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 Od wielu lat mieszkańcy Pierzch-
nicy zgłaszali potrzebę wybudowa-
nia boiska na tzw. „Błoniu”. Udało 
się tą inwestycję zrealizować dzięki 
dotacji z urzędu marszałkowskiego 
w ramach projektu: Inwestujemy 
w Przyszłość – rewitalizacja Pierzch-
nicy. Prace zrealizowano w okresie 
czerwiec-sierpień. Boisko może słu-
żyć do gry w piłkę ręczną, koszyków-
ką oraz siatkówkę. Koszt budowy to 
kwota 190 tys.zł, z tego 80% to dota-
cja unijna.

Redakcja

Nowe boisko na „Błoniu”

Kolejne pieniądze dla Szkoły w Pierzchnicy

 Gmina Pierzchnica pozyskała dotację od Wojewody 
na projekt „Aktywna Tablica”. Kwota dotacji to 35.000 zł.
 Umowę z Wojewodą Świętokrzyskim podpisał Bur-
mistrz Stanisław Strąk wraz ze Skarbnikiem Krzysztofem 
Cieślakiem. Dotacja jest przeznaczona na zakup narzę-
dzi i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej 
w Pierzchnicy. Założenia do projektu i wykaz sprzętu do 
zakupu przygotował Dyrektor Szkoły Piotr Makuch. Re-

alizacja projektu nastąpiła w ciągu kilku dni tak aby na 
początku września nowe wyposażenia było dostępne dla 
uczniów i nauczycieli.
 - Są to bardzo potrzebne środki – mówi Burmistrz – 
cały czas podejmujemy działania aby podnosić standard 
edukacji dla naszych uczniów.

Redakcja



GAZETA PIERZCHNICKA - WRZESIEŃ 20224

 W połowie lipca Premier Mateusz Morawiecki za-
twierdził listy dotacji dla gmin popegeerowskich. Wśród 
beneficjentów znalazła się również Gmina Pierzchnica. 

Inwestycja o wartości 1.000.000zł obejmuje:
- budowę nowych placów zabaw w : Pierzchniance, Male-
szowie i Wierzbiu,
- budowę nowego garażu dla potrzeb OSP Maleszowa,
- adaptację dotychczasowego garażu na potrzeby kultu-
ralne KGW Maleszowa.
Wysokość dofinansowania: 98% czyli 980.000zł

 - Są to kolejne środki z rządowego funduszu POLSKI 
ŁAD, które pozwolą na realizację w/w inwestycji – mówi 
Burmistrz Stanisław Strąk – Mamy dokumentację technicz-
ną projektów na ukończeniu i przewidywany termin realiza-
cji to koniec przyszłego roku - z tym, że place zabaw planuje-
my wybudować na wiosnę. 

Redakcja

Kolejna dotacja dla Miasta 
i Gminy Pierzchnica!!!

We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na modernizację następujących dróg:

1/Ujny-Czarna-ok.1 km

2/Drugnia Rz.-Podstoła- ok.1,6 km

3/przez Wierzbie – ok.1 km

4/Drugnia Rz.- ok.0,3 km

5/Skrzelczyce –przedłużenie ul.Spacerowej w kierunku Komórek- ok.1 km

6/Ul.Jesionowa w Pierzchnicy- ok.0,2 km

7/Pierzchnica - do terenów inwestycyjnych-ok.50m

8/Osiny-Lizawy- kontynuacja w kierunku Strojnowa-ok.0,7 km

Na w/w zadania mamy pozyskane dotacje: z POLSKIEGO ŁADU – 3,8 mln zł oraz z Funduszu Dróg Samorządo-

wych w kwocie 861 tys.zł.

Burmistrz

Stanisław Strąk

Przetarg na modernizację kolejnych dróg
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 Rozpoczęły się prace drogowe przy przebudowie 
drogi powiatowej: Chmielnik-Wierzbie-Drugnia-Raków.
  Jest to inwestycja na terenie 3 gmin: Chmielnik, 
Pierzchnica i Raków – łącznie ok. 10 km drogi. Całkowita 
wartość inwestycji to prawie 16 mln zł (największa inwe-
stycja w powiecie). 

Prace przy drodze Chmielnik-Wierzbie-Drugnia-Raków

 Na terenie Gminy Pierzchnica zmodernizowany bę-
dzie odcinek o długości ok. 4 km. Wartość robót tego od-
cinka to kwota ok. 6 mln zł. Inwestycja jest w 95% sfinan-
sowana z dotacji z POLSKIEGO ŁADU. Termin zakończenia 
prac – zgodnie z deklaracją wykonawcy – to czerwiec 
2023 r.

Redakcja

 W lipcu odbyło się uroczyste podpisanie umowy 
z wykonawcą na wymianę oświetlenia ulicznego na tere-
nie całej gminy. 

Podpisanie umowy na wymianę oświetlenia

 Wartość robót po przetargu to kwota 4.250.880zł 
z tego środki Gminy Pierzchnica to: 425.088zł (10%), a po-
zostałe 3.825.792zł (90%) dotacja rządowa z POLSKIEGO 
ŁADU.
 Zakres robót obejmuje:
- wymiana starych lamp na nowe – 964 szt,
- dowieszenie dodatkowych lamp – 45 szt,
- montaż 5 szt. lamp hybrydowych,
- wymiana kabla oświetleniowego – 64 km,
- wymiana szaf sterowniczych – 69 szt,
- uzyskanie wszelkich uzgodnień i pozwoleń w Zakładzie 
Energetycznym w Busku Zdroju.
 Przy podpisaniu umowy wziął udział przedstawiciel 
Banku Gospodarstwa Krajowego – instytucji, która jest 
operatorem dotacji z POLSKIEGO ŁADU.
 - Cieszę się, że na terenie całej naszej gminy będzie 
oświetlenie o najwyższym standardzie – mówi Burmistrz 
Stanisław Strąk – Wykonawca udzielił gwarancji na nowe 
oświetlenie – 84 miesiące.

Redakcja
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 Budynek ośrodka zdrowia wymagał gruntownego re-
montu nie tylko ze względu na wygląd ale również z po-
wodu starych okien i słabego ocieplenia co powodowało 
bardzo duże koszty ogrzewania. W okresie od marca do 
lipca przeprowadzono prace termomodernizacyjne: wy-
miana wszystkich okien i drzwi wejściowych, docieplenie 
ścian styropianem oraz wykonanie nowej elewacji, docie-
plenie stropodachu oraz wykonanie nowego pokrycia, 
nowe orynnowanie.
  Wartość robót to kwota 554 tys.zł, z tego 80% to do-
tacja ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: In-
westujemy w Przyszłość – Rewitalizacja Pierzchnicy. Obec-

Termomodernizacja ośrodka zdrowia

Zgodnie z podpisaną umową i harmonogramem prac wkrótce rozpoczną się prace przy:
1/budowie remizy w Osinach,
2/ rozbudowie świetlicy w Ujnach,
3/ rozbudowie świetlicy w Podlesiu,
4/ modernizacji świetlicy w Podstole.
Trwają już prace przy zagospodarowaniu centrum wsi Skrzelczyce.
Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Redakcja

Pozostałe inwestycje

nie wewnątrz budynku prowadzone są prace związane 
z  przebudową rejestracji oraz sukcesywne malowanie 
gabinetów, klatki schodowej oraz korytarzy.

Redakcja
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 Pod koniec sierpnia rozpoczęła się modernizacja dro-
gi powiatowej w Maleszowie. Dzięki staraniom Burmistrza 
Stanisława Strąka oraz wsparciu Członka Zarządu Powiatu 
Mariusza Ściany udało się pozyskać dotację z Rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych.

Nowy asfalt w Maleszowie

 W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię 
asfaltową o długości 2 km (od centrum wsi do granicy 
gminy). Wykonane zostaną również pobocza z kruszywa.
 Koszt inwestycji to kwota ok. 800 tys.zł, z tego wkład 
Gminy Pierzchnica to ok. 150 tys.zł.

Redakcja

 Pod koniec czerwca Burmistrz Stanisław Strąk podpi-
sał z Wojewodą Świętokrzyskim umowę na dotację na wy-
posażenie szkolnej stołówki w Pierzchnicy. Kwota dotacji 
to 66 917 zł, wkład własny Gminy Pierzchnica to 29 939 zł. 
 Dotacja staraniem Dyrektora Szkoły w Pierzchnicy 
Pana Piotra Makucha została w całości wykorzystana na 
zakup potrzebnego sprzętu.

Redakcja
Zdjęcie: www.kielce.uw.gov.pl

Dotacja na wyposażenie
stołówki szkolnej w 

Pierzchnicy

 Oczekiwana od wielu lat budowa świetlicy w Strasz-
niowie Gumienickim staje się faktem. Wykonawca przy-
stąpił do prac ziemnych. Najpierw będzie przełożona 
sieć wodociągowa, która koliduje z budynkiem świetlicy 
i wkrótce potem będą wykonane fundamenty.
 Inwestycja realizowana jest ze środków Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Redakcja

Ruszyła budowa
świetlicy w Straszniowie 

Gumienickim
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 Nowy rok szkolny w Pierzchnicy rozpoczął się na od-
nowionej sali. Uczniowie i rodzice byli pod wrażeniem jej 
nowego wyglądu. Dyrektor szkoły Piotr Makuch z dumą 
prezentował obiekt. – Składam podziękowania Burmistrzo-
wi i Radzie Miejskiej za tą inwestycję – mówił Dyrektor. – To 
jest kolejna bardzo potrzebna inwestycja aby warunki nauki 
i prowadzenia zajęć był na jak najwyższym poziomie i aby 
uczniowie czuli się tu dobrze.
 Zakres robót obejmował: wymianę drzwi wejścio-
wych, szpachlowanie i malowanie ścian, wymianę świetli-

Odnowiona sala gimnastyczna
ka dachowego, montaż nagrzewnic (które zimą będą do-
grzewać), wymianę parapetów, montaż nowych drabinek 
oraz osłon na grzejniki, wymianę lamp oświetleniowych, 
montaż żaluzji na okna oraz nagłośniania, zakup składa-
nej sceny.
 Wartość inwestycji wyniosła ponad 381 tys.zł, z tego 
80% to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w ramach projektu: Inwestujemy w Przyszłość – Rewitaliza-
cja Pierzchnicy.

Redakcja

 6 czerwca br. Minister Piotr 
Wawrzyk gościł z wizytą u Burmi-
strza Stanisława Strąka. Burmistrzowi 
towarzyszyli: Przewodnicząca Rady 
Miejskiej Maria Łopatowska oraz Wi-
ceprzewodniczący Rady Sławomir 
Rożkiewicz. 
 Pan Minister dokonał symbolicz-
nego przekazania promes na dotacje 
w ramach drugiej edycji POLSKIEGO 
ŁADU na kwotę ponad 10 mln zł. 
Ponadto Pan Minister pogratulował 
Burmistrzowi skuteczności w pozy-
skiwaniu dotacji i zapewnił o wspie-
raniu dalszych działań władz gminy.
 Z kolei Burmistrz podziękował 
Panu Ministrowi za wspieranie wnio-
sków gminy oraz podkreślił, że jest 
to wielka nobilitacja dla Pierzchnicy 
– gościć Pana Ministra. Wizycie towa-
rzyszyły media: TVP Kielce oraz Radio 
Kielce.

Minister Piotr Wawrzyk z wizytą u Burmistrza

  - Cieszę się, że dane mi było poznać Pana Ministra profesora Piotra Waw-
rzyka. Jest osobą bardzo wrażliwą na potrzeby innych ludzi, a zarazem bardzo 
skromną  – mówi Burmistrz i dodaje – oprócz słów wsparcia to przekazane pro-
mesy są konkretną odpowiedzią na potrzeby naszej gminy. 

Redakcja
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 Pod koniec sierpnia dokona-
no uroczystego otwarcia zmoder-
nizowanej oczyszczalni ścieków 
w Pierzchnicy. Jest to niezwykle waż-
na pod względem strategicznym in-
westycja, która była przygotowywa-
na od 2014 roku. I etap zrealizowano 
w 2020 roku na kwotę ok. 600 tys. zł. 
 Wartość robót II etapu, którego 
realizacja trwała od czerwca 2021 
do sierpnia 2022 wynosi ponad 
3 mln zł. Modernizacja była możliwa 
wyłącznie dzięki pozyskaniu dotacji 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych oraz Rządowej Subwencji 
Inwestycyjnej. 
 Otwarcia dokonał Burmistrz 
Stanisław Strąk w asyście Posła na 
Sejm Krzysztofa Lip-
ca, Przewodniczącej 
Rady Miejskiej Marii 
Łopatowskiej oraz 
byłego Wójta Marka 
Zatorskiego (pierw-
szego budowniczego 
oczyszczalni). Ponad-
to obecni byli: radni, 

Otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków

sołtysi, Prezes Zakładu Wojciech 
Pęczkiewicz, Przewodniczący 
Rady Nadzorczej Rafał Garlicki 
oraz były Prezes Artur Garycki.
 Burmistrz w krótkiej prze-
mowie przedstawił historię re-
alizacji inwestycji i podziękował 
Posłowi Krzysztofowi Lipcowi 
za szczególne zaangażowanie 
w pozyskanie dotacji, bo jak 
stwierdził -  bez jego wsparcia 
by się to nie udało. 

 - Gratuluję Burmistrzowi i Radzie 
Miejskiej realizacji tej inwestycji – mó-
wił poseł Krzysztof Lipiec – główna 
zasługa jest u Pana Burmistrza, który 
przygotował bardzo dobre wnioski 
oraz skutecznie zabiegał o pieniądze. 
Cieszę się, że mogłem pomóc nie tylko 
w tej inwestycji ale i w wielu innych. 
Bardzo rzadko się udaje pozyskać 
100% środków na inwestycję, a tu 
Burmistrzowi się to udało – moje gra-
tulacje. Obserwując bardzo dynamicz-
ny rozwój Miasta i Gminy Pierzchnica 
stwierdzam, że są tu dobrzy gospoda-
rze w tej Gminie – podkreślił Pan Poseł 
Lipiec.
 Po uroczystym przecięciu wstęgi 
nastąpiło zwiedzanie obiektu.

Redakcja
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 W dniu 20 czerwca 2022 r. w siedzibie Fundacji Dom 
Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, odbyło się uroczyste 
nadanie imienia Sali Wielofunkcyjnej. Sala wielofunkcyjna 
spełnia rolę centrum kultury dla mieszkańców Domu Se-
niora oraz mieszkańców z terenu gminy Pierzchnica bio-
rących udział w projektach.
 Na spotkanie przybył Pan dr hab. Piotr Wawrzyk Wi-
ceminister spraw zagranicznych, poseł na Sejm RP, któ-
ry wraz z Burmistrzem Pierzchnicy Panem Stanisławem 
Strąkiem odsłonił tablicę pamiątkową Pani Haliny Kent. 
W  spotkaniu wzięli udział Se-
niorzy z projektu pn. Aktyw-
ny i  bezpieczny Senior-usługi 
opiekuńcze.
 Halina Kent urodzona 
11.03.1931 roku we Lwowie. 
Uczyła się w Szkole Nauk Krajo-
wych w Edynburgu w Szkocji, 
gdzie uzyskała certyfikat insty-
tutu. Wyszła za mąż za Janusza 
Kent. W latach 1950-1957 pra-
cowała w hotelach, restaura-
cjach oraz prowadziła własna 
firmę cateringową, aż do eme-
rytury-1991 roku. Mieszkała  4 
lata w Nigerii, gdzie mąż był 
kierownikiem architektury Fe-
deracji. 

Sala Wielofunkcyjna im. Haliny Kent

 Była wielkim orędownikiem Fundacji Sue Ryder. Zaraz 
po przejściu na emeryturę zgłosiła się do Fundacji Lady Ry-
der w Warszawie. Pomagała w sklepach w Anglii i w Polsce. 
Działała jako osobista asystentka Sue Ryder podróżując po 
Polsce i Europie. Znała język hiszpański i polski. Jej mąż Ja-
nusz walczył w powstaniu warszawskim- został ciężko ran-
ny, a także był wolontariuszem  Fundacji.
 Pani Halina Kent od początku powstania Fundacji Dom 
Seniora im. Sue Ryder współpracowała z nami. 22.05.2006 
roku była obecna na otwarciu Domu Seniora w Pierzchni-
cy. Prowadziła ożywioną korespondencję mailową i listową 
z Zarządem Fundacji w Pierzchnicy pomagając nam w zała-
twianiu wielu spraw z Fundacja Sue Ryder w Anglii. W życiu 
kierowała się następującymi wartościami :głęboka wiara, mi-
łość bliźniego, walka o sprawiedliwość i poczucie humoru. 
 Szczególnie utkwiło nam w pamięci spotkanie w Lo-
urdes w 2017 roku, gdzie mogliśmy porozmawiać osobi-
ście i wymienić się swoimi doświadczeniami z pracy na 
rzecz ludzi będących w potrzebie. Pani Halina Kent zmarła 
29.09.2021 roku i do ostatniej chwili utrzymywała kontakt 
z Domem Seniora w Pierzchnicy. Była wielkim orędowni-
kiem ruchu Sue Ryder i wspaniałym człowiekiem-wycią-
gającym dłoń dla ludzi potrzebujących. 
 Podczas spotkania został odczytany list, który prze-
słała córka Pani Haliny, wygrażając ogromną wdzięczność 
za  uczczenie pamięci jej mamy, która w naszej działalność 
wciąż pozostaje żywa.
 W części artystycznej wystąpiły dzieci i absolwenci ze 
Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Pierzchnicy. Na zakończenie został zorganizowany po-
częstunek podczas, którego toczyły się rozmowy o życiu 
śp. Pani Haliny i o działaniach podejmowanych na rzecz 
ludzi Starszych. 

Ilona Hendzel
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Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzch-
nicy w ramach środków z Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w 2022r. realizuje pro-
gram  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022. Program 
będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” za-
pewnia możliwość skorzystania przez osoby niepełnospraw-
ne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czyn-
ności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na 
celu również ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 
stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania 
aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależ-
nego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób nie-
pełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 
uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. 

W 2022 r w programie bierze udział  6 osób niepełnospraw-
nych z terenu gminy Pierzchnica posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzecze-
nie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają 
usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 
w szczególności polegają na: 
- wsparciu w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzy-
maniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych 
- wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wy-
pełnianiu ról społecznych
- wsparciu w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszka-
nia
- wsparciu w podejmowaniu aktywności życiowej i komuni-
kowaniu się z otoczeniem

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy

„Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej”

- edycja 2022

W ramach programu zakupiono 25 sztuk 
komputerów przenośnych- laptopów 
wraz z oprogramowaniem. Nieodpłatnie 
otrzymali je na własność uczniowie, któ-
rzy złożyli stosowne dokumenty, miedzy 
innymi takie, które potwierdzały pracę bli-
skich krewnych w PPGR – był to wymóg 
obligatoryjny.

Sfinansowano w ramach reakcji
Unii na pandemię COVID-19

Gmina Pierzchnica
zrealizowała projekt 
grantowy - „Wsparcie 

dzieci z rodzin
pegeerowskich

w rozwoju cyfrowym
– Granty PPGR” 

-  komputery już trafiły
w ręce dzieci

Otrzymany sprzęt z pewnością ułatwi re-
alizację zadań szkolnych i przyczyni się do 
wzrostu rozwoju cyfrowego wśród mło-
dych ludzi. 
Całkowity koszt przedsięwzięcia to: 
61 919,25 zł brutto.

Redakcja
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 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w   Kielcach 
ogłosił, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulega zmianie program priorytetowy „Czyste Po-
wietrze”. Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub naj-
wyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia 
(wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki na rachunek wykonawcy). 

Warunki dotacji z prefinansowaniem 
• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o do-
finansowanie.
• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty 
złożenia wniosku o dofinansowanie.
• Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).
• Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określone-
go zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów 
z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie 
przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty za-
warcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przed-
miotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.
• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załą-
czonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator 
Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru 
wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE”

ZAWIADAMIA O ZMIANACH W PROGRAMIE 

 Miasto i Gmina Pierzchnica przystąpiła do Programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów”  Moduł II, który ma na celu 
poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielne-
go funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób star-
szych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. 
 „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą 
sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po 
przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawno-
ściami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu.
 Program skierowany jest do seniorów w wieku 
65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodziel-
nym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, 
prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe. 
W wyjątkowych sytuacjach do Programu mogą zostać za-

„Korpus Wsparcia Seniorów”  Moduł II
kwalifikowane osoby mieszkające z osobami bliskimi, któ-
re nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 
W ramach programu seniorom jest zapewniony dostęp 
do tzw. „opasek bezpieczeństwa”. Opaska bezpieczeństwa 
jest połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku 
trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia po-
łączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. 
 W 2022 r w programie ,,Korpus Wsparcia Seniorów”  
z terenu gminy Pierzchnica bierze udział 22 osoby, każ-
da z tych osób otrzymała opaskę bezpieczeństwa. Udział 
w programie jest całkowicie bezpłatny. Program będzie 
realizowany do 31 grudnia 2022r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pierzchnicy
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 Staraniem Burmistrza Stanisława Strą-
ka udało się pozyskać z Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach używany samochód 
bojowy marki MAN o wartości ok. pół mi-
liona złotych. Jest on o 20 lat „młodszy” od 
obecnego samochodu pożarniczego DAF 
będącego w dyspozycji OSP Pierzchnica.
  W tych staraniach bardzo pomocny 
okazał się Poseł na Sejm Krzysztof Lipiec.
 - Cieszę się, że starania zakończyły 
się sukcesem- mówi Burmistrz – Strażacy 
w Pierzchnicy w pełni zasłużyli aby mieć do 
dyspozycji ten samochód - i dodaje -  Po raz 
kolejny wzmocniliśmy zasób sprzętowy na-
szego gminnego system ratownictwa prze-
ciwpożarowego. Obecnie jest w naszych jed-
nostkach OSP już 5 samochodów bojowych 
wyposażonych w zbiorniki wodne oraz 3 sa-
mochody lekkie.

Redakcja

Marzenia strażaków z OSP Pierzchnica się spełniły

 Na sesję Rady Miejskiej w Pierzchnicy w dniu 20 
czerwca przybył Poseł na sejm RP Krzysztof Lipiec. W swo-
im wystąpieniu pogratulował władzom gminy skuteczne-
go pozyskiwania środków finansowych – wszystkie złożo-
ne wnioski uzyskały dofinansowanie.
 Burmistrz Stanisław Strąk podziękował panu Posłowi 
za bardzo dobrą współpracę i wspieranie spraw gminy na 
szczeblu rządowym.
  - Przez ostatnie dwa lata współpracy Gminie Pierzchni-
ca udało się pozyskać ponad 20 mln zł z różnych rządowych 
funduszy inwestycyjnych.

Poseł Krzysztof Lipiec na sesji Rady Miejskiej

 Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady wręczyli panu 
Posłowi pamiątkowy grawerton. Wizycie towarzyszyły 
media: TVP Kielce oraz Radio Kielce.

Redakcja
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 Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy 
zorganizowała program „Pomocna Dłoń” dla uchodźców 
Z Ukrainy zamieszkałych na terenie gminy Pierzchnica.
 Środki na ten cel pochodzą z grantu Fundacji angiel-
skiej  10 000,00 £ oraz środków własnych Fundacji.
 Pracownicy Fundacji organizują pomoc która polega 
na :
- nieduże zapomogi do 300,00zł na zakup środków oso-
bistych, bielizny, środków czystości itp. Po przyjeździe 
z Ukrainy)
- nauka języka polskiego prowadzonych w pomieszcze-
niach Fundacji.
- poszukiwanie pracy dla chętnych Uchodźców
-poszukiwanie mieszkania 
-organizacja życia kulturalnego dla dzieci młodzieży 
z Ukrainy 
 Program działa niedługo, ale udało się zorganizować 
prace dla 8 osób i 1 mieszkanie dla wielodzietnej rodziny. 
W trakcie załatwiania są następne 4 osoby.
 Warunkiem dostania mieszkania jest podjęcie pracy 
co jest niezwykle trudne. Mając na uwadze barierę języ-
kową i kwalifikacje. Fundacja w swych działaniach robi 
wszystko, aby usamodzielnić , aby byli w stanie zarobić na 
swoje utrzymanie.
 Część mieszkańców z gminy Pierzchnica pochodzą-
cych z Ukrainy pracuje dorywczo przy zbiorze owoców 
i warzyw, co daje nadzieję na usamodzielnienie się. 

Maria Stolarska

„Dajemy wędkę,
a nie rybę”

 Zarząd Klubu POLANIE PIERZCHNICA 
serdecznie dziękuje Panu Józefowi Gola 
za darmowe przekazanie ziemi na rekulty-
wację boiska na stadionie POLAN, a Panu 
Czesławowi Kapusta za darmowy transport. 
Ziemia ta przyczyni się do poprawy stanu 
technicznego nawierzchni boiska.
 Serdecznie zapraszamy sympatyków 
i kibiców piłki nożnej do kibicowania Naszej 
drużynie. Terminarz rozgrywek dostępny 
jest na plakatach informacyjnych oraz na 
stronie internetowej.

Ze sportowymi pozdrowieniami
Prezes Klubu

Marek Malinowski

Podziękowania
Klubu

POLANIE
PIERZCHNICA

PODZIĘKOWANIE
Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzch-
nicy składa serdeczne podziękowania wszystkim 
darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 
2021 na działalność SRT.

Przekazane środki finansowe w kwocie 3382,00 zł 
zostaną   przeznaczone  na działania profilaktycz-
ne w szkołach oraz organizację imprez i konkur-
sów dla dzieci.

Prezes Społecznego Ruchu Trzeźwości
w Pierzchnicy

Marek Kułan
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 W dniu 26 czerwca 2022 r. jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Skrzelczycach świętowała 
jubileusz 60-lecia. Obchody rozpo-
częła uroczysta Msza Święta polowa 
o godz. 14:30, której przewodniczył 
ksiądz Dariusz Snochowski w asyście 
z  proboszczem  Parafii  Radomice 
księdzem Henrykiem Gawrońskim.
 Uroczystość poprzedził przegląd 
pododdziałów, odśpiewanie hymnu 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz pod-
niesienie flagi państwowej. Otwarcia 
oraz powitania zaproszonych gości 
dokonał Prezes OSP Skrzelczyce –
Bartosz Foltyn. Wśród przybyłych  na 
uroczystość znaleźli się Prezes Zarzą-
du Oddziału Powiatowego OSP RP- 
dh Ireneusz Żak, Członek Zarządu 
Powiatu Kieleckiego- Mariusz Ściana, 
dowódca Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej numer 4 w Chmielniku - mł. 
bryg. mgr inż. Piotr Wieczorek, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Pierzchnica- 
Stanisław Strąk, Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Pierzchnica -Halina 
Ryśkiewicz, Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pierzchnicy - Maria Ło-
patowska, Prezes  Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Pierzchnicy 
-Zdzisław Ryśkiewicz,  radni oraz 
sołtysi. W jubileuszu uczestniczy-

Jubileusz 60-lecia OSP Skrzelczyce

ły Jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych: OSP Dębska Wola, OSP 
Drochów Dolny, OSP Drugnia, OSP 
Gumienice, OSP Pierzchnica, OSP 
Maleszowa, OSP Kowala, OSP Rado-
mice.
 Prezes OSP Skrzelczyce odczytał 
kronikę jednostki. Zasłużonych stra-
żaków uhonorowano odznaczenia-
mi.
 Strażakom ochotnikom ze 
Skrzelczyc  pogratulował Burmistrz 

Miasta i Gminy Pierzchnica- Stani-
sław Strąk, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego OSP RP-dh Ireneusz 
Żak, Członek Zarządu Powiatu Kie-
leckiego- Mariusz Ściana .Obchody 
zakończyła uroczysta defilada pocz-
tów sztandarowych, którą poprowa-
dził Druh Maciej Foltyn. Po zakończe-
niu uroczystej części przybyli goście 
oraz Druhowie zostali zaproszeni na 
poczęstunek.

Edyta Majewska
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Dożynki Gminne 2022 – Brody

 Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły się 21 sierpnia 
2022  r. w miejscowości Brody. Uroczystość rozpoczęła 
się od przemarszu korowodu dożynkowego, któremu 
przygrywał zespół Pieśni i Tańca Morawica oraz Kapela 
Pierzchniczanie. Następnie 10 delegacji - Brody, Drugnia, 
Gumienice, Górki, Maleszowa, Pierzchnianka, Pierzchnica, 
Podlesie, Skrzelczyce i Wierzbie - złożyło pięknie uplecio-
ne wieńce dożynkowe, po czym odbyła się uroczysta Msza 
Święta polowa, którą odprawiał proboszcz Parafii p.w. Św. 
Mikołaja w Lisowie ks. Paweł Zębała oraz Proboszcz Parafii 
p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy ks. Marian Gawinek.  Po 
Mszy Świętej  nastąpił ceremoniał dożynkowy, podczas 
którego starości dożynkowi w osobach Pani Beaty Osman 
i Pana Marka Piwońskiego przekazali na ręce Gospodarza 
Gminy Pana Stanisława Strąka bochenek chleba, który jak 
zapewnił Burmistrz, będzie dzielony sprawiedliwie. Na-
stępnie pokrojono chleby przyniesione przez delegacje 
oraz poczęstowano wszystkich zebranych.
 Pośród przybyłych gości znaleźli się miedzy inny-
mi: Krzysztof Lipiec Poseł na Sejm RP, Piotr Wawrzyk Wi-
ceminister Spraw Zagranicznych, Mariusz Gosek Poseł 
na Sejm RP, Renata Janik Wicemarszałek Województwa 
Świętokrzyskiego, Mariusz Ściana Członek Zarządu Po-
wiatu Kieleckiego, Maria Łopatowska Przewodnicząca 
Rady Miejskiej, sołtysi i radni z terenu Gminy Pierzchnica 
oraz kierownicy jednostek organizacyjnych. Po krótkich 
przemówieniach zaproszonych gości rozpoczęła się część 

artystyczna niedzielnego popołudnia, jako pierwszy wy-
stąpił, zaproszony przez mieszkańców Brodów, Zespół 
Pieśni i Tańca Morawica, następnie swoje umiejętności 
zaprezentowały zespoły z terenu Gminy Pierzchnica: Ma-
leszowianki, Górecki, Pierzchniczanie, Skrzelczaneczki, 
Gumieniczanki, Wierzbianki, Drugnianki oraz uzdolnieni 
muzycznie uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej 
w Pierzchnicy pod przewodnictwem Dyrektora Pana Pio-
tra Makucha.  
 Jak co roku zorganizowano konkurs na Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy, w tym roku  komisja konkurso-
wa, za najpiękniejszy uznała ten wykonany przez sołec-
two Maleszowa.
 Dzięki pracy całej społeczności Sołectwa Brody te-
goroczne Dożynki można uzna za niezwykle udane. Cała 
miejscowość została pięknie udekorowana, na stołach nie 
zabrakło pyszności, każdy mógł liczyć na cos do jedzenia 
i picia. Dzieci mogły skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, 
zjeść słodką watę cukrową czy popcorn.
 Po części oficjalnej oraz występach wokalnych zebra-
ni uczestnicy imprezy mogli bawić się do późnych godzin 
wieczornych przy muzyce wykonywanej przez DJ Domi-
nika.  
 Podczas dożynek swoje stoisko wystawiła Święto-
krzyska Izba Rolnicza, która przygotowała smaczny po-
częstunek dla uczestników naszych dożynek.

Klaudia Pawlik
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Goście na Dożynkach
w Brodach

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, któ-
rzy zaangażowali się w organizację Dożynek Gminnych 
w Brodach, tym którzy przygotowali i wykonali dekoracje, 
obsługiwali gości a przede wszystkim sponsorom, którzy 
wsparli finansowo i materialnie tą gminną uroczystość.
Sponsorzy:
Mieszkańcy Wsi Brody, KGW „Brodowianki”, Józef Gola, 
Renata i Bolesław Błaszczyk, SEB-TRANS, MOTOZBYCH 
Beata Osman, Nadleśnictwo Chmielnik, Zakład Przetwór-
stwa Spożywczego w Pierzchnicy, Zakład Komunalny 
w Pierzchnicy, Bank Spółdzielczy w Chmielniku, Funda-
cja Rozwoju Regionu Pierzchnica, Gminna Mleczarnia 
w Pierzchnicy.
Podziękowania za pomoc w przygotowaniach składa-
my również Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy 
Pierzchnica.

Starostowie Dożynkowi
Beata Osman

i Marek Piwoński

Sołtys Sołectwa Brody
Jarosław Lulkowski

Burmistrz Miasta
i Gminy Pierzchnica

Stanisław Strąk
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 Narodowe Czytanie to niezwy-
kłe wydarzenie kulturalne, które 
w  tym roku na terenie całego kraju 
odbywało się już 11 raz. Tym razem 
wybrano do czytania lekturę Ada-
ma Mickiewicza „Ballady i Romanse”. 
Ogólnopolską akcję zapoczątkował 
przed laty Prezydent Bronisław Ko-
morowski, pomysłodawczynią zaś 
była dyrektor Biura Kultura Agniesz-
ka Celeda. Celem Narodowego Czy-
tania jest popularyzowanie idei czy-
tania, zwrócenie uwagi na bogactwo 
polskiej literatury, dbałość o polsz-
czyznę oraz wzmocnienie poczucia 
tożsamości narodowej. Założeniem 
pomysłodawców było pragnienie, 
by literatura narodowa była nie tyl-
ko przykrym obowiązkiem i przed-
miotem nauczania, ale by stała się 
obecna w szeroko rozumianym życiu 
społecznym. Obecny prezydent RP 
Andrzej Duda jako jeden z powodów 

NARODOWE CZYTANIE 2022

organizowania Narodowego Czyta-
nia wymienił radość z „bycia razem 
przy wspólnej lekturze”. A więc… 
czytajmy!
3 września 2022 w czytelni Miej-
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Pierzchnicy zgromadziło się kilka-
noście osób, by wspólnie przeżyć, 
przeczytać, posłuchać i podyskuto-
wać o czytanych mickiewiczowskich 
„Balladach i romansach”.
 Aby tradycji stało się zadość kie-
rownik biblioteki p. Jolanta Adam-
ska, po powitaniu gości, odczytała list 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy, w którym nawiązał do 
pięknych opisów przyrody, wyjątkowej 
aury, wrażliwości i cudownego wyczu-
cia języka i wyobraźni naszego narodo-
wego wieszcza. Przypomniał o istocie 
polskości, o narodowej tożsamości, 
o zmaganiach z zaborcą i o ogromnej 
wartości jaką jest wolność.

 Pani Barbara Olszowy - emery-
towana nauczycielka ucząca kiedyś 
w szkole w Pierzchnicy -  przybliży-
ła zgromadzonym parę ciekawostek 
o Mickiewiczu, jego przyjaźniach, ko-
bietach i twórczości.
 Zaproszeni do czytania goście 
zmierzyli się z dwiema balladami: 
„Świtezianką”, w której w rolę dziew-
czyny wcieliła się p. Malwina Wrona, 
rolę Młodzieńca odczytał p. Piotr 
Hendzel, zaś jako narrator wystąpiła 
p. Monika Piras oraz „Panią Twardow-
ską” – tu pięknie się pokazali pano-
wie: Piotr Makuch odczytując tekst 
Diabła oraz Piotr Hendzel czytając 
tekst Pana Twardowskiego, tekst nar-
ratora i tym razem przypadł p. Moni-
ce Piras.
 Miłą niespodzianką i ucztą dla 
ucha było odczytanie ballady „Ro-
mantyczność” przez p. Barbarę Olszo-
wy. Dykcja, akcent, gestykulacja, styl, 
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 W dniu 25.06.2022 r. w Wąchocku, odbył się XXVIII 
Zjazd Sołtysów Województwa Świętokrzyskiego oraz XXIII 
Krajowy Turniej Sołtysów. Podczas dwudniowego   spo-
tkania, przedstawiciele wiejskiej społeczności zmagali się 
w konkurencjach turniejowych.  Uroczystości rozpoczęły 
się od odsłonięcia tablicy pamięci Feliksa Januchty, wie-
loletniego organizatora zjazdów zmarłego w 2021 roku, 
która usytuowana jest na Pomniku Sołtysów w Wąchocku.
 Turnieje sołtysów rozgrywane są od 1995 roku i sta-
nowią atrakcję podczas Zjazdu Sołtysów Ziemi Kieleckiej.  

Jolanta Bracichowicz – Sołtys Drugni wyróżniona
w konkursie „Sołtys Roku 2021” w Wąchocku

Podczas sobotniego XXVIII Zjazdu Sołtysów w sali wido-
wiskowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wąchoc-
ku wręczone zostały nagrody i wyróżnienia dla laureatów 
konkursu „Sołtys Roku 2021”, któremu patronuje Marsza-
łek Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski, 
Wojewoda Świętokrzyski – Zbigniew Koniusz   oraz Bur-
mistrz Wąchocka Jarosław Samela.
 Adresatami konkursu byli wszyscy sołtysi woje-
wództwa świętokrzyskiego. Ocenie podlegały działania 
skutkujące poprawą infrastruktury sołectwa jak również 
gminy, działania integracyjne na rzecz lokalnej społecz-
ności,  oraz przynależność do organizacji pozarządowych.
 W tym roku puchar oraz dyplom jako Wyróżnienie 
w  Konkursie Sołtys Roku 2021 otrzymała, pani Jolanta 
Bracichowicz - sołtys sołectwa Drugnia. Burmistrz Miasta 
i Gminy Pierzchnica – Stanisław Strąk złożył na ręce pani 
Joli pisemne gratulacje z przyznanego przez Kapitułę 
Konkursu Wyróżnienia oraz nagrodę w postaci kompletu 
obiadowego.

Klaudia Pawlik

przekazanie wrażliwości, wewnętrz-
nych przeżyć  - po prostu rewelacja. 
Wszyscy zgromadzeni byli zachwy-
ceni. Ogromny szacunek i ukłony dla 
p. Barbary.
 Utwory wybitnego polskiego 
romantyka Fryderyka Chopina sta-
nowiły podkład muzyczny do czy-
tanych utworów, a dekoracje oraz 
stroje czytających idealnie wpisały 

się w  romantyczny charakter tego-
rocznego Narodowego Czytania.
 Serdecznie dziękujemy osobom 
czytającym: za chęci, za czytanie, za 
poświęcony czas, za to że chcieli i byli 
z nami w tym ważnym dla polskiej 
kultury dniu. Dziękujemy przybyłym 
gościom, którzy wykazali zaintereso-
wanie ogólnopolskim wydarzeniem, 
w którym po raz drugi udział wzięła 

nasza biblioteka. Żywimy nadzieję, 
że Narodowe Czytanie w naszej in-
stytucji będzie przyciągać z roku na 
rok coraz szerszą grupę sympatyków 
i odbiorców. 

Małgorzata Markiewicz
Starszy bibliotekarz MGBP

w Pierzchnicy
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 Zwykle rok szkolny w Polsce zaczyna się 1 września. 
Wyjątkiem są lata, kiedy ta data przypada na sobotę lub 
niedzielę. W tym roku zjawiliśmy się w szkole w czwartek. 
Przed godziną ósmą rano ruszyliśmy za pocztem sztan-
darowym do kościoła na mszę świętą odprawioną w in-
tencji naszych uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 
Godzinę później byliśmy już na pięknie odnowionej sali 
gimnastycznej, gdzie na prośbę pana dyrektora Piotra 
Makucha głos zabrali zaproszeni goście: pan burmistrz 
Stanisław Strąk, przewodnicząca Rady Rodziców pani Mo-
nika Pawlik oraz ksiądz proboszcz Marian Gawinek. Od 
wszystkich usłyszeliśmy najlepsze życzenia powodzenia 
w nowym roku szkolnym. Bardzo dziękujemy!

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy 
jest na etapie wdrażanie nowego systemu biblioteczne-
go Alma i wyszukiwarki Primo. Pracownicy biorą udział 
w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Narodo-
wą. Odbył się także testowy transfer danych do nowego 
systemu. Wszystkie te działania mają przygotować biblio-
tekę do elektronicznego udostępniania zbiorów. Od kilku 
miesięcy w bibliotece trwają intensywne prace przygoto-
wawcze: pracownicy przeprowadzili selekcję księgozbio-
ru, wycofali książki stare, zniszczone, zdezaktualizowane, 
nieprzydatne,  niewypożyczane przez dziesięciolecie. 
Kolejny etap to sporządzenie protokołów, wykreślenie 
z  ksiąg inwentarzowych, a następnie usunięcie egzem-
plarzy z systemu MAK+. Pracy dużo, działania są inten-
sywne, bo czas goni. Mamy nadzieję, że wszystko się uda, 
przebiegnie sprawnie i będzie służyć zarówno biblioteka-
rzom, jak i Czytelnikom i już od nowego roku rozpocznie-
my elektroniczne wypożyczenia, a Państwo będą mogli 

Przygotowania trwają!
nawet w domu, dzięki nowej wyszukiwarce internetowej 
sprawdzić, jakie książki można u nas wypożyczyć. System 
Alma działa bowiem w  chmurze, a połączone katalogi 
pozwalają rozwijać bibliotekom nowe formy działania, 
a także kompleksowo dostarczać użytkownikom informa-
cję o ich zbiorach. Dla biblioteki oznacza to brak koniecz-
ności lokalnej instalacji systemu, utrzymywania zaple-
cza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu 
odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, 
natomiast biblioteka zyska dostęp do stałych aktualizacji 
oprogramowania. 
 Wdrożenie systemu odbywa się w ramach realizacji 
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” Kierunek interwencji 
1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez 
zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.

Małgorzata Markiewicz
Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

 Pan dyrektor szczególnie miło powitał uczniów klas 
pierwszych. Zapewnił ich w imieniu swoim, a także pozo-
stałych nauczycieli, że w naszej szkole będą się czuć bez-
piecznie i dobrze. 
 Powitani również zostali nowi nauczyciele naszej 
szkoły, pan Adam Zalewski Jarosz (psycholog) oraz ksiądz 
Łukasz Snoch (religia). Jesteśmy przekonani, że nowi pra-
cownicy szybko zintegrują się z gronem pedagogicznych 
i bezproblemowo zyskają sympatię uczniów.
 Życzymy udanego i owocnego roku szkolnego 
2022/2023.

Tomasz Stolarczyk
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 Po dwu letniej przerwie na pierzchnickim Rynku 
znów zabrzmiały dźwięki muzyki. Tegoroczne Święto 
Pierzchnicy odbiegało formą od tych dotychczasowych. 
Na scenie zaprezentowały się zespoły prezentujące różne 
typy muzyczne - było folkowo, biesiadnie dance’owo i ta-
necznie.
- Folk Boys – niezwykle energiczni Panowie którzy z hu-
morem rozgrzewali zebraną publiczność,
- Randevou – swoimi autorskimi utworami oraz coverami 
znanych piosenek zespół sprawił, że coraz więcej zebra-
nych uczestników zaczęło rytmiczne potupywać,
- Gwiazda wieczoru   - zespół EXTAZY zebrał pod sceną 
prawdziwe tłumy fanów, którzy mogli liczyć na płyty oraz 
koszulki,

Święto Pierzchnicy 2022

- Roterio – przesympatyczny Pan z radia, który wieczorem 
był również DJ, przy muzyce którego bawiliśmy się do sa-
mej północy,
- Kolibeer – świętokrzyscy górale z rokowym pazurem 
sprawili, że  cały Rynek śpiewał i tańczył.
 Święto Pierzchnicy przyciągnęło mnóstwo gości, 
byli to zarówno nasi mieszkańcy jaki i goście z sąsiednich 
miejscowości. Odwiedził nas również Wiceminister Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk oraz Członek Zarządu Po-
wiatu Kieleckiego Mariusz Ściana.

Klaudia Pawlik

 Dnia 28 czerwca 2022 r. Odbyła się wycieczka 
do kręgielni MK Bowling w Kielcach. Wychowan-
kowie Świetlic Aktywator z Pierzchnicy i ze Skrzel-
czyc mieli możliwość poznania ciekawego spo-
sobu spędzania czasu wolnego. Gra okazała się 
wciągająca a współzawodnictwo na torze wiązało 
się ze świetna zabawą. Po zakończeniu rywaliza-
cji dzieci mogły skorzystać z atrakcji interaktyw-
nych na terenie galerii Echo. Wycieczka została 
sfinansowana z projektu unijnego „Utworzenie 
placówek wsparcia dziennego na terenie gminy 
Pierzchnica’’.

Agnieszka Głuszek

Wycieczka na kręgle
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 W ramach Programu zdrowego żywienia dzieci i mło-
dzieży „Żółty Talerz” w Świetlicach Aktywator w Pierzchnicy 
i Skrzelczycach organizowane były różne warsztaty kulinar-
ne. Fundatorem programu był Kulczyk Foundation z War-
szawy. Przez cały sezon letni wychowankowie mieli zagwa-
rantowany codzienny catering w formie podwieczorku. 
 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w naszych Świetlicach 
na wychowanków czekała miła niespodzianka w postaci 
pucharków lodowo-owocowych. Dzieci były bardzo zado-
wolone, mogły dodać do lodów swoje ulubione owoce i do-
datki w postaci rodzynek, pestek słonecznika czy płatków 
migdałowych. 
 W miesiącu czerwcu odbyły się warsztaty kanapkowe. 
Dzieci przygotowywały na talerzach produkty po czym każ-
dy mógł zrobić sobie takie kanapki jakie lubi. Wychowanko-
wie mieli okazje poznać różne rodzaje kanapek, oraz zasady 
przygotowywania kanapki pełnej witamin i wartości od-
żywczych. Niektóre dzieci po raz pierwszy spróbowały szpi-

Program „Żółty Talerz”
naku, kiełków i rukoli. Wszyscy z wielkim apetytem zajadali 
przygotowane przez siebie kanapki.
 11 lipca wybraliśmy się na wycieczkę do Warszawy. Na-
szym głównym celem były warsztaty kulinarne w Pracowni 
Efektu Domina Fundacji Kulczyk. Podczas zajęć dowiedzie-
liśmy się jak prawidłowo nawadniać nasz organizm i dbać 
o własne zdrowie. Skosztowaliśmy owoców z których moż-
na przygotować wody smakowe oraz samodzielnie zrobi-
liśmy lody owocowe. Wychowankowie świetlic z dużym 
zainteresowaniem dyskutowali o zasadach prawidłowego 
odżywiania i niezbędnych składnikach dostarczanych or-
ganizmowi. Po zakończeniu warsztatów przyszedł czas na 
zwiedzanie niektórych zakątków Warszawy. Przeszliśmy 
przez Ogród Saski, odwiedziliśmy Grób Nieznanego Żołnie-
rza, Ogrody dachu Biblioteki Uniwersyteckiej a na sam ko-
niec dotarliśmy na Stare Miasto. Po całym dniu wracaliśmy 
do domu w bardzo wesołej atmosferze.
 W sierpniu wychowankowie świetlic przygotowy-
wali szaszłyki owocowe i koreczki warzywne. Dzieci chęt-
nie obierały i kroiły owoce i warzywa na kawałki, po czym 
wszyscy usiedliśmy do stolików, gdzie każdy komponował 
i nadziewał na patyczki swoje ulubione owoce i warzywa 
tworząc pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe i koreczki wa-
rzywne. Wspólne przyrządzanie, a następnie degustacja 
sprawiły dzieciom wiele radości i satysfakcji, uświadamia-
jąc im jednocześnie jak ważną rolę odgrywają witaminy we 
właściwym funkcjonowaniu naszego organizmu. Nikogo 
nie trzeba było namawiać do spróbowania przygotowa-
nych dla wszystkich owocowo warzywnych smakołyków. 
Podczas dnia sportu dzieci przygotowały również bardzo 
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smaczne sałatki owocowe z bananów, arbuza, borówek, 
brzoskwiń i winogrona. Sałatka wyszła bardzo pyszna i znik-
nęła ze stołu w bardzo szybkim tempie. 
 W ostatnich dniach wakacji przygotowywaliśmy pysz-
ne i zdrowe koktajle i soki owocowe, które są smaczną 
i zdrową alternatywą dla cukierków i innych słodyczy. Wy-
chowankowie ochoczo zabrali się do obierania, krojenia 
i miksowania przygotowanych owoców. Dzieci z niecierpli-

wością czekały na efekt końcowy swojej pracy która zaowo-
cowała duża porcją zdrowych deserów w postaci koloro-
wych soków i  koktajli. 
 Dzięki dotacji Kulczyk Foundation nasze placówki w se-
zonie letnim zostały wyposażone w dużą ilość wody mine-
ralnej. 

Sylwia Kołodziej
Wychowawca PWD w Pierzchnicy
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 Kolonia letnia nad morzem odbyła się w dniach od 16 
do 27 sierpnia 2022 r. Została zorganizowana w ramach 
projektu unijnego pn. „Utworzenie placówek wparcia 
dziennego na terenie gminy Pierzchnica”. Organizatorem 
wypoczynku była Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody 
z Kielc. W drugim dniu pobytu wybraliśmy naszym gru-
pom nazwy i podczas pogodnego wieczoru zaprezento-
waliśmy je. Nazwy grup są bardzo ważne, bowiem od-
zwierciedlają charakter jej uczestników. Grupa I – Duchy 
Tygrysów, II – Koniczynki, III – Araby, IV – Miśki, V – Scyzo-
ryki, VI – Drużyna Pierścienia, VII- Kamyki,  VIII- Mlekodusz-
ki, IX – Ostatni w sezonie. 
 Kiedy tylko pogoda dopisywała, wędrowaliśmy na 
cudowna plażę. Już pierwszego dnia otrzymaliśmy poma-
rańczowe buff chusty, które znakomicie oznaczały naszą 
kolonię. Pod czujnym okiem ratownika, bezpiecznie ką-
paliśmy się w morzu. Ulubioną formą rekreacji były wyko-
py na plaży, budowle z piasku, leżakowanie, siatkówka na 
plaży i spacer brzegiem morza. Rannym ptaszkom udało 
się nawet zobaczyć wschód słońca. Wrażenie było niesa-
mowite.
Codziennie robiliśmy coś innego. W ramach programu 
były zorganizowane zajęcia łucznicze, zajęcia z ratownic-

KOLONIA LETNIA W MIKOSZEWIE
twa medycznego, dwie wycieczki, ognisko z kiełbaskami, 
dyskoteki i pogodne wieczory. Byliśmy na całodziennej 
wycieczce w Gdańsku, gdzie zwiedziliśmy Westerplatte, 
odbyliśmy rejs statkiem i zwiedziliśmy starówkę, a na-
stępnie pojechaliśmy od Aquaparku w Sopocie. Na zakoń-
czenie wycieczki udaliśmy się na molo. Ogromną frajdę 
sprawiła nam wycieczka do Krynicy Morskiej i rejs szybką 
łodzią motorową. Pływaliśmy także na kajakach i rower-
kach wodnych.  Starsze grupy odbywały długie wycieczki 
lasem i brzegiem Wisły do rezerwatu „Mewia Łacha” i do 
ujścia rzeki Wisły do Morza. Zwiedziły także miejsce gdzie 
za pomocą promu samochody transportowane są na 
drugi brzeg. Po dwóch dniach opadów, ze zdumieniem 
podziwialiśmy inne oblicze morza a ono miało dla nas 
niespodziankę. Bursztyny i muszelki. Stąd powstał pomysł 
na konkurs bursztynowo-muszelkowy. Popołudniowy 
czas spędzaliśmy na spacerach,  zawodach sportowych, 
zabawach animacyjnych i konkursach, malowaniu twa-
rzy i tatuaży. Wieczory wypełnione były muzyką, tańcem, 
sportem i zabawami animacyjnymi. Był wieczór filmowy, 
karaoke, gier planszowych. 
 W dziewiątym dniu kolonii odbył się chrzest kolo-
nistów, do którego przystąpiło aż 71 osób. Niełatwe za-
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Podziękowanie
Dziękuję panu Józefowi Goli za nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej w Pierzchnicy 4 ton ziemi, która 
została wykorzystana do stworzenia klombu   w miejscu zlikwidowanej fontanny. Dzięki temu teren wokół 
szkoły stał się bardziej atrakcyjny i przyjazny dla wszystkich członków naszej szkolnej społeczności.
Podziękowania należą się również panu Czesławowi Kapuście, który także bezpłatnie ziemię tę dostarczył do 
naszej szkoły.

Piotr Makuch

danie postawili organizatorzy tego 
wydarzenia przed uczestnikami. 
Odpowiednio oznaczeni na star-
cie pokonywali przeszkody między 
drzewami poganiani przez smaga-
jących pokrzywami pomocników, 
następnie drużynowo układali z szy-
szek zwierzęta morskie, aby później 
na czworakach po nich przespacero-
wać. I na tym nie koniec bowiem mu-
sieli wykazać się skocznością w wor-
kach. Kolejne zadanie wymagało siły 

i pomysłowości bowiem cała grupa 
musiała przedostać się na drugą 
stronę za pomocą mini chusty. Każdy 
zdał ten egzamin więc mógł przystą-
pić do przekazania mąki kolegom za 
pomocą garści a na koniec wszyscy 
musieli wykazać się sprytem w zada-
niu pt. Udo pod ostrzałem. Po czę-
ści sprawdzającej przyszedł czas na 
cześć oficjalną i tu w asyście hostess 
i diabełków przybył Neptun, który 
w humorystyczny sposób dokonał 
chrztu naszych kolonistów nada-
jąc im nowe imiona, pojąc napojem 
bogów oraz częstując chlebkiem ze 
specjalna pastą i cebulą. Po tych tru-
dach na dzielnych uczestników cze-
kała pyszna kiełbasa z ogniska, chle-
bek i warzywne przekąski. 
 Na naszej kolonii odbyły się 
również Śluby kolonistów. Aż 18 par 
przysięgało sobie w humorystyczny 
sposób „miłość w imię Neptuna do 
22 a potem się zobaczy”. Swą przy-
sięgę przypieczętowali obrączkami, 
chlebem z solą i napojem miłości – 
sokiem z jabłek. 
 Na koniec kolonii organizatorzy 
przygotowali dla wszystkich kolo-

nistów dwie pyszne niespodzianki: 
w  przedostatni dzień pyszne rze-
mieślnicze lody z Lodziarni Krówka 
oraz zestawy McDonald’s w drodze 
powrotnej do domu. Każdy uczest-
nik kolonii otrzymał również pamiąt-
kowy woreczek z bursztynami i mu-
szelkami, a zwycięzcy w konkursach 
sportowych i animacyjnych  drobne 
upominki. Organizatorom i sponso-
rom oraz wszystkim osobom, które 
na kolonii świadczyły pracę – SER-
DECZNIE DZIĘKUJEMY!

Jolanta Adamska
Agnieszka Głuszek
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 Budynek Szkoły Podstawowej im. S. Kard. Wyszyń-
skiego w Pierzchnicy przed rozpoczęciem nowego roku 
szkolnego „dotknęło” wiele zmian, które, mamy nadzieję, 
pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie uczniów. Pragnie-
my, aby nasza szkoła była przyjazna, kolorowa, dobrze 
wyposażona, otwarta na nowości, w której uczniowie nie 
tylko zdobywają wiedzę i umiejętności, ale również do-
brze się czują. Dlatego podjętych zostało szereg działań 
mających na celu poprawę jakości funkcjonowania naszej 
placówki.
 W ramach programu rządowego „ Posiłek w szkole 
i w domu” pozyskano dotację w kwocie 66 917 zł. Wkład 
własny wyniósł 29  939 zł. Zakupione zostało wyposaże-
nie kuchni i stołówki w postaci min. zmywarki, obieraczki 
do ziemniaków, chłodziarki, robota kuchennego, zestawu 
300 talerzy, sztućców, szklanek. 80 krzesełek 26 stolików 
na stołówkę. Na szczególną uwagę zasługuje zakup pieca 
konwekcyjno – parowego, dzięki któremu nasze szkolne 
menu będzie jeszcze bardziej urozmaicone.   Urządzenia 
i meble zostały już dostarczone i służą od 1 września. 

 W ramach kolejnego rządowego programu „ Aktywna 
tablica” pozyskano dotację w kwocie 35 000 zł. na zakup 
pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi (posiadającymi różnorodne 
zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiają-
ce prawidłowy proces kształcenia). Dodatkowo w ramach 
wkładu własnego do tego projektu w kwocie 8 750 zł za-
kupiony został monitor interaktywny. W ramach przygo-
towania do realizacji tego programu wygospodarowana 
została specjalna sala, w której będą odbywały się zajęcia 
w ramach programu, jak również zajęcia rewalidacyjne 
lub indywidualne. Została ona pomalowana, na podło-
dze położono wykładzinę dywanową. Zakupiono również 
nowe stoliki i krzesełka.

Wakacyjne zmiany
w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

 W ramach konkursu „ I ja mogę być EKO” organizowa-
nego przez LGD „Białe Ługi” uczniowie z naszej szkoły zdo-
byli dwie nagrody. Każda w wysokości 1 500 zł. W ramach 
tych pieniędzy zakupiono upominki dla uczniów zwycię-
skich klas jak również wyposażenie szkoły umożliwiające 
segregację śmieci.
 W czerwcu szkoła została zgłoszona do ogólnopol-
skiego projektu cyfrowej edukacji ekologicznej zorgani-
zowanego przez Edukacyjną Sieć Antysmogową . Dzięki 
zaangażowaniu uczniów i nauczycieli zostaliśmy  zakwa-
lifikowani do kolejnego etapu, w ramach którego zosta-
nie u nas zamontowany czujnik smogu z  tablicą LED do 
wyświetlania wyników pomiarów, otrzymamy materiały 
edukacyjne na temat zanieczyszczenia powietrza i zmian 
klimatu oraz dostęp do platformy e- learningowej EduESA 
z cyfrowymi kursami i e-lekcjami dla nauczycieli i uczniów  
oraz szkolenia i webinaria dla nauczycieli.
 Ponieważ podczas prowadzonego naboru do od-
działów przedszkolnych okazało się, że jest wiele wię-
cej chętnych dzieci niż miejsc w naszym przedszkolu 
w  porozumieniu z panem burmistrzem podjąłem decy-
zję o  utworzeniu przy naszej szkole szóstego oddziału 
przedszkolnego. Wiązało się to nie tylko z zatrudnieniem 
dodatkowego personelu, ale również z przeznaczeniem 
kolejnego pomieszczenia na potrzeby przedszkolaków. 
Dlatego drugi oddział zerowy został przeniesiony do bu-
dynku szkoły. Tym samym na piętrze od nowego roku 
szkolnego będą przebywać praktycznie tylko uczniowie 
grup  zerowych oraz klas I – III. Pozostali uczniowie będą 
uczyć się na parterze budynku. Nowa sala zerówki została 
wyposażona w większości w meble po nieistniejącym już 
oddziale przedszkolnym w Skrzelczycach. Zakupiono tyl-
ko niewielką część wyposażenia.
 W związku z tym, że   piętro  ma służyć naszym naj-
młodszym  korytarze zostały pomalowane w niekonwen-
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cjonalny sposób przez pana Igora Endone Kowalczyka, 
twórcę murali zdobiących ściany zewnętrzne naszej szko-
ły przedstawiające Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz 
Karola Kalitę. Tym razem w ramach projektu „Kolorowa 
Szkoła” stworzono dwa murale „Kosmos” oraz  „Podwodny 
świat”. 

 Ponieważ istniejąca od wielu lat na placu szkolnym 
fontanna była nieczynna, a jej odrywające się  elemen-
ty stwarzały zagrożenie, przy jednoczesnym braku po-
trzeby naprawy, podjąłem decyzję o jej rozbiórce. Dzięki 
wykorzystaniu pozostawionych przez nas bezpiecznych 
elementów i przywiezieniu 5 ton ziemi powstaje bardzo 
estetyczny klomb, który zostanie obsadzony kwiatami 
i obsiany trawą, dzięki czemu będzie mógł pełnić funkcję 
rekreacyjno – wypoczynkową.
 Dotychczas nie wszystkie sale lekcyjne wyposażo-
ne były  w tablice  bądź monitory interaktywne, dlatego 
zakupione zostały trzy takie monitory, które wspólnie 
z  otrzymanym w ramach programu „Aktywna tablica” 
sprawią, że jedyną salą bez tego typu urządzenia będzie 
sala 1.40 znajdująca się przy stołówce szkolnej. 

 Eksperci oraz praktycy zwracają uwagę na to, iż na 
wielu uczniów negatywnie wpływa sygnał szkolnego 
dzwonka oznajmiającego koniec lekcji. Niektórzy starają 
się go przekrzyczeć. Ponieważ funkcjonuje u nas radio-
węzeł, postanowiłem, aby spróbować zastąpić typowy 
sygnał szkolnego dzwonka muzyką. Dzięki odpowied-
niemu zaprogramowaniu w momencie zakończenia lek-
cji w szkole rozlega się fragment piosenki. Po pierwszym 
dniu nauki wydaje się, że pomysł został pozytywnie przy-
jęty zarówno przez uczniów jak i nauczycieli.
 Remont istniejącej sali gimnastycznej dopełnia cało-
ści zmian jakie zaszły w ciągu ostatnich  dwóch miesięcy 
w naszej szkole.

 Bardzo dziękuję Panu Burmistrzowi Stanisławowi 
Strąkowi za pomoc i otwartość na wszelkiego rodzaju po-
mysły.
 Podziękowania kieruję także do  pracowników szkoły 
za duże zaangażowanie i wkład pracy w przygotowania 
do nowego roku szkolnego.

Piotr Makuch
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 W dniu 7.08 2022 r. (niedziela) zorganizowana zo-
stała pod patronatem Stowarzyszenia Oświatowo – Kul-
turalnego w Skrzelczycach (SOK) wycieczka do Wieliczki. 
Uczestniczyło w niej 40 osób, dzieci, dorosłych i emery-
tów, głównie z gminy Pierzchnica, w ramach projektu 
>>NASZA HISTORIA<<.
 Wyjechaliśmy wczesnym rankiem i zaraz po przyjeź-
dzie do Wieliczki udaliśmy się  na Mszę Św. w Kościele pw. 
Św. Klemensa w Wieliczce. Przy okazji mogliśmy podziwiać 
barokowy wystrój kościoła, bogato złocony ołtarz główny 
oraz równie piękne ołtarze boczne. Następnie udaliśmy się 
do szybu Paderewskiego, gdzie podzieleni na dwie grupy 
podążyliśmy wraz z przewodnikami do podziemi Kopalni 
Soli. Wędrując, wydrążonymi przez lata przez górników, 
solnych korytarzami, poznawaliśmy warunki pracy w ko-
palni. Z zaciekawieniem słuchaliśmy legend i ciekawostek 
o codziennym życiu pod ziemią. Widzieliśmy narzędzia, 
którymi się posługiwali górnicy, podziwialiśmy ogromne, 
wykonane z drzewa konstrukcje, służące do wydobywa-

Zwiedziliśmy Wieliczkę

nia soli na powierzchnię. Najbardziej nas jednak zachwy-
ciły przepiękne, wykute w bryłach solnych rzeźby i płasko-
rzeźby w Kaplicy Św. Kingi. Po długiej drodze przez ponad 
3,5 km korytarzy, obiad, spożywany w podziemnej KARCZ-
MIE GÓRNICZEJ, wszystkim bardzo smakował.  Dopełnie-
niem wrażeń była wizyta w muzeum Żup Solnych z wielo-
ma pamiątkowymi dokumentami z przeszłości  i urokliwą 
makietą centrum miasta Wieliczki.  
 W szybie Regis wyjechaliśmy nowoczesną windą na po-
wierzchnię, aby móc cieszyć się słońcem i udać się na spacer 
po Rynku Górnym w Wieliczce. Tam każdy miał możliwość 
spędzić czas wolny, jedząc lody czy popijając kawę. Pozosta-
łą do odjazdu część programu wycieczki spędziliśmy w  znaj-
dującej się nieopodal, imponującej swymi rozmiarami, Tężni 
Solankowej, gdzie wszyscy oddawali się błogiemu relaksowi. 
Wracaliśmy do domów w radosnych nastrojach, snując pla-
ny na następne wyjazdy.  

Elżbieta Stępień – Prezes SOK
Zdjęcia wykonał Łukasz Moskwa.
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 W dniu 05.07.2022 roku Fundacja Dom Seniora 
im. Sue Ryder w Pierzchnicy zorganizowała wycieczkę 
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, którym towarzyszy-
ły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego z Pierzchnicy. Wycieczka sfinansowana 
dzięki dotacji przekazanej z  Fundacji Rozwoju Regionu 
Pierzchnica. 
 Pierwszym punktem wycieczki był Park Miniatur 
w  Krajnie. To niezwykłe miejsce położone u stóp Łysicy. 
Na szczycie możemy podziwiać panoramę całego miej-
sca, a także pobliskich miejscowości. W Parku można zo-
baczyć miniatury budowli, posągów oraz obiektów z całe-
go świata. 
 Kolejnym punktem wycieczki był Święty Krzyż. Od-
wiedziliśmy Klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepo-
kalanej oraz  Muzeum Misyjne. Przedstawione eksponaty 
gromadzone były przez 27 lat podczas pobytu misjonarzy 
m.in. w Azji , Ameryki Północnej i Afryki.
 Na zakończenie wycieczki cała grupa udałą się na 
pyszny obiad.

Integracja polsko-ukraińska z projektem
„Poznaj Świętokrzyskie”

 W drodze powrotnej mimo zmęczenia wszystkim to-
warzyszył dobry nastrój, nie zabrakło również dyskusji na 
temat przeżytych wrażeń. Wycieczka była wspaniałą oka-
zją do międzynarodowej integracji miedzy dziećmi i mło-
dzieży z Ukrainy i Polski.

Hendzel Ilona
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 W niedzielne, bardzo słoneczne, 
popołudnie 26 czerwca 2022 r. na 
placu przed remizą OSP Skrzelczyce 
odbył się festyn rodzinny. Podczas 
trwania festynu swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały na scenie 
dzieci i młodzież uczęszczające do 
świetlic. Śpiewały one w pierwszej 
kolejności piosenki z bajek Disneya a 
zakończyły na nowoczesnych aranża-

Festyn w Skrzelczycach

cjach piosenek biesiadnych. W trakcie 
występów zorganizowane były liczne 
atrakcje dla dzieci. Panie animatorki 
prowadziły bardzo aktywne zajęcia, 
odbyły się między innymi zajęcia 
z zumba kids. Dzieci miały możliwość 
przejechania się na koniach. Chętni 
uczestnicy festynu wzięli udział w zor-
ganizowanym quizie wiedzy o OSP 
Skrzelczyce, oraz turniej piłki siatko-

wej, w którym zmierzyli się zarówno 
dorośli jak i dzieci, zabawy przy tym 
było niemało . Około godziny 19:00 
na scenie pojawiła się gwiazda wie-
czoru zespół disco-dance „KARLA”. Po 
zakończeniu występu zgromadzeni 
uczestnicy festynu bawili się do póź-
nych godzin wieczornych przy muzy-
ce wykonywanej przez DJ. 

Klaudia Pawlik

 W poniedziałek 27.06.2022 r. w MGBP w Pierzchnicy 
odbyły się zajęcia z okazji 21 rocznicy śmierci Tove Jans-
son (ur. 9 sierpnia 1914 w Helsinkach, zm. tamże 27 czerw-
ca 2001), fińskiej pisarki, ilustratorki i rysowniczki komik-
sowej. Autorka najbardziej znana z książek o Muminkach. 
W wydarzeniu tym brały udział dzieci ze Świetlicy Akty-
wator w Pierzchnicy wraz z wychowawcą p. Sylwią. Na za-

„Muminki”
jęciach robiliśmy Muminki z filcu i plasteliny. Kto chciał, to 
malował farbami styropianowego Muminka, który wcze-
śniej był przygotowany lub rysował kredkami. Serdecznie 
dziękuję p. Agnieszce, p. Sylwii i dzieciom za udział w za-
jęciach.

Danuta Leszczyńska
Starszy bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy



GAZETA PIERZCHNICKA - WRZESIEŃ 2022 31

 Pierwszy duży zjazd absolwen-
tów naszej szkoły za nami. Wiele 
było znaków zapytania przed tym 
spotkaniem. Czy uda się dotrzeć do 
absolwentów? Czy będą chcieli przy-
jechać? Na szczęście, kiedy wybiła 
godzina 17-ta i pierwsi goście zaczę-
li się pojawiać na sali gimnastycznej, 
wiele obaw udało się rozwiać. Zdecy-
dowaną większość stanowili absol-
wenci, którzy jeszcze trzy lub cztery 
lata temu byli uczniami szkoły. Jako 
organizatorzy mogliśmy się cieszyć, iż 
szkoła nasza dobrze się kojarzy i byli 
uczniowie chętnie do niej wracają.
 Odwiedzili nas również ci, któ-
rzy ostatni dzwonek w pierzchnickiej 
szkole słyszeli nawet kilkadziesiąt lat 
temu. Co prawda obecny budynek 
szkoły funkcjonuje od nieco ponad 20 
lat, ale duch szkoły unosi się wciąż ten 
sam, co w starej lokacji. Bardzo miło 
było spotkać tych, którzy już od daw-
na w Pierzchnicy nie mieszkają i przy-
jechali specjalnie, by spotkać się z na-
uczycielami i trochę powspominać.
 Zanim jednak pozwoliliśmy na-
szym gościom zasiąść do stołów, pan 
dyrektor Piotr Makuch oprowadził 
przybyłych po terenie szkoły. Wiele 
się zmieniło w przeciągu ostatnich 

Zjazd Absolwentów
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pierzchnicy

kilkunastu lat. Szkołę zdobią mura-
le, wewnątrz budynku funkcjonuje 
nowoczesna stołówka, radiowęzeł, 
a uczniowie mogą trenować ulubio-
ne sporty na dobrych jakościowo bo-
iskach. Sale lekcyjne też odmienione 
i zupełnie inne niż kiedyś. Czarna ta-
blica i kreda nie jest już najważniej-
szym elementem wyposażenia. Jest 
nim nowoczesny ekran multimedial-
ny, który znacznie ułatwia i urozma-
ica prowadzenie lekcji. Starsi absol-
wenci byli pod dużym wrażeniem.

 Atrakcyjnym elementem na-
szego spotkania były pamiątkowe 
zdjęcia przy pięknie przygotowa-
nej ściance. Opublikowaliśmy je na 
szkolnym facebooku. Zachęcamy do 
jego przeglądania. A tymczasem nie 
pozostaje nam nic innego, jak ocze-
kiwać na kolejny zjazd absolwentów. 
Do zobaczenia!

Martyna Gaworek
Tomasz Stolarczyk 
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 6 lipca 2022 r. odwiedziliśmy gospodarstwo agro-
turystyczne „Wiśniowe wzgórze” w Dębnie, gdzie odby-
ły się zajęcia warsztatowe np. robienie kulek do kąpieli, 
mydełek, masła i twarożku. Główną atrakcją było dojenie 
sztucznej krowy na czas. Poznawaliśmy rodzaje soli np. 
epson, himalajska, kłodawska, karnalitowa itp. i ich zasto-
sowanie w domowym SPA.

Sezon wycieczek
w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach

 12 lipca wzięliśmy udział w wyjeździe do Cisowa - 
Nadleśnictwo Daleszyce. Przeszliśmy ścieżką przyrodni-
czą z leśnikiem, który opowiadał nam o gatunkach drzew 
i o zwierzętach żyjących w lesie. Na zakończenie odbyło 
się ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.

 19 lipca 2022 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Daleszyckiej wybraliśmy się do Opatowa, gdzie mie-
liśmy okazje uczestniczyć w warsztatach cukierniczych, 
polegających na poznaniu etapów robienia słynnych cu-
kierków „Krówki opatowskiej”. Podczas zwiedzania Opato-
wa odwiedziliśmy Muzeum Geodezji i Kartografii, Bramę 
Warszawską, Kolegiatę p.w. Św. Marcina. Kolejnym punk-
tem wycieczki był DPS w Zochcinku, którego atrakcją jest 
mini zoo.

Magdalena Markiewicz



GAZETA PIERZCHNICKA - WRZESIEŃ 2022 33

 W ramach projektu pn. Aktywny 
i bezpieczny Senior-usługi opiekuń-
cze został zorganizowany wyjazd do 
Miechowa  i Ibramowic dla uczestni-
ków.
 W Miechowie Seniorzy zwiedzi-
li  sanktuarium Grobu Bożego, gdzie 
znajduje się najstarsza w świecie re-
plika Grobu Chrystusa w Jerozolimie. 
Siostra Daria przedstawiła historię  
Bazyliki, która została zbudowana 
na złożonej przez pobożnego ryce-
rza Jaksę autentycznej ziemi z góry 
Golgoty, przywiezionej w workach 
w 1163 r. do Miechowa. W 1099 r. 
Gotfryd de Bouillon osadził grupę 20 
kanoników świeckich przy Bazylice 
Grobu Bożego w Jerozolimie, którzy 
mieli opiekować się grobem. Nato-
miast w 1846 roku został powołany 
Zakon Rycerski Grobu Bożego jest 
to zakon świecki. Siedziby tego za-
konu znajdują się na całym świecie 
w Miechowie ma on swoją siedzibę 
główną. Nasi Seniorzy mieli okazję 

Zwiedzamy Miechów i Ibramowice

zwiedzić siedzibę świeckiego zako-
nu Bożogrobców w Miechowie, po 
której oprowadzał  i przedstawił hi-
storię Kustosz Zakonu Pan Stanisław 
Osmenda.
 Kolejnym punktem wyjazdu był 
Zakon Norbertanek w Ibramowi-
cach. Norbertanki żyją według regu-
ły św. Augustyna. Główne elementy 
duchowości norbertanek to: chwała 
i uwielbienie Boga, miłość do Jezusa 

Eucharystycznego jako Ofiary i do 
Matki Bożej Niepokalanej oraz gorli-
wość o zbawienie dusz poprzez mo-
dlitwę i pokutę. Zakon ma charakter 
kontemplacyjny. Siostry budują Kró-
lestwo Boże przez wspólnotowe ży-
cie modlitwy i pokutę. 
 Czas spędzony w Klasztorze był 
okazją do zadumy i zastanowieniem 
się nad swoim życiem.

Ilona Hendzel
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 W dniu 16 lipca 2022 r. na boisku „Orlik” w Pierzchnicy 
odbył się Turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Pierzchnica. Do rywalizacji zgłosiło się 6 drużyn utwo-
rzonych przez samych zawodników tzw. „dzikie drużyny”. 
System rozgrywanych meczy to każdy z każdym, za wy-
grany mecz drużyna otrzymała 3 punkty, za remis 1 punkt, 
w przypadku porażki 0 punktów. Mecze rozgrywane były 
w czasie 2 x 10 minut. Część zmagań sportowych oglądał 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk, 
który objął patronat nad turniejem oraz ufundował pu-
chary i nagrody dla zawodników. 

TABELA FINAŁOWA:
1. Młodzi gniewni (15 pkt.)
2. IBEXX (12 pkt.)
3. FC Absolwenci (9 pkt.)
4. VIP Team (6 pkt.)
5. Spróbujemy to jakoś wygrać (1 pkt.)
     Strefa Team (1 pkt.)

Turniej o Puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Pierzchnica

Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy zawodnik: Dominik Pasternak
Najlepszy bramkarz: Michał Niedziela
Najmłodszy zawodnik: Kacper Moskwa
Debiut turnieju: Kacper Wożniak
Nagroda specjalna - wolontariat: Jakub Bukała

 Drużyny prezentowały w turnieju bardzo wyrównany 
i wysoki poziom. Mecze odbywały się w miłej i sportowej 
atmosferze, wszystkie drużyny pokazały wysokie umiejęt-
ności piłkarskie. Można było zobaczyć wiele pięknych goli 
i niezliczoną liczbę zespołowych i indywidualnych akcji, 
jak również wspaniałe parady bramkarskie. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom.

Ze sportowym pozdrowieniem animatorzy sportu:
Paweł Ślusarczyk

Przemysław Paluch



fot. Edyta Majewska, Klaudia Pawlik



fot. Klaudia Pawlik

Pierzchnicy 2022
Święto


