga w Gałęzicach
Oficjalne otwarcie nie ominęło tak-

że nowo wyremontowanej drogi gmin-
nej w Gałęzicach, gdzie na długości 
blisko 600 metrów położono asfalt 
oraz wykonano pobocza. – Ważne 
dla mnie są nie tylko wielomilionowe 
inwestycje drogowe, ale i takie mniej 

ZDANIEM RADNEGO
 Na remont drogi 

w Gałęzicach miesz-
kańcy czekali od 
dawna. Jest to droga 
gminna wykonana ze 
środków z budżetu 

gminy Piekoszów. Długo o nią za-
biegaliśmy wspólnie z sołtys Anną 
Nartowską. Nareszcie udało się ją 
zrealizować, z czego jesteśmy równie 
zadowoleni, co i mieszkańcy tej czę-
ści miejscowości.

    Zdzisław Grosicki 
Wiceprzewodniczący Rady 

Gminy Piekoszów



3INFORMACJE UG
Głos Piekoszowa - październik 2022

Gmina Piekoszów stawia nie tylko na inwestycje drogowe.
Niebawem powstanie również boisko wielofunkcyjne w Piekoszowie

kosztowne, a równie istotne dla miesz-
kańców. Cieszę się, że udało nam się 
zrealizować to zadanie w Gałęzicach 
i tym samym poprawić warunki życia 
mieszkańców tej części miejscowości 
– mówił wójt Zbigniew Piątek. O tym 
jak istotna była to inwestycja mówił 
także radny gminy Piekoszów Zdzi-
sław Grosicki oraz sołtys Anna Nar-
towska. – Ta część miejscowości jest 
najspokojniejsza, co powoduje, że bu-
duje się tu wiele domów. Jest jeszcze 
sporo działek, na których można się 
postawić. Co więcej, wyremontowanie 
tej drogi daje możliwości połączenia 
się z dwiema dużymi gminami ościen-
nymi – gminą Nowiny oraz gminą 
Chęciny – mówi Anna Nartowska.

Z nowej nawierzchni zadowoleni 
są także mieszkańcy, którzy również 
byli obecni na oficjalnym otwarciu. – 
Wcześniej w latach siedemdziesią-
tych jeździło się tu między kamienia-
mi. Później pojawił się żwir. Jak był 
dobrze już ubity to dało radę swo-
bodnie przejść tą drogą, ale jak był 
świeżo wysypany to nie raz niszczyło 
się w ten sposób obuwie. Teraz dzieci 
i osoby jadące do pracy mogą śmiało 
się tędy poruszać – mówi mieszkanka 
Teresa Nartowska.

Inwestycję zrealizowano ze środ-
ków budżetu gminy Piekoszów, a jej 
całkowity koszt wyniósł 210 tysięcy 
złotych.

Przy szkole w Piekoszowie
powstanie boisko wielofunkcyjne

Symboliczną łopatę wbito pod bu-
dowę nowoczesnego kompleksu 
sportowego przy szkole w Piekoszo-
wie. W ramach inwestycji powstanie 
wielofunkcyjne boisko, bieżnia i budy-
nek technicznego zaplecza sportowe-
go, a całość zyska energooszczędne 
oświetlenie. 

– Chcemy budować takie obiek-
ty sportowe, które pozwolą aktyw-
nie spędzać czas nie tylko dzieciom 
i młodzieży, ale też wszystkim miesz-
kańcom. W szkole w Piekoszowie są 
klasy sportowe i dzieci będą mogły tu 
rozwijać swoje talenty, ale z obiektu 
będą mogli korzystać też ci miesz-
kańcy, którzy tylko chcą aktywnie 
spędzać czas. Będzie to obiekt otwar-
ty i dostępny dla wszystkich – mówił 
podczas symbolicznego wbicia łopaty 
pod budowę kompleksu sportowego 
wójt gminy Piekoszów Zbigniew Pią-
tek. Jak podkreśla wiceminister Anna 
Krupka, rząd mocno wspiera rozwój 
sportu i infrastruktury sportowej. –
Często to właśnie w małych miastach 
i gminach rodzą się sportowe talen-
ty. Stąd tak ważne jest inwestowanie 
w sportową infrastrukturę, bo nie ma 
sukcesów w sporcie zawodowym 
i wyczynowym na poziomie krajowym 
i światowym bez rozwoju bezpiecznej 
nowoczesnej infrastruktury – mówiła 

wiceminister Anna Krupka.
Zdaniem senatora Krzysztofa Sło-

nia, budowa kompleksu sportowego 
w Piekoszowie jest efektem dobrej 
współpracy pomiędzy rządem, a sa-
morządem. – Często samorządowcy 
potrafią wygospodarować środki na 
nowoczesną infrastrukturę sportową, 
a przy wsparciu ze strony rządu te 
obiekty mogą mieć pokaźny i bardzo 
efektowny wymiar. I tu właśnie taki 
będzie – podkreślał senator.

Na tak nowoczesny kompleks 
sportowy społeczność szkolna cze-
kała od dawna. – Ta inwestycja była 
tu bardzo potrzebna. Będziemy mieli 
poprawioną bieżnię, nowe boisko, 
poprawiona zostanie strefa kibiców – 
mówi Krzysztof Stępniewski dyrektor 
SP w Piekoszowie.

Obecny podczas symbolicznego 
wbicia łopaty wielokrotny uczestnik 
Rajdu Dakar Maciej Giemza, zazna-
czył, że obiekty tego typu zdecydowa-
nie sprzyjają rozwojowi sportowemu 
dzieci i młodzieży. – Być może kiedyś 
doczekamy się asów sportu czy to 
w lekkiej atletyce, czy w innych dyscy-
plinach – Maciej Giemza.

Budowa kompleksu sportowego 
będzie kosztować 1 milion 783 tysią-
ce złotych, z czego pół miliona pokry-
je rządowe dofinansowanie pozyska-
ne z programu Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
„Sportowa Polska”.    /kcz/, /A. Olech/

                                   
ZDANIEM RADNEGO

 Nowe boisko 
uatrakcyjni sport, 
który jest uprawia-
ny w szkole i za-
chęci dzieci do 
tego, aby jeszcze 
bardziej aktywnie 

mogły uczestniczyć w zajęciach 
wychowania fizycznego. Oprócz 
nich, z tego miejsca będą mogli ko-
rzystać pozostali mieszkańcy Pie-
koszowa i innych miejscowości.

Jacek Zegadło
Radny Gminy PiekoszówPrace przy boisku wielofunkcyjnym już się rozpoczęły. (fot. BCK)
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Podopieczni ŚDS w Piekoszowie
mają nowy samochód

Środowiskowy Dom Samopomocy w Piekoszowie 
nareszcie ma do swojej dyspozycji samochód, dzię-
ki któremu bez przeszkód można dotrzeć na zajęcia 
i rehabilitację. 

– Samorząd gminy Piekoszów stawia nie tylko na in-
westycje takie jak rozwój infrastruktury drogowej czy go-
spodarki wodno-ściekowej, ale też na pomaganie tym, 
którzy tej pomocy potrzebują. Cieszę się, że przy wspar-
ciu finansowym pozyskanym z PFRON gmina mogła za-
kupić dziewięcioosobowy samochód, który będzie służył 
potrzebującym mieszkańcom. To auto będzie bezpiecz-
nie przywozić i odwozić niepełnosprawnych nie tylko na 
zajęcia, ale też na rehabilitację – mówi wójt gminy Pieko-
szów Zbigniew Piątek.

Jak zaznaczył Andrzej Michalski dyrektor świętokrzy-
skiego oddziału PFRON, możliwość korzystania z wła-
snego transportu zdecydowanie ułatwi i usprawni funk-
cjonowanie oraz rozwój placówki. – Tylko w tym rozdaniu 
PFRON dofinansował zakup 25 busów. Jeden z nich trafił 
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie, 
dzięki także dużemu wsparciu władz gminy, które dołoży-
ły resztę potrzebnej kwoty na zakup auta. Tego typu dzia-
łania powodują usuwanie barier transportowych, a osoby 
z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód docierać do 
placówek, w których odbywają się przeznaczone specjal-
nie dla nich różnego rodzaju zajęcia – mówi Andrzej Mi-
chalski, dyrektor świętokrzyskiego oddziału PFRON.

Zadowolenia z zakupu samochodu nie kryła kierownik 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Piekoszowie 
Iwona Kukulska. – Wcześniej nasi podopieczni musieli 
sami dotrzeć do naszego ośrodka. Często jeździli zatło-
czonymi busami, mokli na przystankach. Dzięki decyzji 
wójta i Rady Gminy Piekoszów od 2016 roku został zor-
ganizowany dla nich transport obsługiwany przez firmę 
zewnętrzną. Teraz nareszcie mamy swój samochód, któ-
ry pozwoli gminie zaoszczędzić na transporcie, a naszym 
podopiecznym dać komfort dojazdu na zajęcia i bezpiecz-
nego powrotu. Będziemy też mogli zaplanować krótkie 
wyjazdy do muzeum, do kina czy do teatru. To wiele dla 
nas znaczy – przyznaje Iwona Kukulska kierownik ŚDS 
w Piekoszowie.

Zdaniem senatora Krzysztof Słonia, własny transport 
otworzy przed niepełnosprawnymi z Piekoszowa nowe Uczestnicy ŚDS wreszcie mają własny środek transportu. (fot. BCK)

możliwości. – Środowiskowy Dom Samopomocy dla 
osób niepełnosprawnych jest czymś najważniejszym 
w życiu. Dla nich to jest być, albo nie być, a właściwie 
wyjść z domu, czy zostać w swoich czterech ścianach. 
Dziękuję władzom samorządowym i PFRON za to, że 
nie żałują środków, aby pomagać ludziom, aby dawać im 
szansę na codzienne wstawanie i dostrzeganie sensu ży-
cia, na przywrócenie godności, na radość, na rozwój i na 
możliwość bycia razem w tym ich wspólnym domu – pod-
kreślał senator Krzysztof Słoń, który od wielu lat wspiera 
osoby niepełnosprawne.

Pod wrażeniem nowoczesnego samochodu był także 
wicestarosta Powiatu Kieleckiego Tomasz Pleban oraz 
członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezary Majcher. 
– Nieść pomoc potrzebującym to niezwykle istotna kwe-
stia. Cieszę się, że władze gminy dostrzegają wszystkich 
mieszkańców na równi – powiedział wicestarosta Tomasz 
Pleban. – Zakupienie samochodu dla ŚDS w Piekoszo-
wie było słuszną decyzją. Cieszę się, że władze gminy 
nieustannie szukają sposobów na to, aby skutecznie po-
prawić komfort życia mieszkańców, również tych niepeł-
nosprawnych – dodał Cezary Majcher.

Poświęcenia samochodu dokonał ks. kanonik Zygmunt 
Kwieciński, proboszcz Parafii w Piekoszowie. Wśród 
obecnych gości byli także wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Piekoszów Zdzisław Grosicki oraz sekretarz gmi-
ny Piekoszów Grażyna Tatar.

Dziewięcioosobowe auto zakupione przez Gminę Pie-
koszów kosztowało ponad 147 tysięcy złotych, z czego 
80 tysięcy złotych pokryło dofinansowanie pozyskane 
z PFRON.                                                        /A. Olech/

„Głos Piekoszowa” miesięcznik 
bezpłatny samorządu 

gminy Piekoszów
Wydawca: 

Biblioteka Centrum Kultury 
w Piekoszowie 

ul. Częstochowska 66

Redakcja:
Zespół 

red. nacz. Katarzyna Czerwińska
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Termomodernizacja to oszczędności
Prawdziwy powód do radości mogą już mieć 

uczniowie szkoły w Zajączkowie. Właśnie zakończyła 
się tam termomodernizacja placówki. 

– W ramach przeprowadzonych prac docieplona została 
sala gimnastyczna. Wymieniliśmy też centralne ogrzewanie 
w całym budynku, który zyskał energooszczędne oświetle-
nie typu LED. Obiekt ma też nowe okna i drzwi, a także 
elewację. Zainstalowana została również fotowoltaika. 
To wszystko przełoży się na oszczędności w utrzymaniu 
szkoły – zaznaczył wójt Zbigniew Piątek, który podzięko-
wania za wsparcie projektu złożył na ręce wicemarszałek 
Renaty Janik. – Budynek szkoły w Zajączkowie to jeden 
z kilku obiektów użyteczności publicznej na terenie gmi-
ny Piekoszów, w których przeprowadzono podobne pra-
ce w ramach ośmiomilionowego projektu unijnego. Warto 
przypomnieć, że kompleksową termomodernizacją objęto 
Bibliotekę Centrum Kultury przy ul. Częstochowskiej, sześć 
szkół, czy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – wylicza 
wicemarszałek. Zdaniem dyrektor szkoły inwestycja była 
potrzebna. – Nasza placówka ma bogatą historię, która 
sięga lat przedwojennych. Budynek był przebudowywany, 
a jak wiadomo takie prace niosą za sobą kolejne. Termo-
modernizacja przyniesie oszczędności i przyczyni się do 
ochrony środowiska – przekonuje Małgorzata Bernat.

Pod wrażeniem pozytywnych zmian jest radny Zającz-
kowa Julian Walas. – Budynek wygląda bardzo ładnie, 

w środku jest ciepło. Uczniowie mogą uczyć się teraz 
w komfortowych warunkach – mówi radny Julian Walas. 
Placówkę poświęcił ks. Wiktor Walocha, proboszcz parafii 
Najświętszego Serca Jezusa w Wiernej Rzece.

Termomodernizacja szkoły w Zajączkowie kosztowała 
blisko 1,2 mln złotych, z czego 630 tysięcy złotych pokryło 
unijne dofinansowanie pozyskane w ramach ZIT – KOF. 
Inwestycja została realizowana w ramach projektu „Zwięk-
szenie efektywności energetycznej budynków użyteczno-
ści publicznej w gminie Piekoszów” współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Działania 6.1 „Efektywność energetyczna w sektorze 
publicznym – ZIT KOF” Osi 6. „Rozwój miast” Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego na lata 2014-2020.                                    /A. Olech/

Uroczyste otwarcie szkoły w Zajączkowie po termomodernizacji. (fot. BCK)

JAWORZNIA, GNIEWCE, ZAGÓRZE
* zmieszane odpady komunalne - 8 listopada i 6 grudnia * popiół - 
22 listopada i 20 grudnia * bio - 15 listopada i 13 grudnia * odpady 
segregowane - 28 listopada i 27 grudnia

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

* zmieszane odpady komunalne - 2 listopada i 7 grudnia * popiół - 
16 listopada i 21 grudnia * bio - 15 listopada i 13 grudnia * odpady 
segregowane - 4 listopada i 2 grudnia

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

Stara Wola, Brzoskwiniowa, Jagodowa, Poziomkowa, 
Agrestowa)

* zmieszane odpady komunalne - 3 listopada i 1 grudnia * popiół - 
17 listopada i 15 grudnia * bio - 15 listopada i 13 grudnia * odpady 
segregowane - 10 listopada i 8 grudnia

PIEKOSZÓW 
(ulice: Akacjowa, Brzozowa, Chabrowa, Jaśminowa, 

Lawendowa, Ogrodowa, Wiosenna, Pogodna, Lipowa, 
Chęcińska, Wolności, Wspólna, Częstochowska, Szkolna, 

Leśna, Słoneczna, Kolejowa, Widokowa)
* zmieszane odpady komunalne - 4 listopada i 2 grudnia * popiół 
- 25 listopada i 16 grudnia * bio - 2 listopada i 7 grudnia * odpady 
segregowane - 18 listopada i 9 grudnia

SZCZUKOWICE, SZCZUKOWSKIE GÓRKI, 
PIEKOSZÓW 

(ul. Czarnowska, ul. Zgody)
* zmieszane odpady komunalne - 15 listopada i 13 grudnia * po-
piół - 29 listopada i 27 grudnia * bio - 3 listopada i 1 grudnia * 
odpady segregowane - 24 listopada i 22 grudnia

BRYNICA, JULIANÓW, PODZAMCZE
* zmieszane odpady komunalne - 9 listopada i 14 grudnia * popiół 
- 23 listopada i 28 grudnia * bio - 3 listopada i 1 grudnia * odpady 
segregowane - 30 listopada i 23 grudnia

ŁOSIEŃ, ŁOSIENEK, WINCENTÓW, 
WINCENTÓW-ZRĘBY, ŁUBNO

* zmieszane odpady komunalne - 10 listopada i 8 grudnia * popiół 
- 24 listopada i 22 grudnia * bio - 8 listopada i 6 grudnia * odpady 
segregowane - 23 listopada i 28 grudnia

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

* zmieszane odpady komunalne - 18 listopada i 9 grudnia * popiół 
- 30 listopada i 23 grudnia * bio - 8 listopada i 6 grudnia * odpady 
segregowane - 25 listopada i 16 grudnia

MICIGÓZD, JANÓW, JEŻYNÓW, LASEK, LESICA
* zmieszane odpady komunalne - 2 listopada i 7 grudnia * popiół 
- 16 listopada i 21 grudnia * bio - 2 listopada i 7 grudnia * odpady 
segregowane - 9 listopada i 14 grudnia. 

Przypominamy, że od 1 listopada 2022 r., zmianie ulega 
wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Dla mieszkańców korzystających z komposto-
wania bio odpadów wynosi 19,22 zł od osoby, bez komposto-
wania stawka ta wynosi 27,38 zł od osoby.

Po zadeklarowaniu kompostowania bioodpadów w przydomo-
wym kompostowniku, właściciel nieruchomości nie wystawia odpa-
dów „BIO” firmie odbierającej odpady.

Ponadto od listopada uległ zmianie harmonogram opłat za odpa-
dy z płatności dokonywanych kwartalnie, na płatności miesięczne 
tj. do 15 dnia kolejnego miesiąca, w którym nastąpił odbiór odpa-
dów. Na przykład za listopad do 15 grudnia, i analogicznie kolejne 
miesiące.                                                                            /UG/ 

Gospodarka odpadami - listopad-grudzień
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W Rykoszynie powstał plac
zabaw i siłownia zewnętrzna

Wyjątkowe miejsce powstało tuż 
przy szkole podstawowej w Ryko-
szynie. Mowa o dobrze wyposażo-
nym placu zabaw wraz z siłownią 
zewnętrzną, która powstała dzię-
ki dobrej współpracy samorządu 
gminy Piekoszów i firmy Nordkalk 
Miedzianka.

Z nowoczesnego placu zabaw 
i siłowni będą mogli korzystać wszy-
scy. Przed uroczystym przecięciem 
wstęgi, plac został poświęcony przez 
ks. Tadeusza Lalewicza proboszcza 
parafii Rykoszyn. – Takie miejsca in-
tegrują, bo przychodzą tutaj nie tylko 
dzieci, ale i ich rodzice czy dziadko-
wie. Cieszę się, że dzięki współpra-
cy z zakładem Nordkalk, udało się 
stworzyć takie miejsce w Rykoszynie. 
To już kolejne wsparcie ze strony tej 
firmy, które jest z korzyścią dla miesz-
kańców – mówi wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek. 

W uroczystym otwarciu placu wzięli 

udział także przedstawiciele zakładu 
Nordkalk w Miedziance. – Staramy się 
wspierać mieszkańców gminy Pieko-
szów realizując na przykład takie in-
westycje, które skierowane są głównie 
do najmłodszych. Jest to nie pierwsze 
takie zadanie zrealizowane z naszym 
udziałem i na pewno nie ostatnie – 
mówił dyrektor Zakładu Miedzianka 
Jerzy Kwiatek. – Można powiedzieć, 
że Rykoszyn ma dziś małe święto. Po 
raz kolejny dzięki radzie Dialogu Spo-
łecznego udało się wykonać tak waż-
ną, zwłaszcza dla dzieci, inwestycję. 
Ten plac jest doskonałym miejscem 
na spędzanie wolnego czasu aktyw-
nie i na świeżym powietrzu – dodaje 
specjalista ds. komunikacji Nordkalk 
Zakład Miedzianka Dominik Budny.

Zadowolenia nie kryli także obecni 
na oficjalnym otwarciu dyrektor szko-
ły w Rykoszynie Agata Skalska oraz 
radny Zdzisław Grosicki. – Pomysł 
stworzenia takiego placu zrodził się 

jeszcze zanim ja objęłam funkcję dy-
rektora w tej szkole. Jestem bardzo 
zadowolona, że udało się zrealizować 
ten pomysł i dzieci już mogą korzystać 
z tych wszystkich urządzeń – mówiła 
Agata Skalska. – Do tej pory nie było 
takiego miejsca w Rykoszynie, dlate-
go nie dziwi fakt, że zainteresowanie 
jest bardzo duże. Dziękuję serdecznie 
wójtowi gminy Piekoszów oraz firmie 
Nordkalk za tę inwestycję – mówił z 
kolei radny Zdzisław Grosicki.

W wydarzeniu wzięli udział także 
Senator RP Krzysztof Słoń, Cezary 
Majcher członek Zarządu Powiatu 
Kieleckiego, druhowie strażacy, soł-
tys Gałęzic Anna Nartowska, soł-
tys Rykoszyna Waldemar Kotwica, 
uczniowie oraz przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie. 
Wydarzeniu towarzyszyło Święto Pie-
czonego Ziemniaka zorganizowane 
przez KGW w Rykoszynie.          /kcz/

Plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną to doskonałe miejsce integracji. (fot. BCK)

Prace na ulicy Kniaziowej w Rykoszynie
Firma Nordkalk w ramach dzia-

łań Rady Dialogu Społecznego 
wsparła również mieszkańców 
ulicy Kniaziowej w Rykoszynie, 
gdzie na odcinku 200 metrów 
wykonane zostały prace umożli-
wiające dojazd do działek. 

– Ten odcinek drogi, będący nie-
jako przedłużeniem ulicy, powstał 
dzięki wykorytowaniu i nawiezieniu 

kruszywa. Te prace udało się wy-
konać dzięki współpracy z Zakła-
dem Nordkalk Miedzianka za co 
serdecznie w imieniu mieszkańców 
dziękuję – mówił sołtys Rykoszyna 
Waldemar Kotwica, który podkre-
ślał, że w przyszłym roku będzie 
kontynuował współpracę z Nord-
kalkiem. – Mamy jeszcze kilka pro-
jektów, które chcielibyśmy zrealizo-

wać na terenie Rykoszyna. Jestem 
pewien, że Rada Dialogu Społecz-
nego przychyli się do moich próśb, 
które mają na celu poprawę kom-
fortu życia mieszkańców naszej 
miejscowości – mówi sołtys Ryko-
szyna Waldemar Kotwica.                

     
                                            /kcz/
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Joanna Jaworska z nagrodą ministra
Podczas ogólnopolskich ob-

chodów Dnia Edukacji Narodo-
wej, które odbyły się 13 paź-
dziernika w siedzibie Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów, minister 
Przemysław Czarnek wręczył od-
znaczenia państwowe, medale 
KEN, nagrody oraz tytuły Profe-
sora Oświaty. 

Nagrodę Ministra Edukacji Naro-
dowej otrzymała Joanna Jaworska, 
katechetka ze Szkoły Podstawowej 

im. Stefana Żeromskiego w Brynicy.
Ta ważna nagroda została przy-

znana za wybitne osiągnięcia w pra-
cy dydaktycznej i wychowawczej, 
w szczególności za pracę w wolon-
tariacie, który prowadzi i koordynu-
je od lat w brynickiej szkole. Przez 
lata była i jest organizatorką licznych 
akcji charytatywnych, w które sku-
tecznie angażuje całą społeczność 
szkolną i środowisko lokalne.          

                                     /A. Olech/ Joanna Jaworska z ministrem Przemysławem 
Czarnkiem. (fot. Joanna Jaworska)

Dwunastu nauczycieli z nagrodą
Wójta Gminy Piekoszów

Trzeba przyznać, że Dzień Edu-
kacji Narodowej w gminie Pieko-
szów obchodzony był wyjątkowo 
uroczyście. 

– Dzień Nauczyciela każdego roku 
obchodzimy w wyjątkowy sposób, 
bo nauczyciel, to wyjątkowy zawód 
– podkreślał wójt gminy Piekoszów 
Zbigniew Piątek, który w szczególny 
sposób powitał grono pedagogiczne 
podczas uroczystej gali, która stała 
się doskonałą okazją do wręczenia 
Nagród Wójta Gminy Piekoszów za 
szczególne osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno-wychowawczej. 

Nagrodę odebrali nauczyciele: 
Dariusz Kwiatkowski ze szkoły w Ja-
worzni, Sabina Ćwiklińska ze szkoły 
w Łosieniu, Joanna Styś ze szkoły 
w Micigoździe, Grzegorz Kumański, 
Jolanta Laskowska i Anna Prusa-
czyk ze szkoły w Piekoszowie, Edyta 
Sochanowska ze szkoły w Rykoszy-
nie, Magdalena Mendalka-Kozieł ze 
szkoły w Szczukowskich Górkach 
oraz Ewa Kowalska ze szkoły w Za-
jączkowie. Za wybitne osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej nagrodę od 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 
otrzymała Marta Brożek ze szkoły 
w Piekoszowie. 

Za optymalną organizację pracy 
szkoły, rzetelne wykonywanie za-
dań zleconych przez organ prowa-
dzący, dbałość o uzyskanie coraz 
większych osiągnięć przez uczniów, 

a także za dobrą współpracę przy 
termomodernizacji budynku szkoły 
otrzymała dyrektor szkoły w Zającz-
kowie Małgorzata Bernat. Nagroda 
trafiła także do wicedyrektor szkoły 
w Jaworzni Małgorzaty Białackiej za 
aktywne uczestnictwo w ważnych 
wydarzeniach w życiu społeczności 
szkolnej, a także za pracę na rzecz 
środowiska lokalnego i dobrą współ-
pracę z organem prowadzącym.

Szczególne gratulacje tego dnia 
popłynęły do Joanny Jaworskiej, ka-
techetki ze szkoły w Brynicy, która 
w tym roku otrzymała nagrodę Mi-
nistra Edukacji Narodowej. – Dzień 
Edukacji Narodowej to wyjątkowe 
święto, ale to także okazja, aby po-
dziękować nauczycielom i docenić 
ich pracę, która jest niezwykle trud-
na. Życzę wszystkim nauczycielom 

wdzięczności uczniów, podziwu ro-
dziców i satysfakcji z pełnionej misji 
– życzył senator Krzysztof Słoń. Ży-
czenia osobiście przekazała również 
przewodnicząca Rady Gminy Pieko-
szów Barbara Drogosz. Jak podkre-
ślał wójt Zbigniew Piątek, samorząd 
gminy Piekoszów od lat stara się, 
aby szkoły reprezentowały jak naj-
wyższy poziom. – W szkołach dużo 
zmieniło się na lepsze. Sukcesywnie 
powstają nowoczesne pracownie 
komputerowe, językowe i edukacyj-
ne. Jednak szkoła to nie tylko pięk-
ny i wyposażony budynek. Szkoła 
to przede wszystkim uczniowie i na-
uczyciele. Z tego miejsca pragnę po-
dziękować wszystkim nauczycielom 
za trud pracy wychowawczej i życzyć 
nieustającej pasji nauczania – życzył 
wójt Zbigniew Piątek.       /A. Olech/

Wójt gminy Piekoszów wręczył nagrody dwunastu nauczycielom. (fot. BCK)
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Świętowanie w Micigoździe
W ramach cyklu „Powracamy do korzeni” w Mici-

goździe tuż przy szkole podstawowej miało miejsce 
Święto Pieczonego Ziemniaka, którego organizato-
rem było niedawno powstałe Koło Gospodyń Wiej-
skich z Micigozdu.

– Organizując ten festyn chcieliśmy zintegrować spo-
łeczność lokalną i zachęcić ich do wspólnego spędza-
nia czasu. W naszych grach i zabawach brały udział nie 
tylko dzieci, ale i dorośli jak choćby w obieraniu ziem-
niaków w taki sposób, by uzyskać jak najdłuższą obier-
kę. Ponadto jako KGW przygotowałyśmy słodkie i sło-
ne przekąski. Nie zabrakło także kiełbasek i kaszanek 
z grilla – mówiła przewodnicząca KGW Jolanta Ślemp. 
Warto wspomnieć, że obecnie w kole zrzeszonych jest 
16 osób. – Chciałyśmy się przedstawić mieszkańcom 
Micigozdu. Muszę podkreślić, że członkinie naszego 
koła działają bardzo prężnie, świetnie gotują, są bardzo 
pomysłowe. Chcemy pokazywać swoje umiejętności na 
wszelkich wydarzeniach, imprezach, festynach – dodaje 
Jolanta Ślemp.

Oprócz smakołyków oraz zabaw animacyjnych, na 
wszystkich przybyłych czekały dmuchańce, bilard, po-
pcorn, piłkarzyki. Swoje umiejętności niesienia pomocy 
pokazali także strażacy z Piekoszowa, którzy mówili 
o udzielaniu pierwszej pomocy, pokazali sprzęt strażac-
ki i wyposażenie samochodu.

Gośćmi wydarzenia byli wójt gminy Piekoszów Zbi-
gniew Piątek, przewodnicząca rady Barbara Drogosz, 
radny Paweł Zaleski oraz sołtys Micigozdu Robert 
Ślemp. – Dzięki takim wydarzeniom i zaangażowaniu 
koła gospodyń z Micigozdu, miejscowość żyje, miesz-
kańcy są aktywni. Bardzo dobra inicjatywa – mówiła 
przewodnicząca Barbara Drogosz. – Jestem bardzo za-
dowolony, że znalazła się grupa kobiet, która postanowi-
ła założyć Koło Gospodyń Wiejskich. To pierwsza taka 
grupa w naszej miejscowości. Jestem pewien, że będzie 
się rozwijać i integrować społeczność tak jak chociażby 
dziś – dodaje z kolei radny Paweł Zaleski.              /kcz/

Powstałe w sierpniu Koło Gospodyń Wiejskich w Micigoździe ma bardzo dużo 
planów. (fot. BCK)

Ku czci bohaterom
W niedzielę 25 września tuż po uroczystej mszy 

świętej w kościele pw. Św. Maksymiliana Marii Kol-
bego w Rykoszynie, którą odprawił ks. Tadeusz Lale-
wicz, mieszkańcy oraz zaproszeni goście zebrali się 
przy pomniku w Gałęzicach.

Kamienny pomnik upamiętnia śmierć Stefana Paw-
lusińskiego, Stanisława Lasoty, Stanisława Szczepani-
ka, Jana Porzuczka i Wincentego Znojka. Śmierć miała 
spotkać pozostałych mieszkańców wsi, których zebrano 
w jednej stodole pośrodku miejscowości celem spalenia 
ich żywcem. Rozkaz został odwołany, jednak ponad 40 
gospodarstw spalono. W ubiegłym roku pomnik został od-
nowiony. – Wymianie uległy duże płyty z piaskowca. Głaz 
oraz krzyże oczyszczono z osadów, wymieniono także 
małe płyty z obrzeży, a także wysprzątano i oczyszczo-
no plac wokół pomnika oraz pomalowano łańcuchy. Cały 
pomnik zaimpregnowano – mówi Anna Nartowska sołtys 
Gałęzic. 

Pomnik poświęcony poległym w walce z okupantem 
hitlerowskim jest ważnym punktem miejscowości. Z tej 
okazji 25 września odbyła się msza święta w kościele 
parafialnym w Rykoszynie, a tuż po niej przy pomniku 
złożone zostały wieńce i zapalone znicze. – Warto dbać 
o historię, czcić bohaterów i oddawać im hołd. Cieszę się, 
że mogłem uczestniczyć w takich uroczystościach tutaj 

w Gałęzicach – mówił wójt gminy Piekoszów Zbigniew 
Piątek. – Trzeba przekazywać młodemu pokoleniu takie 
historie związane z walkami o niepodległość, które doty-
czą ich miejscowości. To bardzo ważne, by znały historię, 
która toczyła się na naszych ziemiach oraz by pamiętały 
o bohaterstwie i poświęceniu mieszkańców naszej miej-
scowości – podkreślała sołtys Gałęzic Anna Nartowska.  

Ponadto w wydarzeniu wzięli udział przewodnicząca 
Rady Gminy Piekoszów Barbara Drogosz, radny Zdzisław 
Grosicki, członek Zarządu Powiatu Kieleckiego Cezary 
Majcher, mieszkańcy miejscowości oraz bliscy ofiar za-
mordowanych przez hitlerowskiego okupanta.           /kcz/

Hołd poległym złożyli przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych 
oraz mieszkańcy. (fot. BCK)
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Festyn przy „Stoczku” w Skałce
Mieszkańcy Skałki postanowili wspólnie zorgani-

zować festyn, który był ostatnią imprezą plenerową 
w roku 2022 przy „Stoczku”. 

Przestrzeń została uprzednio uporządkowana przez 
mieszkańców oraz zamontowano panele fotowoltaiczne, 
aby mieć dostęp do prądu i muzyki. Jak zwykle wyda-
rzenie było otwarte dla wszystkich, więc licznie stawili się 
mieszkańcy okolicznych wsi takich jak Rykoszyn, Bławat-
ków i Charężów. Dla najmłodszych zostały przygotowane 
smakołyki - wata cukrowa i popcorn, a dzięki wsparciu 
Regionalnego Centrum Wolontariatu na imprezę zawitali 
również goście z zagranicy. Byli to wolontariusze Europej-
skiego Korpusu Solidarności, którzy zapewniali zabawę 
najmłodszym. Przywieźli ze sobą zestaw farbek do ma-
lowania twarzy oraz balony, z których tworzyli najrozmait-
sze dmuchane zwierzęta. Główną atrakcją był mecz siat-
kówki pomiędzy lokalną młodzieżą, a ekipą wolontariuszy 
z Hiszpanii, Gruzji, Włoch, Ukrainy czy Turcji. Wolontariu-
sze nie tylko pomagali w organizacji, ale również była to 
dla nich pierwsza wizyta w naszej gminie i zapowiedzieli, 

że na pewno wrócą przy najbliższej sposobności. Dzięki 
ich obecności festyn przerodził się w wydarzenie odzna-
czające się dużym kolorytem, a nawet narodziły się nowe 
przyjaźnie międzykulturowe. 

Sponsorami byli m. in. firma Nordkalk, Stowarzyszenie 
RAZEM z Piekoszowa oraz osoby prywatne, dzięki któ-
rym wszyscy mogli skorzystać z darmowego grilla i miło 
spędzać wspólnie czas.

Należy wspomnieć o gościach specjalnych jakimi byli 
wójt Zbigniew Piątek, przewodnicząca Rady Gminy Bar-
bara Drogosz i sołtysi z gminy Piekoszów. Dzięki koor-
dynacji i otwartości sołtyski Skałki, Halinie Kopacz oraz 
Rady Sołeckiej, wszyscy zaproszeni goście mogli do-
świadczyć festynu nieco innego, niż zazwyczaj.

Mieszanka języków i nowych twarzy przyniosła po-
wiew świeżości, którego na próżno szukać w wielu wiej-
skich imprezach. Mamy nadzieję, że w przyszłości tego 
typu wydarzenia na stałe zagoszczą w kalendarzu Skałki 
i będą angażować jeszcze więcej mieszkańców.                                         

                                                             /H. Kopacz/

Zgromadzeni mieszkańcy przygotowali smakowite poczęstunki. (fot. H.K.) Gośćmi byli wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności. (fot. H.K.)

Piekoszowianie i Aktywna Brynica
zachwyciły potrawami

Za nami II Festiwal „Smaki Babiego Lata” w Cieko-
tach, w gminie Masłów. 

Podczas wydarzenia, którego pomysłodawcami są sta-
rosta kielecki Mirosław Gębski i wójt gminy Masłów To-
masz Lato, mogliśmy zjeść potrawy z dawnych lat oraz 
posłuchać ludowej muzyki. W festiwalu wzięli udział rów-
nież przedstawiciele z gminy Piekoszów. W konkursie kuli-
narnym „Smaki lata zamknięte w słoiku” w kategorii owoce, 
komisja przyznała wyróżnienie dla Koła Gospodyń Wiej-
skich „Piekoszowianie”. Z sukcesem wróciły także przed-
stawicielki Koła Gospodyń Wiejskich „Aktywna Brynica”, 
które w konkursie kulinarnym „Smaki lata zamknięte w sło-
iku” w kategorii warzywa zdobyły III miejsce.

W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele 
władz, w tym m.in. wiceminister spraw zagranicznych 
Piotr Wawrzyk, senator Krzysztof Słoń, poseł Krzysztof 

Lipiec, wicemarszałek Renata Janik, starosta kielecki Mi-
rosław Gębski, wójt Masłowa Tomasz Lato i wielu innych. 
Patronat honorowy nad festiwalem objęła małżonka Pre-
zydenta RP Agata Kornhauser-Duda.                         /kcz/

Aktywna Brynica zajęła III miejsce na festiwalu. (fot. KGW Aktywna Brynica)
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Pierwszaki uroczyście ślubowały!
Złożenie przysięgi pierwszo-

klasisty, pasowanie na uczniów 
klas pierwszych, a także wręcze-
nie pamiątkowych aktów oraz le-
gitymacji szkolnych i oczywiście 
prezentów. W gminie Piekoszów 
odbyły się uroczyste ślubowania 
uczniów klas pierwszych. 

Każda ze zorganizowanych uro-
czystości pasowania była niezwy-
kle podniosła. Podczas wydarzenia 
pierwszaki dały wspaniałe występy, 
a następnie w pięknych strojach 
galowych, pełni zapału do nauki 
złożyli uroczyste ślubowanie. Jak 
podkreślano, oficjalne przyjęcie 
pierwszaków w poczet pełnopraw-
nych uczniów szkoły, to wyjątkowy 
dzień w życiu każdego ucznia.

Trzeba przyznać, że dla wszyst-
kich pierwszaków ślubowanie i pa-
sowanie na ucznia to wyjątkowo 
podniosła chwila. – Ślubuję być do-
brym uczniem, dbać o dobre imię 
szkoły, uczyć się pilnie i być do-
brym kolegą. Swym zachowaniem 
i nauką będę sprawiać radość ro-
dzicom i nauczycielom – ślubowa-
li uczniowie, a następnie dostąpili 
zaszczytu pasowania na ucznia. 
Od tej chwili stali się prawdziwymi 
uczniami ze wszystkim przywile-
jami i obowiązkami uczniowski-
mi. I tak, w szkole w Piekoszowie 
przysięgę złożyło 67 uczniów, w 
szkole w Szczukowskich Górkach 

– 8 uczniów, w Brynicy – 21, w Mi-
cigoździe – 11, w Rykoszynie 14, 
w Łosieniu – 16, w Jaworzni – 16 
i w Zajączkowie – 22. 

Podczas wszystkich tych uroczy-
stości obecne były również władze 
gminy Piekoszów. Tuż po pasowa-
niu wójt Zbigniew Piątek skierował 
do świeżo upieczonych członków 
szkół gorące życzenia. – Wszyst-
kim uczniom życzę, aby znaleźli 
w swoich szkołach przyjazną at-
mosferę. Życzę powodzenia, zapa-
łu do nauki, wiary we własne moż-
liwości i wielu sukcesów – mówił 
wójt Zbigniew Piątek, podkreślając, 
że dołoży wszelkich starań, aby 
szkolnictwo na terenie całej gminy 

nadal rozwijało się na jak najwyż-
szym poziomie.

W trakcie pięknych uroczystości 
pierwszaki otrzymały wspaniałe 
upominki w postaci teczek od wójta 
gminy Piekoszów. Nie zabrakło też 
prezentów od radnych, nauczycieli, 
a także od Rady Rodziców. Dzieci 
odebrały tego dnia także gratulacje 
i życzenia owocnej nauki.

W sumie na terenie gminy Pieko-
szów do klas pierwszych uczęszcza 
w tym roku szkolnym 175 uczniów. 
Dzień pasowania na ucznia zapew-
ne pozostanie na długo w pamięci 
każdego pierwszoklasisty. 

                  /A. Olech/

Pierwszoklasiści ze szkoły w Brynicy pokazali swoje talenty. (fot. BCK)

Pierwszaki z Zajączkowa również złożyły ślubowanie. (fot. BCK)

Wójt gminy Piekoszów wręczał pierwszoklasistom 
prezenty i składał gratulacje. (fot. BCK)
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Salon optyczny TWOJEWIDZIMISIĘ
teraz w Piekoszowie

Z początkiem października miało 
miejsce otwarcie Salonu Optyczne-
go TWOJEWIDZIMISIĘ. Mieści 
się on przy ulicy Częstochowskiej 
89 (nad Delikatesami Centrum). 
Działamy już od 2016 roku w jed-
nym z punktów znajdujących się 
w Kielcach przy ul. Bodzentyń-
skiej. Swoją pracę traktujemy z za-
angażowaniem, tak aby każdy nasz 
klient wychodził od nas zadowolo-
ny i wracał do nas. Nasza reklama 
głównie opiera się na pozytywnych 
opiniach przekazywanych przez 
naszych klientów.

Najważniejszy jest pierwszy 
krok, czyli sprawdzenie Państwa 
wzroku. Z naszej strony oferuje-
my profesjonalny dobór korekcji 
okularowej lub soczewkowej przez 
optometrystę, a także konsultację 
okulistyczną. DaJEMy NaSZyM 
KlIENTOM gWaraNCJĘ DO-
BrEgO, OSTrEgO WIDZE-
NIa. Dzięki rewolucyjnej techno-
logii pomiaru wzroku skanerem 
DNEye Pro, możemy wykonać 
biometryczne okulary, w których 
na soczewki przeniesiono ponad 
7000 punktów pomiarowych oka 
pacjenta. Każda osoba i każde oko 
jest inne, dlatego wykorzystuje-
my tysiące punktów do mierzenia 
i kalkulacji oka i używamy tych 
danych do produkcji soczewek do-
stosowanych do biometrycznych 
parametrów każdego oka. Dzięki 
temu zapewniamy najlepszą możli-
wą ostrość widzenia w każdym kie-
runku i pod każdym kątem. 

Na BaDaNIE WrOKu MOż-
Na uMóWIć SIĘ TElEfO-
NICZNIE POD NuMErEM 
TEl.: 798 123 195 luB OSOBI-
śCIE W SalONIE.

gdy już najważniejszy etap, czy-
li badanie wzroku mamy za sobą, 
oferujemy pomoc i doradztwo 
w doborze szkieł i opraw. W swojej 
ofercie posiadamy oprawy damskie 
marek, tj. Max Mara, Tous, guess, 

anna Hickmann oraz męskie, tj. 
Porsche Design, rodenstock, Da-
vid Bekham, a także dziecięce fi-
sher Price i Succes. 

 Jeśli chodzi o soczewki okularo-
we, współpracujemy z najlepszymi 
producentami, m. in. z niemieckim 
rodenstock. Jest to firma z wielo-
letnim doświadczeniem na rynku 
optycznym. Do produkcji soczewek 
używają innowacyjnych techno-
logii, tak aby jak najlepiej dopa-
sować je do konkretnego klienta 
w zależnosci od czasu spędzanego 
przy komputerze lub na powietrzu. 

Są idealnie przejrzyste oraz łatwe 
w czyszczeniu. 

Z okazji otwarcia przygotowali-
śmy wiele promocji. Od początku 
października, aż do końca roku, 
przy zakupie okularów, soczewki 
z antyrefleksem będą kosztowały 
1zł. Ponadto mamy wyprzedaż na 
oprawy okularowe aż do - 50%. 
Promocje te będzie można łączyć. 

ZaCHĘCaMy DO ODWIE-
DZaNIa NaS, a NaSZ PrOfE-
SJONalNy ZESPół DOPaSu-
JE NaJlEPSZą Z OfErT. 
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4. Festiwal Konfrontacje Kultur
4. Festiwal Konfrontacje Kultur możemy uznać za 

naprawdę udany.
Konfrontacje kultur są jedną z największych imprez 

kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę Centrum 
Kultury w Piekoszowie. – To już czwarta edycja tego fe-
stiwalu. W tym roku udało nam się pozyskać 35 tysię-
cy złotych dofinansowania ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Funduszu Promo-
cji Kultury. Przez cztery dni publiczność miała możliwość 
obejrzeć i zagłosować na najlepsze ich zdaniem wyda-
rzenie. Ponadto od poniedziałku 24 października do piąt-
ku 28 października odbywało się także głosowanie onli-
ne. W ten sposób wybieramy artystę lub artystów, którzy 
otrzymają Nagrodę Grand Prix Festiwalu – mówi Anna 
Wilk dyrektor BCK w Piekoszowie.

W pierwszym dniu Festiwalu 20 października publicz-
ność uczestniczyła w wystawie rzeźby i płaskorzeźby au-
torstwa Katarzyny Nawrockiej. – Każdy interpretuje sztu-
kę inaczej. Osoby oglądające na przykład przedstawione 
na tej wystawie „7 grzechów głównych”, które nawiązu-
ją do pieniądza i jego wpływu na nasze życie, zupełnie 
inaczej to odczytały. Na tym właśnie to polega. Ja mam 
takie spojrzenie na to, a ktoś inne – mówiła Katarzyna 
Nawrocka. Druga część dnia upłynęła z kolei na spek-
taklu teatralnym „Ratuj się kto rodzi” w wykonaniu Teatru 
Old Timers Garage. 

Drugi dzień Konfrontacji Kultur to wystawa Grzegorza 
Kumańskiego i jego prac malarskich oraz niezwykłych 
świeczników wykonanych z obumarłych korzeni drzew. 
– Będąc w lesie zawsze coś przyniosę do domu. Oczy-
wiście są to już martwe korzenie. Potem trzeba je odpo-
wiednio obrobić, zaimpregnować i tak powstają świeczni-
ki – mówił artysta, który na co dzień jest nauczycielem w 
szkole podstawowej w Piekoszowie. W drugiej części dnia 
uczestniczyliśmy w wyjątkowo energetycznym koncercie 
grupy Tribute to Maanam. – Zespół oraz charyzmatycz-
na wokalistka przypomnieli nam znakomite przeboje Kory 
i jej grupy Maanam. Publiczność bardzo dobrze odebrała 
całe wydarzenie, bawiła się i śpiewała wraz z zespołem – 
mówi Anna Wilk dyrektor BCK.

Trzeci dzień Festiwalu był równie dynamiczny. Wszyst-
ko to za sprawą grupy Ritmo Bloco, która zrzesza kil-
kadziesiąt osób pasjonujących się w grze na bębnach, 
dzwonkach, werblach i innych instrumentach. Ich muzyka 
ma brazylijskie korzenie – mogliśmy usłyszeć rytmy sam-
by w różnych odsłonach. 

Po koncercie przyszedł czas na warsztaty, które spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem. Publiczność podzie-
lona na grupy uczyła się gry na poszczególnych instru-
mentach, odczytywała znaki i sygnały wydawane przez 
prowadzącego, by wreszcie móc wspólnie zagrać. Po 
twarzach grających osób widać było ogromną pasję i za-
angażowanie. 

Podczas finałowego, czwartego dnia Konfrontacji Kul-

tur gościliśmy aktora Andrzeja Grabowskiego. Jak przy-
znał nasz gość, aktorem został niejako przez przypadek. 
– Zajrzałem do szkoły aktorskiej, do której chodził mój 
brat i… spodobały mi się dziewczyny, więc postanowi-
łem właśnie tam studiować – mówił z uśmiechem nasz 
gość. Andrzej Grabowski mówił także o współpracy m.in. 
z pochodzącym z Mniowa Ryszardem Kotysem, któ-
ry zmarł w ubiegłym roku. – Miał charakter podobny do 
odgrywanego przez niego w „Świecie według Kiepskich” 
Mariana Paździocha. Potrafił w bardzo sarkastyczny, ale 
i inteligentny sposób zwrócić komuś uwagę, coś skomen-
tować. Często sprzeczałem się z nim przez to, jednak nie 
było to tak, że przestaliśmy się do siebie odzywać. Nic 
z tych rzeczy – mówił aktor, który nawiązał także do roli 
Ferdynanda Kiepskiego, którego odgrywał przez 20 lat. – 
Nie żałuję tej roli. Można powiedzieć, że to właśnie dzię-
ki niej, potrafiłem w odpowiedni sposób zagrać inne role 
jak choćby twardego policjanta „Gebelsa” w filmie „Psy” 
Patryka Vegi. Starałem się grać tak, by nie przypominać 
Ferdka Kiepskiego, bym widzowi przestał się z nim ko-
jarzyć w tym filmie, zwłaszcza, że realizacja tego filmu 
przypadła na szczyt sławy serialu „Świat według Kiep-
skich”. Było to wyzwanie – opowiadał Andrzej Grabowski.

Warto podkreślić, że w każdym dniu Festiwalu losowa-
ne były 3 gadżety dla publiczności ufundowane przez Bi-
bliotekę Centrum Kultury oraz firmę Nordkalk Miedzianka. 

Należy również wspomnieć, że publiczność miała moż-
liwość głosowania na wydarzenie, które im się podobało. 
Każde wydarzenie miało inny kolor karteczek, które wi-
dzowie wrzucali do urny. Oprócz tego do 28 października 
do północy trwało głosowanie online na te wydarzenia. 
Artysta, który zyska największą liczbę głosów zdobędzie 
Nagrodę Grand Prix Festiwalu. O wynikach głosowania 
poinformujemy w świątecznym „Głosie Piekoszowa”.                                   

              /kcz/

Spotkanie z Andrzejem Grabowskim. (fot. BCK)
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Poznaj mistrzów dyktanda
Za nami Gminne Dyktando 

z treści książki „Hobbit, czyli tam 
i z powrotem”, w ramach projektu 
„Jedna książka... jedno miejsce... - 
II edycja”.

To już drugi tego typu konkurs 
organizowany przez Bibliotekę Cen-
trum Kultury w Piekoszowie. – W tym 
roku, w związku z tym, że w ramach 
głosowania na wybraną książkę zwy-
ciężył „Hobbit..”, przeprowadziliśmy 
dyktando z jego treści. Ocenialiśmy 
uczniów nieco inaczej niż ocenia-
ją ich nauczyciele, bo braliśmy pod 
uwagę nadmiar lub brak przecinków, 
niewyraźnie zapisane słowa, małe li-
tery przy nazwach własnych, czy błę-
dy ortograficzne. Muszę przyznać, 
że błędów ortograficznych było naj-
mniej. Uczestnicy zapominali najbar-
dziej o przecinkach lub stawiali ich za 
dużo i w miejscach niepotrzebnych. 
Po sprawdzeniu wszystkich prac po-
trzebna była dogrywka między dwo-
ma uczestniczkami – mówiła Izabela 
Filipiak kierownik działu biblioteczne-
go BCK.

Zwyciężczynią konkursu została 
Maria Myszura ze szkoły w Pieko-
szowie. Na drugim miejscu znalazła 
się Nadia Lesiak ze szkoły w Ryko-

szynie, a na trzecim – Anna Długosz 
ze szkoły w Zajączkowie. Jak pod-
kreślały laureatki, by znać słownic-
two i nie popełniać błędów, trzeba 
dużo czytać i powtarzać sobie trud-
ne słówka czy wyrażenia. – Czasem 
wystarczy coś przeczytać i to zostaje 
już w głowie, a czasem trzeba powta-
rzać kilka razy by zapamiętać. Dzi-
siejszy konkurs nie był zbyt trudny, 
wystarczyło dokładnie zapoznać się 
z treścią książki – mówiły uczennice. 
Z kolei nauczyciele podkreślali jak 

ważna jest książka w życiu młode-
go człowieka. – Każda forma pracy 
z książką jest cenna. To okazja do 
spotkania z literaturą i pogłębiania 
znajomości ortografii – zaznaczyła 
Agnieszka Ginter-Wijas nauczyciel ze 
szkoły w Piekoszowie.

Na ręce laureatek oraz wszystkich 
biorących udział w konkursie zło-
żono gratulacje, przekazano dyplo-
my, słodki upominek, a dla uczennic 
z miejsc na podium – atrakcyjne na-
grody.                                          /kcz/

Zwyciężczynią Gminnego Dyktanda została Maria Myszura ze szkoły w Piekoszowie. (fot. BCK)
R E K L A M A
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„Z opowieści...” - historia 
Józefa Tatarowskiego

Walki podczas obu wojen  
światowych nie ominęły ziem, 
na których obecnie znajduje się 
obszar gminy Piekoszów. Co 
więcej, w rodzinach zamieszku-
jących gminę Piekoszów wciąż 
żywy jest duch tamtych dni. Dziś 
przedstawiamy sylwetkę Józefa 
Tatarowskiego, o którym opo-
wiada Wiesława Bernat miesz-
kanka Łosienka.

– Józef Tatarowski to dziadek 
mojego męża Mariana. Urodził się 
11 lutego 1883 roku. Jego żona, 
Julianna z domu Sypniewska uro-
dziła się 26 września 1889 roku. 
Dziadek, jako młody mąż i ojciec, 
walczył o ukochaną Polskę. Został 
żołnierzem Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Walczył nie tylko na zie-
miach polskich z niemieckim oku-
pantem, ale i w Rosji na Sybirze, 
na który został zesłany. Po wojnie 
dziadek przez długi czas wracał do 
domu - w trudach, zimnie, bez cie-
płego ubrania i dachu nad głową 
miał do przebycia bardzo długą tra-
sę.  Z wdzięczności, że udało mu 
się przeżyć i dotrzeć do domu, wy-
budował pomnik na swojej posesji, 
na której aktualnie mieszkam. Mo-
żemy na nim odczytać „Na cześć 
i chwałę Bogu. Pomnik szczęśliwe-

go powrotu do swej rodziny z woj-
ny wszechświatowej, zbudowany 
20 maja 1920 roku. Fundatorowie 
Józef i Julianna Tatarowscy. Błogo-
sław nam Boże”. Dziadek bardzo 
kochał swoją ojczyznę i swoją rodzi-
nę – to dodawało mu sił w powrocie 
do rodzinnego domu w Łosienku. 
Z żoną doczekał się pięciorga dzie-
ci – mówi Wiesława Bernat. – Jego 
ukochana żona Julianna zmarła 6 
sierpnia 1952 roku, natomiast sam 
Józef 29 maja 1959 roku. Oboje 
pochowani są na cmentarzu w Pie-
koszowie – podkreśla nasza roz-
mówczyni, która od dawna opiekuje 
się pomnikiem znajdującym się na 
posesji, na której obecnie miesz-
ka. – Sprzątam go, dekoruję, bo 
odprawiane są przy nim majów-
ki, odbywa się poświęcenie pól, 
a w podziękowaniu za opiekę nad 
naszą wsią odprawiana jest także 
droga krzyżowa – mówi. – Muszę 
przyznać, że z tej rodzinnej histo-
rii jesteśmy dumni. Chcemy żeby 
była ona przekazywana nie tylko 
całej naszej rodzinie, ale i wszyst-
kim mieszkańcom gminy Piekoszów 
i całej Polsce. Chcemy w ten spo-
sób upamiętnić naszego dziadka, 
bohatera naszej Ojczyzny – dodaje 
Wiesława Bernat.                    /kcz/

Pomnik w Łosienku upamiętniający szczęśliwy po-
wrót z wojny do domu rodzinnego. (fot. BCK)

Jeśli znasz ciekawą opowieść 
członków swojej rodziny, którzy 

zapisali się na kartach historii wal-
cząc o niepodległą Polskę, opo-
wiedz ją nam, a my umieścimy ją 
na łamach „Głosu Piekoszowa”. 
Mile widziane zdjęcia, odnośniki 

do artykułów, dokumenty potwier-
dzające wiarygodność historii.

Napisz: redakcja@bckpiekoszow.pl
Zadzwoń: 41 306 11 83.

Usłyszeliśmy najpopularniejsze utwory
Sanah – to jej utwory królo-

wały podczas kolejnej edycji 
Przeglądu Piosenki Popularnej, 
którego organizatorem była Bi-
blioteka Centrum Kultury w Pie-
koszowie.

Na scenie Centrum Kultury 
w Piekoszowie zaprezentowało 
się 21 uczestników, którzy śpie-
wali najpopularniejsze utwory ra-
diowe i nie tylko. Ich umiejętności 
oceniała komisja, w skład któ-
rej weszli bibliotekarz BCK Anna 
Świercz, instruktor gry na instru-
mentach Bogusław Dziedzic oraz 

Małgorzata Pawlak z Klubu Se-
nior+ z Piekoszowa. Po wszystkich 
prezentacjach wręczono dyplomy 
oraz nagrody. Przedszkolaki z Mi-
cigozdu otrzymały główną nagro-
dę w swojej kategorii. 

Wśród uczniów klas I-III naj-
lepiej zaprezentowały się Oliwia 
Ciołak, Oliwia Drogosz, Anita Mu-
siał, Sandra Picheta, Lena Szew-
czyk i Lena Zych. Na drugim miej-
scu znalazła się Julia Kieza, a na 
trzecim duet Laura Wójcik i Lena 
Sarek. Wśród uczniów klas IV-VI 
pierwszym miejscem nagrodzono 

Natalię Smolarczyk, drugim – We-
ronikę Sornat, a trzecim duet Ga-
brielę i Aleksandrę Wojciechow-
skie. 

Ostatnią grupę stanowili ucznio-
wie klas VII-VIII. Tutaj najlepszy 
okazał się Dominik Kędziora. Na 
drugim miejscu uplasowała się 
Maja Miter, a na trzecim Wiktoria 
Wychowaniec.

Uczestnicy przeglądu otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy, statuetki 
i nagrody, które wręczał wójt gmi-
ny Piekoszów Zbigniew Piątek.  

              /kcz/
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104. rocznicy
Odzyskania 

Niepodległości
przez Polskę

Program wydarzenia:

* 12:00 - Msza Święta w kościele parafialnym pw. NNMP 
w Piekoszowie

* 13:00 - Złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II
oraz bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

przy kościele parafialnym w Piekoszowie
* 13:15 - przemarsz na Plac Niepodległości w Piekoszowie

* 13:30 - Przemówienia okolicznościowe
* 13:45 - Złożenie kwiatów przy pomniku

Marszałka Józefa Piłsudskiego

Wójt Gminy Piekoszów Zbigniew Piątek
serdecznie zaprasza na obchody


