
GAZETA PIERZCHNICKA
LIPIEC 2015

Pismo Towarzystwa Przyjaciół Pierzchnicy

Rok VIII / Nr 38/2015
ISSN 1898-0023bezpłatna

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji
na stronie internetowej Urzędu Gminy www.pierzchnica.pl

„Ciesz się życiem, bo dzięki temu żyjesz,
        możesz obdarzać miłością, pracować,

bawić się i spoglądać w gwiazdy.”

Henry Van Dyke



Dni Pierzchnicy 2015

fot. Klaudia Pawlik
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Uroczyste obchody 25-lecia Samorządności w Gminie Pierzchnica

	 Ustawa	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	 teryto-
rialnym	dała	milionom	Polaków,	możliwość	decydowania	
o	tym,	kto	będzie	ich	reprezentował	na	poziomie	lokalnym.	
Na	jej	podstawie	wprowadzono	w	ponad	dwóch	tysiącach	
istniejących	gmin	prawdziwy	samorząd.	W	miejsce	istnie-
jących	 	w	PRL	rad	narodowych	wprowadzono	 rady	gmin	
o	znacznie	większych	uprawnieniach.	Polacy	potwierdzili	
w	 pierwszych	 wolnych	 wyborach	 samorządowych,	 które	
odbyły	się	27	maja	1990	roku,	że	opowiadają	się	za	zmiana-
mi	i	wolnością.	Zwyciężyła	solidarna	decyzja,	zwyciężyła	
wspólnota.	Nowo	wybrane	rady	gmin	i	miast	wybrały	swo-
je	władze	wykonawcze	 –	 prezydentów,	 burmistrzów	oraz	
wójtów.	

	 Na	uroczystym	spotkaniu	z	okazji	25	–	lecia	tego	jakże	
ważnego	wydarzenia	wspominano,	jak	tworzyła	się	samo-
rządność	w	 naszej	 gminie.	 Na	 konferencję	 zostali	 zapro-
szeni	wszyscy	Radni	Rady	Gminy	Pierzchnica	oraz	Sołty-
si,	którzy	na	przestrzeni	tego	ćwierćwiecza	pełnili	funkcje	
w	 strukturze	 naszego	 samorządu.	 Najbardziej	 zasłużeni,	
którzy	przez	wiele	lat	działali	na	rzecz	naszej	społeczności	
lokalnej	zostali	wyróżnieni	przez	obecnego	Wójta	Gminy	
Pierzchnica	 Pana	 Stanisława	 Strąka	 oraz	 Przewodniczącą	
Rady	Gminy	Panią	Marię	Łopatowską	Dyplomami	Uzna-
nia.	Minutą	 ciszy	uczczono	pamięć	nieżyjących	 już	 dzia-
łaczy.	Swoje	wspomnienia	z	okresu	tworzenia	naszego	Sa-
morządu	przedstawił	wieloletni	Wójt	i	Radny	Rady	Gminy	
Pierzchnica	Pan	Marek		Zatorski.	Swoimi	wspomnieniami	
podzielił	się	również	wieloletni	Przewodniczący	Rady	Gmi-
ny	Pan	Zdzisław	Rękas.	Głos	zabrał	także	Gość	specjalny:	
Starosta	Powiatu	Kieleckiego	Pan	Michał	Godowski.	Na	tę	
wyjątkową	okoliczność	Prezes	Fundacji	Rozwoju	Regionu	
Pierzchnica	Pan	Dariusz	Michalski	przekazał	na	ręce	Wójta	
jubileuszowy	grawerton.	Na	rozpoczęcie	uroczystego	spo-
tkania,	przed	zgromadzonymi	wystąpiła	młodzież	miejsco-
wego	Gimnazjum	przedstawiając	program	artystyczny,	do	
którego	 została	 przygotowana	 przez	 panie	 nauczycielki:	
Teresę	Rokicką	i	Marzenę	Wojtkowicz.	

Katarzyna Jędrzejewicz
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	 W	 niedzielne	 popołudnie	 19	 lipca	 2015	 roku	 odbyła	
się	 największa	 impreza	 plenerowa	w	 gminie.	Tegoroczne	
obchody	 przebiegły	 bardzo	 sprawnie	 choć	 nie	 obyło	 się	
bez	„niespodzianek”	pogodowych.	Gospodarz	gminy,	Pan	
Wójt	Stanisław	Strąk	powitał	wszystkich	przybyłych	gości	
oraz	mieszkańców	 gminy	 na	 uroczystych	 obchodach	Dni	
Pierzchnicy.	W	 programie	 tegorocznych	 Dni	 Pierzchnicy	
nie	zabrakło	atrakcji.	Najmłodsi	uczestnicy	imprezy	mogli	
figlować	 i	 bawić	 się	 na	 ogromnej,	 dmuchanej	 zjeżdżalni,	
skakać	 po	 trampolinie	 i	 dmuchanym	 zamku,	 przejechać	
się	 na	 kucykach,	 a	 także	 zjeść	 coś	 słodkiego	 i	 pysznego.		
Dla	 starszych	 uczestników	Dni	 Pierzchnicy	 przewidziano	
występy	 naszych	 rodzimych	 zespołów:	 Gumieniczanek,	
Pierzchniczanek,	 Pierzchniczan,	 Trio	 Country	 oraz	 Dru-
gnianek,	 które	 oprócz	 umiejętności	 wokalnych	 zaprezen-
towały	 umiejętności	 kabaretowe.	 Na	 scenie	 występowała	
również	młodzież	z	Klubu	Wolna	Strefa	z	Pierzchnicy	oraz	
Skrzelczyc.	Każdy	uczestnik	imprezy	mógł	liczyć	na	ciepły	
posiłek.	Około	godziny	19.30	na	scenie	pojawiła	się	gwiaz-
da	wieczoru	zespół	Panaceum,	który	zachwycił	zebranych	
gości	swoją	żywiołowością	oraz	charyzmą	wokalistki.
	 Podczas	 trwania	 imprezy	 rozstrzygnięty	 został	 także	
konkurs	 pn.	 „Nabiałowy	 zawrót	 głowy”	 zorganizowany	

Dni Pierzchnicy 2015

przez	 stowarzyszenie	Lejdis	 oraz	Lokal-
ną	Grupę	Działania	Białe	Ługi.	Nagrody	
zwycięzcom	 wręczał	 Członek	 Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 Piotr	
Żołądek,	 Prezes	 LGD	 Białe	 Ługi	 Zdzi-
sław	Pniewski	oraz	Wójt	Gminy	Pierzch-
nica	Stanisław	Strąk.
	 	 Wszyscy	 zgromadzeni	 goście	 oraz	
mieszkańcy	 gminy	 mimo	 kapryśnej	
i	zmiennej	pogody	bawili	się	do	późnych	
godzin	nocnych	przy	muzyce	wykonywa-
nej	przez	zespół	„Jolana”	z	Radlina.
	 	 	 Patronat	 honorowy	nad	 imprezą	objął	
Członek	 Zarządu	Województwa	 Święto-
krzyskiego	Pan	Piotr	Żołądek.
					Konferansjerami	imprezy	byli	Państwo	

Emil	i	Anna	Karpińscy.
Klaudia Pawlik

OGŁOSZENIE
WÓJT	GMINY	PIERZCHNICA	INFORMUJE,	ŻE	W	TERMINIE	OD	01.08.2015r.	DO	31.08.2015r.

PRZYJMOWANE	BĘDĄ	WNIOSKI	O	ZWROT	PODATKU	AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO	W	CENIE	OLEJU	NAPĘDOWEGO	WYKORZYSTYWANEGO	DO	PRODUKCJI	ROLNEJ.

WNIOSKI	NALEŻY	SKŁADAĆ	W	GODZ.	730-1530	W	URZĘDZIE	GMINY	PIERZCHNICA	W	POKOJU	NR	14.

Do	wniosku	należy	dołączyć	faktury	dokumentujące	zakup	oleju	napędowego	za	okres	od	01.02.2015r.	do	31.07.2015r.

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk
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Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

	 W	 dniu	 26.06.2015	 r.	 odbyło	 się	 zakończenie	 roku	
szkolnego	2014/2015.	Uroczystość	rozpoczęła	Msza	Świę-
ta	w	intencji	dzieci	i	młodzieży	oraz	ich	rodziców,	wycho-
wawców	 i	 nauczycieli.	O	godzinie	9.00	uroczyste	 zakoń-
czenie	 roku	 świętowali	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej,	

Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014 -2020

Celem	Programu	Operacyjne-
go	Pomoc	Żywnościowa	2014	
–	2020	jest	dotarcie	z	pomocą	
-	 żywnościową	 do	 grup	 osób	
najbardziej	 potrzebujących	
w	 całej	 Polsce.	 Od	 połowy	
maja	2015	roku	rozpocznie	się	

realizacja	Podprogramu	2015,	w	ramach	którego	osoby	naj-
bardziej	potrzebujące	w	całej	Polsce	będą	mogły	skorzystać	ze	
wsparcia	w	postaci	żywności,	jak	również	możliwości	uczest-
niczenia	w	różnych	działaniach	wspierających,	edukacyjnych 
	i	włączających.	Program	Operacyjny	Pomoc	Żywnościowa	
2014	–	2020	jest	wspófinansowany	z	Europejskiego	Fundu-
szu	Pomocy	Najbardziej	 Potrzebującym.	Do	 końca	 lutego	
2016	 roku	w	Stowarzyszeniu	Społeczny	Ruch	Trzeźwości	
w	Pierzchnicy,	osoby	które	otrzymają	skierowanie		z	Ośrod-
ka	Pomocy	Społecznej,	będą	mogły	skorzystać	ze		wsparcia	
w	postaci	żywności,	która	cyklicznie	będzie	dystrybuowa-
na	w	formie	paczek	żywnościowych.	Do	końca	lutego	2016	
roku,	 każda	 z	 osób	 otrzymujących	 paczki	 żywnościowe,	
otrzyma	w	nich	produkty	następującego	typu:	makaron	świ-
derki,	ryż	biały,	kaszę	jęczmienną,	płatki	kukurydziane,	mle-
ko	UHT,	ser	żółty,	groszek	z	marchewką,	koncentrat	pomi-
dorowy,	dżem	truskawkowy,	mielonkę	wieprzową,	klopsiki	
w	sosie	własnym,	cukier	biały,	olej	rzepakowy.		Prócz	wspar-

cia	 żywnościowego,	 Społeczny	 Ruch	 Trzeźwości	 realizo-
wać	 będzie	 cykliczne	 działania	w	 postaci	 festynów,	 szko-
leń,	 informowania	 mieszkańców	 gminy	 o	 możliwościach	
uzyskania	 pomocy.	 Osoby	 korzystające	 ze	 wsparcia	 Pro-
gramu	w	naszym	województwie	będą	mogły	również	wziąć	
udział	 w	 ciekawych	 warsztatach	 edukacyjnych	 dotyczą-
cych	wzmacniania	 samodzielności	 i	kompetencji	w	zakre-
sie	 prowadzenia	 gospodarstwa	 domowego.	O	 szczegółach	
informować	 będziemy	 na	 bieżąco.	 Wsparcie	 działaniami	
towarzyszącymi,	pozwoli	na	zwiększenie	wymiaru	pomocy	
żywnościowej,	która	realizowana	jest	w	ramach	Programu.	
Pomoc	żywnościowa,	w	postaci	paczki	żywnościowej	może	
być	przekazywana	do	osób	 spełniających	kryteria	kwalifi-
kowalności	do	statusu	osoby	najbardziej	potrzebującej,	 tj.:	
osób	i	rodzin	znajdujących	się	w	trudnej	sytuacji	życiowej,	
spełniających	kryteria	określone		w	art.	7	ustawy	o	pomocy	
społecznej	 	 	 i	których	dochód	nie	przekracza	150%	kryte-
rium	 dochodowego	 uprawniającego	 do	 skorzystania	 z	 po-
mocy	społecznej	(813	zł	dla	osoby	samotnie	gospodarującej	
i	 684	 zł	 dla	 osoby	w	 rodzinie),	 na	 podstawie	 skierowania	
wystawionego	przez	właściwy	terytorialnie	Ośrodek	Pomo-
cy	Społecznej,	lub	w	przypadku	osoby	bezdomnej	–	oświad-
czenia	podpisanego	w	organizacji.

Prezes SRT Marek Kułan

nagrody	i	wyróżnienia	odbierali	najzdolniejsi	z	nich.	Naj-
lepszym	 uczniem	 Szkoły	 Podstawowej	 okazał	 się	 Filip	
Ślusarczyk,	który	oprócz	świetnych	wyników	w	nauce	oraz	
wzorowego	 zachowania	 pochwalić	 się	 może	 wspaniałym	
wynikiem	 egzaminu	 szóstoklasistów.	 Po	 części	 oficjalnej	
uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 udali	 się	 ze	 swoimi	 wy-
chowawcami	do	klas	po	odbiór	świadectw.	Około	godziny	
10.15	zakończenie	roku	obchodzili	uczniowie	Gimnazjum,	
gdzie	najlepszą	uczennicą	okazała	się	Martyna	Ślusarczyk.	
Pani	Dyrektor	Bożena	Petrus,	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Sta-
nisław	Strąk	oraz	Pani	Kierownik	Gminnej	Biblioteki	Pu-
blicznej	 Danuta	 Sojda	 gratulowali	 uczniom	 odniesionych	
w	minionym	 roku	 szkolnym	 sukcesów,	 życzyli	 	 szczęśli-
wych	 a	 przede	wszystkim	 bezpiecznych	wakacji,	 a	 także	
zwracali	uwagę	na	konieczność	posiadania		w	życiu	ambit-
nych	celów	i	bycia	rozważnym	w	wybieraniu	swoich	dróg	
życiowych.
	 Uroczystość	 zakończyła	 się	 występem	 uczniów	 klas	
drugich	Gimnazjum	oraz	pożegnalnym	spektaklem	trzecio-
klasistów.

Klaudia Pawlik
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Dom Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy obchodził 10 – lecie działalności

	 Otwarty	w	2005	roku	Dom	Opieki	Rodzinnej	to	znany	
w	całym	województwie	świętokrzyskim	ośrodek	opiekuń-
czy	dla	osób	w	podeszłym	wieku,	świadczący	zabiegi	reha-
bilitacyjne.	Położony	w	malowniczym	zakątku	Cisowsko-
-Orłowińskiego	Parku	Krajobrazowego,	w	odległości	25km	
od	Kielc,	przy	trasie	Busko	Zdrój	–	Kielce. 
	 W	 uroczystości	 jubileuszu	 10	 –	 lecia	 wzięli	 udział	
zaproszeni	 goście:	 starosta	 kielecki	 Michał Godowski,	
Przewodniczący	 Rady	 Powiatu	 w	 Kielcach	 Jan Cedro, 
wójt Gminy Pierzchnica – Stanisław Strąk, Kierownik 
Wydziału Organizacji i Kadr Powiatowego Urzędu Pra-
cy – Jacek Paszowski, Dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Chmielniku – Jolanta Rybczyk, Prezes Stowarzysze-
nia sztuk Pięknych – Zyta Trych,  przedstawiciele Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku w Kielcach i wiele innych. 
Dom	Opieki	Rodzinnej	zapewnia	całodobową	opiekę	oso-
bom	starszym,	niepełnosprawnym	bądź	chcącym	poprawić	
swoją	kondycję	fizyczną.	Staramy	się	tworzyć	im	rodzinną	

atmosferę.	Mieszkańcom	proponujemy	pobyty	stałe	i	cza-
sowe	 połączone	 z	 rehabilitacją.	 Profesjonalną	 opiekę	 nad	
pensjonariuszami	 sprawuje	 lekarz	 rodzinny	 oraz	 personel	
wyspecjalizowany	 w	 dziedzinie	 pielęgnacji,	 fizjoterapii	
i	terapii	zajęciowej.
	 Nasz	obiekt	od	wielu	 lat	współpracuje	z	Uniwersyte-
tami	Trzeciego	Wieku,	Stowarzyszeniami,	Teatrami,	szko-
łami	 i	 innymi	 instytucjami,	 dzięki	 którym	 pensjonariusze	
mają	 stały	kontakt	 ze	 sztuką	poprzez	 spektakle,	przedsta-
wienia,	plenery	malarskie	czy	też	fotograficzne.
	 Obecnie	w	obiekcie	przebywa	50-ciu	pensjonariuszy,	któ-
rzy	z	Domem	Opieki	związani	są	od	wielu	lat,	wśród	nich	są	
stali	bywalcy	turnusów	rehabilitacyjnych.	Mają	do	dyspozycji	
pokoje	jedno-	i	dwuosobowe,	własną	kuchnię,	jadalnię,	świe-
tlicę,	bibliotekę,	ogród	zimowy	z	kominkiem	oraz	nowocze-
sną	salę	rehabilitacji.	Dom	przystosowany	jest	do	potrzeb	osób	
niepełnosprawnych,	dzięki	czemu	jest	przyjazny	i	bezpieczny	
dla	tych,	którzy	mają	problem	z	poruszaniem	się.
	 Dom	 Opieki	 Rodzinnej	 nie	 tylko	 w	 nazwie	 jest	 ro-
dzinny,	dokładamy	wszelkich	starań	aby	atmosfera	w	pra-
cy	była	zawsze	przyjazna,	co	przekłada	się	na	długoletnią	
współprace	 z	 pracownikami,	 poziom	 świadczonych	 usług	
i	ciągle	odnoszone	sukcesy	czego	wyrazem	są	wyróżnienia	
i	nagrody.	To	jest	właśnie	recepta	na	sukces	i	bycie	liderem	
w	województwie–	dodaje	dyrektor	obiektu. 
	 Podczas	uroczystości	pięciu	najdłużej	pracującym	pa-
niom,	 które	 	 z	 Domem	Opieki	 Rodzinnej	 w	 Pierzchnicy	
związane	są	od	początku,	starosta	kielecki	wręczył	nagro-
dy.	Wyróżniono	także	sześciu	pensjonariuszy,	którzy	w	pla-
cówce	są	prawie	od	początku	jej	funkcjonowania.	

Ewa Szlufik

	 Konflikt	 we	 wsi	 Gumienice	 dotyczący	 Straszniowa	
oprócz	 osobistych	 uraz	między	 niektórymi	mieszkańcami	
ma	w	mojej	ocenie	przede	wszystkim	podłoże	związane	ze	
wspólnotą	gruntową	i	czynszem	z	kopalni.	To	z	tego	powo-
du	mieszkańcy	Gumienic	na	czele	z	radnym	i	sołtysem	oba-
wiając	 się	 utraty	 udziałów	 we	 wspólnocie	 zdecydowanie	
opowiadali	 się	 za	 utrzymaniem	 jednej	 nazwy:	Gumienice	
i	sprzeciwiali	się	utworzenia	odrębnej	nazwy.

Uregulowanie wspólnoty.
	 Dotychczas	nie	było	możliwości	ustalenia	wykazu	upraw-
nionych	we	wspólnocie	z	powodu	braku	pierwotnej	listy	udzia-
łowców	z	1963	roku.	W	dniu	10	lipca	br	parlament	uchwalił	
nową	ustawę	o	zagospodarowaniu	wspólnot	gruntowych.
	 Nowe	 przepisy	 umożliwiają	 uregulowanie	 własności	
takich	wspólnot	jak	wspólnota	wsi	Gumienice	nie	mających	
pierwotnej	listy	udziałowców.
	 Uporządkowanie	tej	sprawy	zabezpieczy	prawa	miesz-
kańców	 Gumienic	 obawiających	 się	 dotychczas	 o	 utratę	

Co dalej z Gumienicami?
udziałów	we	wspólnocie.	Jednocześnie	grupa	mieszkańców	
Straszniowa	publicznie	zrzekła	się	z	ubiegania	o	udziały	we	
wspólnocie.

Uregulowanie nazwy
	 W	tej	sytuacji	gdy	jest	już	prawna	możliwość	uporząd-
kowania	wspólnoty	-	nic	nie	stoi	na	przeszkodzie	aby	ure-
gulować	nazwę	części	wsi	tak	jak	chcą	tego	mieszkańcy.	
	 Zamierzam	 na	 najbliższą	 sesję	 ponownie	 przedłożyć	
projekt	 uchwały	 w	 sprawie	 przeprowadzenia	 konsultacji	
dotyczących	 zmian	 nazwy	 na	 taką	 jaką	 chcą	 mieszkań-
cy	 –	 dotyczy	 to	 zarówno	mieszkańców	Towarzystwa	 jak	
i	Straszniowa.	
	 Liczę,	że	w	tym	roku	ten	problem	uda	się	definitywnie	
uregulować	i	obie	strony	konfliktu:	mieszkańcy	Gumienic	
oraz	mieszkańcy	Straszniowa	będą	usatysfakcjonowani.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk
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	 13	czerwca	na	stadionie	w	Pierzchnicy	odbył	się	ostatni	
mecz	tego	sezonu	w	którym	gospodarze,	którzy	już	wcze-
śniej	zapewnili	sobie	awans	do	ligi	okręgowej,	podejmowa-
li	zespół	Baszty	Rytwiany.

Awans Polan do ligi okręgowej

					Sam	mecz	wieńczący	jakże	udane	wystę-
py	w	klasie	A	zakończył	się	skromnym,	ale	
pewnym	zwycięstwem	1	:	0	po	bramce	nie-
zawodnego	Kuby	Majewskiego,	który	 jed-
nocześnie	został	najlepszym	strzelcem	ligi.
					Po	zakończeniu	spotkania	i	uhonorowaniu	
drużyny	 pucharem	oraz	 indywidualnymi	wy-
różnieniami,	 wręczonymi	 przez	 Pana	 Wójta	
Stanisława	Strąka	a	także	innych	zaproszonych	
gości	przyszedł	czas	na	wspólne	świętowanie.

	 Piłkarze,	goście,	działacze	oraz	kibice	do	późnego	wie-
czora	w	 sympatycznej	 atmosferze	 celebrowali	 odniesiony	
sukces.

Łukasz Kwaśniewski

Noc magii - Wianki – Drugnia  2015 

W	niedzielę	28	czerwca	2015	 r.	w	Drugni	odbyła	 się	 im-
preza	 pod	 nazwą	 Noc	 magii	 –	 Wianki	 –	 Drugnia	 2015.	
To	Święto	miało	upamiętniać	dawną	 tradycję	 słowiańską,	
tzw.	Noc	Kupały	/	Świętojańską,	w	czasie	której	panienki	
puszczały	na	wodę	kwieciste	wianki,	a	zadaniem	kawale-
rów	 było	 je	 wyłowić.	 Organizatorami	 imprezy	 byli	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk	 oraz	 Stowarzyszenie	
Tradycja	 i	Nowoczesność,	współorganizatorami	byli	Rad-
ny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas	oraz	Sołtys	
sołectwa	Drugnia	Pani	Jolanta	Bracichowicz.	Patronat	ho-
norowy	nad	imprezą	objął	Członek	Zarządu	Województwa	
Świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek.	Wśród	uczestników	Nocy	
Świętojańskiej	 gościli	 organizatorzy,	 zaproszeni	 goście:	
Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Członek	Zarzą-
du	Województwa	Świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek,	Starosta	
Kielecki	Michał	Godowski,	Przewodniczący	Rady	Powiatu	
Kieleckiego	Jan	Cedro,	Członek	Zarządu	Powiatu	w	Kiel-
cach	Marek	Kwiecień	z	żoną,		Prezes	Stowarzyszenia	Tra-
dycja	i	Nowoczesność	Paweł	Gratka,	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	Pierzchnica	Maria	Łopatowska,	Radny	Powiatowy	
Stanisław	 Piotr	 Rękas	 oraz	 wielu	 mieszkańców	 Drugni	
i	 okolicznych	 miejscowości	 w	 Gminie	 Pierzchnica.	 Im-

prezę	 rozpoczął	 przemarsz	w	 uroczystym	 korowodzie	 do	
arboretum,	 gdzie	 puszczane	 były	 tytułowe	wianki.	 Koro-
wód	 poprowadził	 i	 przygrywał	mu	 zespół	Kapela	Cieko-
ty,	 za	 nimi	 szły	 kolejne	 zespoły,	 dziewczęta	 z	 wiankami	
oraz	 wszyscy	 uczestnicy.	 Nad	 wodą,	 podczas	 puszczania	
wianków	 zaśpiewano	 m.in.	 „Wiła	 wianki…”.	 W	 części	
artystycznej	 na	 scenie	 zaprezentowali	 swoje	 umiejętno-
ści	wokalne	 oraz	 kabaretowe	Kapela	Ciekoty,	 oraz	 nasze	
rodzime	 zespoły	 folklorystyczne:	 Pierzchniczanki,	 Gu-
mieniczanki,	 Trio	 Country,	 które	 zaprezentowały	 znane 
	 i	 lubiane	pieśni	oraz	zespół	Drugnianki,	w	skład	którego	
wchodzą	Panie		z	KGW	Drugnia.	Na	scenie	zobaczyć	moż-
na	było	również	występy	uczniów	Społecznej	Szkoły	Pod-
stawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni,	ich	popisy	taneczne,	
wokalne	oraz	aktorskie	za	każdym	razem	były	nagradzane	
gromkimi	 brawami.	 Uczestnicy	 imprezy	 mogli	 puszczać	
lampiony	szczęścia	oraz	skosztować	przygotowany	poczę-
stunek.	Dla	 najmłodszych	 udostępniony	 został	 dmuchany	
zamek,	 trampolina,	 była	 także	 możliwość	 pomalowania	
dzieciom	twarzy.	Po	części	artystycznej	rozpoczęła	się	za-
bawa	 taneczna	w	 rytm	nut	 zespołu	MP2,	 która	 trwała	 do	
późnych	godzin	wieczornych.

Klaudia Pawlik
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	 Ponad	 czterystu	 sołtysów	 z	 całej	 Polski	 spotkało	 się	
27.06.2015r.	w	Wąchocku,	w	 ramach	 corocznego	 Zjazdu	
Sołtysów	 i	 Krajowego	 Turnieju	 Sołtysów.	 Podczas	 dwu-
dniowego		spotkania,	przedstawiciele	wiejskiej	społeczno-
ści	 zmagali	 się	 w	 konkurencjach	 turniejowych.	 	 Turnieje	
sołtysów	rozgrywane	są	od	1995	roku	i	stanowią	atrakcję	
podczas	Zjazdu	 Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej.	 	 Podczas	 so-
botniego	XXI	Zjazdu	Sołtysów	w	hali	sportowej	wąchoc-
kiego	gimnazjum	wręczone	zostały	nagrody	i	wyróżnienia	
dla	laureatów	konkursu	„Sołtys	Roku”,	któremu	patronuje	
marszałek	województwa	 świętokrzyskiego	Adam	Jarubas.	
Organizatorami	 tegorocznej	 edycji	 Krajowego	 Turnieju	
Sołtysów	jest	gmina	Wąchock	i	Stowarzyszenie	Sołtysów	
Ziemi	Kieleckiej,	Miejsko-Gminny	Ośrodek	Kultury	oraz	
Towarzystwo	Przyjaciół	Wąchocka.	Adresatami	 konkursu	
byli	sołtysi	województwa	świętokrzyskiego.	Ocenie	podle-
gały	m.in.	ich	działania	integracyjne	na	rzecz	lokalnej	spo-

Pan Henryk Zgórski otrzymał wyróżnienie w konkursie Sołtys Roku 2015

łeczności,	osiągnięcia	poprawiające	infrastrukturę	sołectwa	
oraz	 gminy,	 a	 także	 przynależność	 do	 innych	 organizacji	
czy	rezultaty	działalności	społecznej.

	 W	 tym	 roku	 puchar	 oraz	 dyplom	 jako	 Wyróżnienie		
w	Konkursie	Sołtys	Roku	2014	otrzymał,	w	pełni	zasłuże-
nie,	pan	Henryk	Zgórski-	sołtys	sołectwa	Gumienice.	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 –	 pan	 Stanisław	 Strąk	 złożył	 na	 ręce	
pana	Henryka	pisemne	gratulacje	z	przyznanego	przez	Ka-
pitułę	Konkursu	Wyróżnienia	oraz	nagrodę	w	postaci	kosy	
spalinowej.

Klaudia Pawlik

	 Gminny	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Pierzchnicy	
realizuje	od	1	stycznia	2015	r.	projekt	systemowy	współfi-
nansowany	ze	środków	Unii	Europejskiej	w	ramach	Euro-
pejskiego	Funduszu	Społecznego.	Priorytet	VII	-	Promocja	
integracji	społecznej,	Działania	7.1.-	Rozwój	i	upowszech-
nienie	 aktywnej	 integracji,	 	 Poddziałania	 7.1.1.	 -	Rozwój		
i	upowszechnienie	aktywnej	integracji	przez	ośrodki	pomo-
cy	społecznej	pn.	„Program	aktywizacji	społeczno-zawodo-
wej	bezrobotnych	w	gminie	Pierzchnica”.	W	ramach	pro-
jektu	10	osób	z	terenu	naszej	gminy	korzysta	ze	wsparcia	
w	postaci	warsztatów,	 szkoleń	oraz	kursów	zawodowych.	
Profil		kursów	zawodowych		wynika	z	indywidualnego	pla-
nu	 rozwoju	 zawodowego	 opracowanego	 dla	 każdego	 be-
neficjenta	 przez	doradcę	 zawodowego	podczas	 indywidu-

Projekt systemowy pn. ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych
w gminie Pierzchnica”

alnych	spotkań.	W	tegorocznej	edycji	projektu	odbędą	się	
kursy	zawodowe,	tj.	„Sprzedawca	z	obsługą	kasy	fiskalnej	
z	poszerzonym	modułem	komputerowym”,	„Opiekun	osób	
starszych	i	niepełnosprawnych”,	„Kosmetyczka	z	elemen-
tami	wizażu”,	Kucharz	z	organizacją	imprez	okolicznościo-
wych”,	„Kierowca	wózków	jezdniowych	z	napędem	silni-
kowym	z	wymianą	butli	gazowej”.
	 Mamy	nadzieję,	 że	 zdobyte	umiejętności	 i	 kwalifika-
cje	pomogą	wszystkim	uczestnikom	projektu	w	powrocie	
na	 rynek	 pracy	 i	 aktywne	 uczestnictwo	w	 życiu	 zarówno	
społecznym	jak	i	zawodowym.

Kamila Jurek
koordynator projektu
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Gmina	Pierzchnica,	podobnie	jak	inne	gminy	powiatu	kie-
leckiego	 chcąc	 stać	 się	 bardziej	 ekologiczną	 rozpoczęła	
prace	nad	planem gospodarki niskoemisyjnej.	Dokument	
ten	będzie	zawierał	informacje	na	temat	jakości	powietrza	
na	 terenie	 gminy,	 a	 w	 szczególności	 informacje	 o	 emisji	
dwutlenku	węgla.	 	W	przyszłości,	dzięki	 temu	opracowa-
niu,	lokalni	przedsiębiorcy oraz	gmina	będą mogli pozy-
skiwać środki pozabudżetowe	na	działania	zmierzające	do	
redukcji	emisji	CO2. 
Przykładowe	 działania,	 na	 jakie	 będzie	 można	 pozyskać	
środki:

Gmina
-	termomodernizacja	obiektów	użyteczności	publicznej,
-	instalacja	Odnawialnych	Źródeł	Energii	w	modernizowa-
nych	energetycznie	budynkach,
-	wymiana	źródeł	ciepła	w	budynkach.

Gmina Pierzchnica przystąpiła do opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej

Budynki mieszkalne indywidualne
-	dofinansowanie		kolektorów	słonecznych/paneli	fotowol-
taicznych	dla		budynków	mieszkalnych.

Przedsiębiorca
-	modernizacja	i	rozbudowa	linii	produkcyjnych	na	bardziej	
efektywne	energetycznie,
-	budowa,	rozbudowa	i	modernizacja	instalacji	OZE,
-	termomodernizacja	budynków.
Przygotowanie	planu	poprzedza	ankieta
Nim	pisanie	planu	ruszy	na	dobre,	władze	postanowiły	za-
sięgnąć	 niezbędnej	 do	 jego	 opracowania	 wiedzy.	 Najlep-
szym	jej	źródłem	są	oczywiście	mieszkańcy,	których	Wójt	
Gminy	zaprasza	do	wypełnienia	ankiety,	która	jest	dostępna	
na	stronie	http://www.pierzchnica.pl	lub	w	urzędzie	gminy.

Wykonawca PGN 
Graczkowski Dotacje Sp. z o.o.

Czas podsumowań w Zespole Szkół

	 Zakończył	 się	 kolejny	 rok	 szkolny.	 Przełom	 czerwca	
i		lipca	był	okresem	podsumowania	roku	szkolnego	2014/15	
oraz	 zakończonego	 projektu	 „WIEDZA	 NASZYM	 KA-
PITAŁEM”,	 realizowanego	 ze	 środków	unijnych	w	okre-
sie	 2013-2015.Ogółem	 w	 zajęciach	 realizowanych	 w	 ra-
mach	 projektu	wzięło	 udział	 465	 uczniów	Zespołu	 Szkół	
w	 Pierzchnicy,	 w	 tym:	 96	 uczniów	 oddziałów	 „0”,	 229	
uczniów	SP	i	140	gimnazjalistów.

	 Dodatkowo		w	ramach	projektu	uczniowie	mieli	moż-
liwość	 	 uczestniczyć	w	 zajęciach	 z	 komunikacji	 interper-
sonalnej,	 a	gimnazjaliści	 	 również	w	zajęciach	doradztwa	
edukacyjno	–	zawodowego.	Dopełnieniem	zajęć	dodatko-
wych	były	bezpłatne	wyjazdy	edukacyjne.	W	ciągu	dwóch	
lat	nasi	uczniowie	uczestniczyli	w	26	wycieczkach	eduka-
cyjnych,	5	wycieczkach	zawodoznawczych	i	4	letnich	obo-
zach	naukowo	–	językowych.

	 Jedną	 z	miar	 efektywności	 kształcenia	 są	wyniki	 eg-
zaminów	zewnętrznych.	Znaczącej	poprawie	uległy	wyniki	
sprawdzianu		szóstoklasistów	i	egzaminów	gimnazjalnych.										
Wyniki	 sprawdzianu	 	 z	 części	 matematyczno	 –	 przyrod-
niczej	 są	 wyższe	 niż	 w	 województwie	 świętokrzyskim	
i	w	kraju	(średnia	w	szkole		-		68%,	w	woj.	świętokrzyskim	
-	65%,	średniaw	kraju		-	67%).

	 Śledząc		średnie	wyniki		egzaminów		gimnazjalnych		-	
widoczna	jest	systematyczna		poprawa.	W	2013	roku	gmina	
Pierzchnica		zajmowała	16	miejsce		w	powiecie		kieleckim		
(na	 19	 gmin),w	 2014	 roku	 	 -	 11	miejsce,	 a	w	 2015	 roku	
7	miejsce.

	 Projekt		„WIEDZA	NASZYM	KAPITAŁEM”		został		
zakończony,	 a	 jego	 podsumowanie	 	 pozwala	 	 stwierdzić,	
że	spełnił	wszystkie		zakładane		kryteria.		Sądzę,	że	zasób		
wiedzy		i		umiejętności	jakie	zdobyli	nasi	uczniowie		będzie	
procentował	wynikami	w	nowym	roku	szkolnym.	

Dyrektor ZS
Bożena Petrus

•	Zajęcia	realizowane	w	ramach	projektu	miały	na	celu:	roz-
wijanie	 kompetencji	 kluczowych	 uczniów	 zdolnych,	 oraz	
wyrównywanie	braków	u	 tych,	którzy	napotykają	 trudno-
ści.	 Liczba	 przeprowadzonych	 godzin	 zajęć	 z	 uczniami	
w	ciągu	dwóch	 lat	 trwania	projektu	wynosi	3990,	w	tym:	
zajęć	rozwijających	kompetencje		2990	godzin,	zajęć	wy-
równawczych		1000	godzin.
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	 W	czerwcu	br	zakończył	się	II	etap	budowy	kanalizacji	
w	Pierzchniance.

Kanalizacja w Pierzchniance – etap II zakończona

	 Inwestycja	 obejmowała	 budowę	 sieci	 kanalizacyjnej	
przez	pozostałą	część	wsi	wraz	z	podłączeniem	do	Zakładu	
Opieki	Leczniczej.	
	 Łączna	wartość	inwestycji	wyniosła	ponad	1,3	mln	zł.	
Przedsięwzięcie	było	objęte	dofinansowaniem	z	Unii	Euro-
pejskiej	w	wysokości	75%	kosztów	kwalifikowanych.	
	 W	 końcowej	 fazie	 inwestycji	 doszło	 do	 poważnego	
sporu	z	wykonawcą.	Gmina	zakwestionowała	między	inny-
mi	jakość	wykonania	odbudowy	drogi.	W	naszej	ocenie	nie	
spełnia	ona	norm	w	tym	zakresie	i	dlatego	odmówiliśmy	za-
płaty	za	tą	część	robót.	Ponadto	nastąpiły	opóźnienia	w	ter-
minie	 wykonania	 zadania	 i	 również	 będziemy	 dochodzić	
kar	umownych	w	tym	zakresie	od	wykonawcy.	
	 Natomiast	sama	kanalizacja	spełnia	normy	i	można	już	
zgłaszać	 się	do	Zakładu	Komunalnego	o	wydanie	warun-
ków	do	podłączenia	się	do	sieci.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

	 W	 czerwcu	 2015r.	 Fundacja	 Dom	 Seniora	 im.	 Sue	
Ryder	w	Pierzchnicy	zakończyła	realizację	Komponentu	I	
w		ramach	Szwajcarsko	-	Polskiego	Programu	Współpracy.	
Zostało	 wykończone	 skrzydło	 parterowe,	 gdzie	 powstało	
14	lokali	aktywizujących	z	pomieszczeniami	pomocniczy-
mi.	Wartość	prac	Komponentu	I	wynosi:	1	178	495,78	zł,	
z	tego	refundacja	w	ramach	SPPW	wynosi	1	001	721,41	zł,	
natomiast	wkład	własny	176	774,37	zł,	jest	pokrywany	ze	
środków	 PFRON-u	 w	 ramach:	 Programu	 wyrównywania	
różnic		między	regionami	II”	obszar	E.	Realizacja	projek-
tu	pozwoli	na	poszerzenie	oferty	na	rynku	domów	pomocy	
społecznej	o	lokale	aktywizujące,	gdzie	koszty	utrzymania	
dla	mieszkańca	będą	niższe	niż	w	DPS-ie.		

	 Zorganizowana	 została	 również	 konferencja,	 podczas	
której	 Prezes	 omówił	
działania	 realizowane	
w	 ramach	 projektu,	
w	 części	 artystycznej	
wystąpił	 Pan	 Artur	
Jaroń,	 który	 wraz	 ze	
swoimi	 podopieczny-
mi	 dał	 koncert	 forte-
pianowy.	
	 Na	miesiąc	wrze-
sień	 planowane	 jest	
zakończenie	 realizacji	
Komponentu	II-	szko-
leń	 dla	 pracowników,	
obecnie	 realizowane	
są	szkolenia	dla	pra-
cownika	 socjalnego,	
dietetyka,	 	 z	 zakre-
su	terapii	zajęciowej,	dla	zespołu	opiekuńczo	terapeutycz-
nego.	W	 ramach	Komponentu	 II	 zostanie	 zorganizowany	
wyjazd	 studyjny,	 który	 umożliwi	 uczestnikom	 	w	prakty-
ce	zapoznać	się	z	funkcjonowaniem	lokali	aktywizujących	
w	domu	pomocy	w	Bystrzycy.		Wartość	realizacji	Kompo-
nentu	II	tj.	114	000,00	zł	refundacja	w	ramach	SPPW	wy-
nosi:	96	900,00	zł,	wkład	własny:	17	100,00	zł	pokrywany	
jest	ze	środków	PFRON-u.

Ilona Hendzel
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Gminne zawody Sportowo - Pożarnicze

 W	 niedzielne	 przedpołudnie	 19	 lipca	 2015r.	 na	 bo-
isku	sportowym	w	Pierzchnicy	odbyły	się	Gminne	Zawo-
dy	Sportowo	–	Pożarnicze.		Do	turnieju	rozgrywanego	pod	
czujnym	okiem	Sędziów	z	Komendy	Miejskiej	Państwowej	
Straży	 Pożarnej	 w	 Kielcach	 stanęły	 wszystkie	 jednostki	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	 z	 terenu	 gminy	 Pierzch-
nica.	 Rywalizacja	 toczyła	 się	 wśród	 	 7	 drużyn	 seniorów,	
w	tym	6	męskich	oraz	1	kobiecej.
	 Zawody	 rozpoczęły	 się	 złożeniem	 przez	 Komendan-
ta	Gminnego	Andrzeja	Dudkiewicza	meldunku	gotowości	
drużyn	OSP	do	zawodów.	
	 Organizatorami	niedzielnych	zawodów	był	Wójt	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Prezes	ZG	ZOSP	w	Pierzch-
nicy	Zdzisław	Ryśkiewicz,	 oraz	Komendant	Gminny	An-
drzej	Dudkiewicz.	Rolę	gospodarza	pełnili	druhowie	z	OSP	
Gumienice.
	 Swoją	obecnością	 zaszczycili	 nas:	Poseł	 na	Sejm	RP	
Lucjan	Pietrzczyk,		Członek	Zarządu	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	 Piotr	 Żołądek,	 Radny	 Sejmiku	 Krystian	 Ja-
rubas,	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas,	
przedstawiciele	 Komendy	 Miejskiej	 PSP	 w	 Kielcach	 na	
czele	z	Sędzią	Głównym	zawodów	st.	kpt.	Mariuszem	Sto-
larczykiem	oraz	Zbigniew	Bujak	przedstawiciel	firmy	Pro	
Poż	PUH	Katarzyna	Bujak.

	 Drużyny	OSP	rywalizowały	ze	sobą	w	dwóch	konku-
rencjach:	
-	pierwszy	etap	to	sztafeta		pożarnicza	7x50	z	przeszkoda-
mi,	gdzie	liczył	się	czas	i	precyzja,	

-	drugi	etap	to	ćwiczenia	bojowe,	czyli	rozłożenie	węża,	do-
prowadzenie	wody	i	skierowanie	strumienia	w	określony	
cel,	strącenie	pachołków	i	tarczy.	

	 Strażacy	 wykazali	 się	 dużą	 sprawnością,	 szybkością	
i	refleksem,	a	przede	wszystkim	bardzo	dużymi	umiejętno-
ściami	bojowymi.
	 Ostatecznie	 w	 turniejowej	 rywalizacji	 najlepszymi	
okazali	się	druhowie	z	jednostki	OSP		Skrzelczyce	(drużyna	

kobieca)	oraz	OSP	Maleszowa	(drużyna	męska)	i	to	oni	re-
prezentować	będą	nasza	gminę	na	Powiatowych	Zawodach	
Sportowo	-	Pożarniczych.

	 Klasyfikacja	 generalna	w	 grupie	C	 (kobiece	 drużyny	
seniorów)	przedstawia	się	następująco:
1.	miejsce		OSP	Skrzelczyce	z	wynikiem	148,52	pkt.

Klasyfikacja	generalna	w	grupie	A	(męskie	drużyny	senio-
rów)	przedstawia	się	następująco:

1.	miejsce	OSP	Maleszowa	z	wynikiem	114,03	pkt.
2.	miejsce	OSP	Pierzchnica	z	wynikiem	117,14	pkt.
3.	miejsce	OSP	Gumienice	z	wynikiem	117,82	pkt.
4.	miejsce	OSP	Skrzelczyce	z	wynikiem	121,26	pkt.
5.	miejsce		OSP	Drugnia	z	wynikiem	124,57	pkt.
6.	miejsce	OSP	Osiny	z	wynikiem	129,87	pkt.

	 Po	 odczytaniu	 wyników	 przez	 Sędziego	 Głównego	
drużyny	otrzymały	puchary,	 dyplomy	oraz	nagrody	ufun-
dowane	przez	Samorząd	Gminy	Pierzchnica.	
	 Na	zakończenie	zawodów	zorganizowano	mały	poczę-
stunek	dla	druhów.
	 Zawody	 przebiegały	 w	 bardzo	 przyjemnej	 sportowej	
atmosferze	z	udziałem	licznej	publiczności,	a	drużyny	wy-
kazały	się	dużą	sprawnością,	a	także	wolą	walki	i	rywaliza-
cji.
	 Samorząd	 Gminy	 Pierzchnica	 składa	 serdeczne	 po-
dziękowanie	dla	Komisji	Sędziowskiej	za	sprawne	przepro-
wadzenie	zawodów	i	obiektywne	oceny	drużyn	biorących	
udział	w	zawodach.	

	 Serdeczne	 podziękowania	 składamy	 również	 na	 ręce	
Pana	Zbigniewa	Bujaka	przedstawiciela	firmy	Pro	Poż	PUH	
Katarzyna	Bujakz	Mąchocic	Kapitulnych	za	ufundowanie	
węża	 pożarniczego	 dla	 najlepszej	 drużyny	w	 konkurencji	
ćwiczenia	bojowe	oraz	małego	upominku	 -	niespodzianki	
dla	najmłodszej	uczestniczki	zawodów.

Ewelina Kwiecień
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Koncert muzyki filmowej – piękne zakończenie obchodów Dni Pierzchnicy 2015

	 W	poniedziałek	20	 lipca	2015	 roku	o	godzinie	17.00	
w	Kościele	pod	wezwaniem	Św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy	
odbył	się	koncert	muzyki	filmowej	w	ramach	XIX	Kame-
ralnego	Zamkowego	 Spotkania	 z	Muzyką.	Kierownikiem	
artystycznym	koncertu	był	Pan	Jerzy	Mikuśkiewicz.	
	 Przed	 pierzchnicką	 publicznością,	 licznie	 zgromadzoną	
w	Kościele,	występował	zespół	TRIO,	w	skład	którego	wcho-
dzą	trzej	absolwenci	Krakowskiej	Akademii	Muzycznej	:	

•	Bartosz	Bętkowski	–	saksofon,	flet
•	Jacek	Korohoda	–	gitara
•	Wiesław	Murzański	–	kontrabas.

	 Muzycy	 wykonywali	 utwory	 muzyczne	 ze	 znanych	
polskich	filmów	i	seriali	m.in.	„Nocy	i	dni”,	„Pana	Wołody-
jowskiego”,	„Czterdziestolatka”	nie	mogło	zabraknąć	rów-
nież	 aranżacji	 z	 obcojęzycznych	 filmów,	 usłyszeć	można	
było	„Don´t	worry	be	happy”,	a	 także	wzruszający	utwór	
z	filmu	animowanego	„Shrek”		-	„Hallelujah”,	który	został	
nagrodzony	owacjami	na	stojąco.
	 Po	występie	Wójt	Gminy	Stanisław	Strąk	podziękował	
muzykom	za	wspaniały	występ,	pogratulował	umiejętności	
oraz	 życzył	 dalszych	 sukcesów.	 Po	 czym	 poprosił	 o	 bis,	
który	został	powtórnie	nagrodzony	owacjami	na	stojąco.	
	 Wójt	Gminy	Pierzchnica	serdecznie	podziękował	rów-
nież	 proboszczowi	 naszej	 parafii	 księdzu	Marianowi	 Ga-
winkowi	za	życzliwość	 i	otwartość	oraz	za	udostępnienie	
świątyni	na	koncert.

Klaudia Pawlik

Siłownia zewnętrzna  Stowarzyszenia DOR

	 Na	początku	lipca,	na	terenie	Domu	Opieki	Rodzinnej	
w	Pierzchnicy	stanęła	zewnętrzna	siłownia.	Dzięki	zaanga-
żowaniu	 członków	 Stowarzyszenia	Mieszkańców	 i	 Przy-

jaciół	Domu	Opieki	Rodzinnej	w	 Pierzchnicy	 „Rodzinny	
Dom”	 oraz	 wolontariuszy,	 zamontowane	 zostały	 cztery	
urządzenia	 usprawniające	 poszczególne	 partie	 mięśnio-
we.	Projekt	 zrealizowano	przywsparciu	Świętokrzyskiego	
Urzędu	Wojewódzkiego	w	Kielcach.	
	 Zamierzenie	tego	projektu	jest	takie,	że	są	to	urządzenia	
dostępne	dla	wszystkich	mieszkańców	Gminy	Pierzchnica,	
jak	i	też	osób	przyjezdnych.	Ponieważ	Dom	Opieki	Rodzin-
nej	ma	charakter	otwarty,	w	związku	z	tym	dostępność	do	
urządzeń	jest	nieograniczona,	są	one	tak	dobrane,	aby	za-
równo	osoby	starsze,	poruszające	się	na	wózkach,	czy	cho-
ciażby	dzieci	mogły	z	nich	skorzystać.	Przy	każdym	z	nich	
znajduje	się	opis	jak	prawidłowo	ćwiczyć.	Dobrą	radą	służą	
również	wykwalifikowane	rehabilitantki	z	placówki	 funk-
cjonującej	przy	Domu	Opieki	Rodzinnej.		

Ewa Szlufik
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Festyn rodzinny 2015
	 Pierwsza	czerwcowa	niedziela	to	od	kilku	już	lat	czas,	
który	wielu	mieszkańców	gminy	Pierzchnica	spędza	razem	
ze	swoimi	dziećmi	na	festynie	w	szkole	w	Pierzchnicy.	Te-
goroczna	impreza	odbyła	się	pod	hasłem	„Cudze	chwalicie,	
swego	 nie	 znacie”,	 a	 jej	 głównym	 celem	 było	 pokazanie	
i	promowanie	folkloru.	

	 Nasza	 tradycja	 i	 dziedzictwo	 to	 ogromne	 bogactwo	
i	 różnorodność	 aktywności,	 wytworów	 rzemieślniczych,	
kulinarnych,	 odzieżowych	 itp.	W	 niewielkiej	 choć	 części	
chcieliśmy	naszą	 imprezą	 przybliżyć	 i	 przypomnieć	 folk-
lor	 nasz,	 świętokrzyski,	 ale	 też	 ogólnie,	 polski.	 Trady-
cja	 narodowa	nakazuje,	 by	ważne	 imprezy	 inaugurowane	
były	Polonezem.	Tym	właśnie	tańcem	powitały	wszystkich	
najpierw	przedszkolaki,	 a	później	 szóstoklasiści.	Zaimpo-
nowało	nam	wszystkim	wspaniałe,	niemal	zawodowe	wy-
konanie	 tańca	 oraz	 stroje	 szlacheckie,	w	 które	 uczniowie	
byli	przebrani.	Polonez	to	nie	jedyny	taniec,	który	mieliśmy	
sposobność	 zobaczyć.	Najmłodsi	 nasi	 uczniowie	 z	 przed-
szkola	 zaprezentowali	 się	 bardzo	 udanie	 w	 Krakowiaku	
i	Trojaku.	Występy	nagrodzone	zostały	gromkimi	brawami.	
Należy	 w	 tym	 miejscu	 złożyć	 gratulacje	 nauczycielkom,	
które	 przygotowały	dzieci	 do	występów,	paniom	Paulinie	
Kalaturze,	Jadwidze	Czechowskiej,	Aldonie	Borek,	Marze-
nie	Wojtkowicz,	Danucie	Wacek	i	Gertrudzie	Majewskiej.	
Po	 prezentacjach	 tanecznych	 przyszedł	 czas	 na	 występy	
wokalne.	Każda	klasa	ze	Szkoły	Podstawowej	zaprezento-
wała	się	przed	nami	z	jedną	piosenką	nawiązującą	do	folk-
loru.	 Usłyszeliśmy	m.in.	 „Szła	 dzieweczka	 do	 laseczka”’	
„Szalała”,	 „Czerwone	 jabłuszko”,	 „W	moim	ogródeczku”	
i	kilka	innych	mniej	lub	bardziej	znanych	piosenek.
	 Umiejętności	wokalne	zaprezentowały	 również	przed	
nami	dziewczęta	z	zespołu	„Małe	Bielinianki”.	Grupa	ist-
nieje	już	od	10	lat	i	z	powodzeniem	występuje	na	scenach	
ludowych	promując	świętokrzyskie	melodie	i	muzykę.	Bar-
dzo	miło	 było	wysłuchać	 znakomitego	 i	 doświadczonego	

już	zespołu	złożonego	z	kilkunastu	dziewcząt	działających	
pod	kierunkiem	pani	Małgorzaty	Kusińskiej.
	 Jak	co	roku	odwiedziła	nas	również	młodzież	z	klubów	
Wolna	Strefa	ze	Skrzelczyc	i	Pierzchnicy.	Zaprezentowała	
nam	występy	taneczne	oraz	humorystyczne	skecze	promu-
jące	zdrowy	styl	życia	i	wyśmiewające	konsumpcjonizm.

	 Gwoździem	programu	stał	się	jednak	występ	nauczy-
cielek	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy.	Kilkanaście	pań,	na	co	
dzień	surowych	i	wymagających	belferek,	zaśpiewało	trzy	
regionalne	piosenki,	a	występ	ich	nagrodzony	został	głośny-
mi	i	w	pełni	zasłużonymi	brawami.	Bez	wątpliwości	występ	
był	bardzo	konkurencyjny	wobec	naszych	kolejnych	gości,	
zespołu	„Pierzchniczanie”,	którego	występ	zakończył	tego-
roczny	 festyn.	Warto	 dodać,	 że	 dużym	 zainteresowaniem	
cieszyły	się	kąciki	tematyczne	zorganizowane	na	sali	gim-
nastycznej.	Nasi	goście	mogli	skosztować	regionalnych	po-
traw	przygotowanych	przez	rodziców	uczniów.	Były	piero-
gi,	ogórki	kiszone,	chleb,	kapusta	z	grochem	i	wiele	innych	
pyszności.	W	międzyczasie	podziwiać	można	było	ręcznie	
robione	obrusy,	obrazy	malowane	i	wyszywane	oraz	zabyt-
kowe	 przedmioty	 codziennego	 użytku,	 takie	 jak	 żelazko,	
sierp,	dawna	kamera	i	wiele	innych.	Festyn	zakończył	się	
około	dwudziestej	i	na	pewno	można	uznać,	że	była	to	bar-
dzo	udana	impreza.	Temat	przewodni	spodobał	się	publicz-
ności,	która	z	zainteresowaniem	oglądała	występy	naszych	
uczniów.	 Folklor	 jest	 ważnym	 elementem	 naszej	 kultury,	
a	podtrzymywanie	pamięci	 i	dawnych	zwyczajów	to	nasz	
wspólny	obowiązek.	Jesteśmy	to	winni	następnym	pokole-
niom.

Tomasz Stolarczyk
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„Bezpieczne wakacje”

	 W	 dniu	 16.07.2015r.	 w	 budynku	 Zespołu	 Szkół	
w	 Pierzchnicy	 odbyła	 się	 impreza	 profilaktyczna	 „Bez-
pieczne	 wakacje”	 zorganizowana	 przez	 Społeczny	 Ruch	

Trzeźwości	w	Pierzchnicy.		Wzięli	w	niej	udział	uczniowie	
Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy	oraz	członkowie	klubu	mło-
dzieżowego	Wolna	Strefa	w	Pierzchnicy,	 łącznie	50	osób.			
Tematem	 zajęć	 było	 bezpieczeństwo	 dzieci	 i	 młodzieży	
w	czasie	wakacji.		
	 Dzieci	 obejrzały	 filmy	 profilaktyczne,	 uczestniczyły	
w	konkursach	z	nagrodami,	uczyły	się	udzielania	pierwszej	
pomocy.	Uczestnicy	imprezy	otrzymali	broszurki,	gadżety	
i	 słodycze	ufundowane	przez	Państwową	 Inspekcję	Pracy	
w	Kielcach.	 Zajęcia	 przeprowadzili:	 pracownik	 Państwo-
wej	Inspekcji	Pracy	w	Kielcach	Pan	Stanisław	Golmento,	
Harcerska	Grupa	Ratownicza	z	Buska	-	Zdroju,	funkcjona-
riusze	policji	z	Komisariatu	w	Chmielniku.

Prezes SRT
Marek Kułan

„American  dream” Centrum Aktywności Lokalnej Gminy Pierzchnica

	 Veni,	vidi,	vici	(z	lac.	„Przybyłem,	zobaczyłem,	zwy-
ciężyłem”),	 tymi	 słowami	 cezar	 Juliusz	 obwieścił	 swoje	
zwycięstwo,	a	mnie	przyszło	podsumować	prace	Centrum	
Aktywności	Lokalnej	naszej	gminy.			

	 Wraz	z	 rozpoczęciem	pracy	w	klubie	„Wolna	Strefa”	
Skrzelczyce	 przekonałem	 się	 jak	 grupa	CAL-u	 aktywizu-
je,	integruje	i	wspiera	społeczność	lokalną.	Szybko	posta-
nowiłem	do	niej	dołączyć	 .	 Jako	członek	grupy	 liderskiej	
zaobserwowałem,	że	realizowany	projekt	pozwala	ludziom		
decydować	o	tym,	co	wydarzy	się	w	ramach	projektu	oraz	
daje	możliwość	 integracji.	 Na	 co	miesięcznym	 spotkaniu	
zrzesza	ludzi	w	rożnym	wieku,	gdzie	dochodzi	do	między-
pokoleniowej	wymiany	zdań	na	zagadnienia	ważne	dla	obu	
stron,	co	jest	wielką	wartością		w	czasach	facebook’a	,	sky-
pe’a	czy	tzw.	„gadu	gadu”.	

	 Miałem	 możliwość	 organizowania	 jeden	 z	 projekto-
wych	wyjazdów.	Przygotowania	 	nad	wycieczką	wspomi-
nam	bardzo	 pozytywnie,	mam	nadzieje	 tak,	 jak	 uczestni-
cy	wycieczki	 sam	wyjazd	 :)	 .	Dostałem	szanse	nauczenia	
się	 organizacji	 oraz	współpracy	 z	 ludźmi,	 aby	wycieczka	
odbyła	się	bez	większych	niespodzianek.	To	cenny	dar	dla	
takiego	młodego	człowieka	jak	ja.	Myślę,	ze	W	CAL-u	każ-
dy	ma	coś	do	powiedzenia,	zaoferowania	i	przedstawienia-	
WSZYSCY	SĄ	WAŻNI.	

	 Widząc	 ile	dobra	niesie	projekt	Centrum	Aktywności	
Lokalnej,	chcielibyśmy	poszerzyć	jego	działalność.	Pierw-
szym	 krokiem	 staje	 się	 „ożywienie”	 świetlic	 na	 terenie	
gminy	 Pierzchnica,	 a	 myśląc	 przyszłościowo,	 chciałbym	
aby	świetlica	w	Podlesiu	stała	się	kolejna	siedzibą	Centrum	
Aktywności	Lokalnej	 i	 jest	 taka	 szansa.	Wychowałem	się	
i	mieszkam	w	 tej	miejscowości,	 dlatego	 zapotrzebowania	
mieszkańców	znam	od	podszewki,		a	taki	projekt	stałby	się	
niewątpliwie	dużym	sukcesem	w	moim	obszarze.	

	 Z	 wynikających	 korzyści	 skorzystaliby	 także	 miesz-
kańcy	sąsiednich	sołectw	takich	jak:		Gumienice,	Strojnów	
czy	Wierzbie.

	 Jeszcze	wiele	 czeka	Nas	 za	 sprawą	 organizacji	 Cen-
trum	Aktywności	Lokalnej	Gminy	Pierzchnica,	zapraszamy	
do	współpracy	i	uczestnictwa	w	projekcie.	Więcej	informa-
cji	znajdą	Państwo	na	nowo	powstałej	stronie	www.cal-ka-
lejdoskop.org.	

Kacper Idzik
członek grupy inicjatywnej

Centrum Aktywności Lokalnej 
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Dzień Patrona w Gimnazjum 

„	(…)	Sedno	w	tym,	że	ma		sens	życie	(…)To	wymowne	
zdanie	stało	się	mottem		tegorocznych	obchodów	Dnia	Pa-
trona	naszego	gimnazjum,	które	nosi	zaszczytne	imię	wiel-
kiego	Polaka	–	Stefana	Kardynała	Wyszyńskiego.	Że	jest	to	
postać	charyzmatyczna,	nie	trzeba	szczególnie	przypominać	
każdemu,	kto	był	i	jest	uczniem	Gimnazjum	w	Pierzchnicy.	
Zarówno	nauczyciele	jak	i	uczniowie	są	dumni,	że	ich	pracy	
patronuje	kardynał	Wyszyński,	który	uczył	odpowiedzial-
ności	wobec	siebie,	drugiego	człowieka	i	naszej	Ojczyzny.

	 Dzień	29	maja	nie	 był	 taki	 jak	pozostałe	 dni	w	 roku	
szkolnym.	 Po	 trzech	 godzinach	 lekcyjnych	 gimnazjaliści	
wraz	 z	 dyrekcją	 i	 kadrą	 pedagogiczną	w	 uroczystym	 po-
chodzie	 za	pocztem	sztandarowym	wyruszyli	 do	kościoła	
na	Mszę	Świętą	z	okazji	34	rocznicy	śmierci	patrona	naszej	
szkoły.	 Jak	 zawsze,	w	 obchodach	 tego	 szkolnego	 święta,	
uczestniczyli	również	przedstawiciele	miejscowych	władz:		
Wójt	Gminy	pan	Stanisław	Strąk,	przewodniczący	Funda-
cji	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica	pan	Dariusz	Michalski,	
prezes	Stowarzyszenia	Ruchu	Trzeźwości	pan	Marek	Ku-
łan,	kierowniczka	Biblioteki	Publicznej	pani	Danuta	Sojda	
oraz	przedstawiciele	 	Rady	Rodziców	pani	Aneta	Partyka	
i	pan	Andrzej	Dudkiewicz.	Przyjechali	również	wraz	z	wy-
chowawczynią	uczniowie	klasy	VI	ze	Szkoły	Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni.	W	charakterze	gości	przybyli	
uczniowie	klas	szóstych	Szkoły	Podstawowej	w	Pierzchni-
cy	wraz	z	wychowawcami.		Po	zakończeniu	Mszy	udaliśmy	
się	 pod	 pomnik	Kardynała	Wyszyńskiego,	 gdzie	 harcerki	
złożyły	 wiązankę	 kwiatów.	 Następne	 wydarzenia	 miały	
miejsce	w	sali	gimnastycznej.	Uroczystość	rozpoczęła		Dy-
rektor	Zespołu	Szkół	–	pani	Bożena	Petrus,	która	powitała	
wszystkich	przybyłych	gości,	 nauczycieli	 i	 uczniów.	Pani	
Dyrektor	odniosła	się	do	hasła	będącego	mottem	akademii.	
Zwróciła	uwagę	na	ważność		tych	słów,	podkreśliła	wagę	in-
nych	wartości,	które	reprezentował	i	wyznawał		nasz	Patron.	
Tradycją	naszej	szkoły	jest	konkurs	wiedzy	o	patronie	gim-

nazjum.	Spotkanie	w	tak	znakomitym	gronie	było	okazją	do	
wręczenia	nagród	uczniom,	którzy	zajęli	czołowe	miejsca 
	w	tym	konkursie.	Po	części	oficjalnej	pani	dyrektor	zapro-
siła	 wszystkich	 do	 wysłuchania	 programu	 artystycznego	
przygotowanego	przez	uczniów	klas	I	-III	pod	kierownic-
twem	pań:	Teresy	Rokickiej	i	Marzeny	Wojtkowicz.

	 Na	tle	pięknej	dekoracji	wykonanej	przez	panią	Gertru-
dę	Majewską-	Kapustę	gimnazjaliści	zaprezentowali	mon-
taż	 słowno	 –	 muzyczny	 przeplatany	 biografią	 Kardynała	
Wyszyńskiego.	 W	 pamięci	 zostało	 wiele	 wzruszających	
słów	 płynących	 z	 recytowanych	 wierszy	 i	 refleksyjnych	
piosenek.	Nabrały		szczególnej	wagi	ostatnie	słowa	wypo-
wiedziane	przez	recytatora:	„	Chcemy	być	godnymi	ucznia-
mi	naszego	patrona.	Chcemy	jak	On	umieć	czerpać	z	życia 
	i	cenić	życie”.	Wymownym	akcentem	akademii	była	ostat-
nia	pieśń,		której	słowa	mówiące	o	tym,	że	sens	ma	życie,	
z	pewnością	skłoniły	do	refleksji	nad	tym,	aby	iść	do	przo-
du,	 nie	 poddawać	 się	 chwilowym	problemom,	 ale	 je	 roz-
wiązywać,	bo	wtedy	życie	ma	sens.

	 Występ	 spotkał	 się	 z	 zainteresowaniem	 odbiorców.	
Pani	Dyrektor	pogratulowała	i	podziękowała	uczniom	i	na-
uczycielom	za	 jego	przygotowanie.	Przybyli	na	akademię	
goście	 dołączyli	 swoje	 słowa	 uznania,	 głos	 zabrali:	Wójt	
pan	Stanisław	Strąk,	ksiądz	kanonik	Marian	Gawinek	oraz	
przewodniczący	Rady	Rodziców	pan	Andrzej	Dudkiewicz.

	 Na	zakończenie	warto	przytoczyć	fragment	jednego	
z	wierszy..
”Nie	da	się	na	życie	patrzeć	bez	emocji,
Przecież	ono	z	serca	rodzi	się,
Nie	wierz	samotności	–	droga,	którą	idziesz
Tylko	pośród	innych	dróg	ma	sens.”

Teresa Rokicka
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Wakacje w Twojej miejscowości !!

	 W	ramach	działań	Centrum	Aktywności		Lokalnej	oraz	
z	inicjatywy	samych	mieszkańców,		Radnych		oraz		Gmi-
ny	Pierzchnica,	Urzędu	Gminy	Pierzchnica	oraz	Gminnej	
Biblioteki	Publicznej,	w	sierpniu	w	poszczególnych	miej-
scowościach	 zostaną	 zorganizowane	 warsztaty	 bądź	 wy-
darzenia	przeznaczone	dla	każdej	grupy	odbiorców.	Miej-
scem,	gdzie	będzie	obywać	się	większość	wydarzeń	to	teren	
ŚWIETLIC	WIEJSKICH.		Działania	te	mają	charakter	pilo-
tażowy,	a	głównym	ich	celem	jest	zaangażowanie	społecz-
ności	 lokalnej	 do	 tworzenia	 w	 swoich	 miejscowościach,	
miejsc	jakim	jest	Centrum	Aktywności	Lokalnej.
	 Centrum	Aktywności	Lokalnej	od	września	działa	już	
w	Skrzelczycach.	Więcej	 informacji	 na	 temat	 tego,	 czym	
jest	CAL	można	przeczytać	w	artykule	„American		dream	
Centrum	Aktywności	Lokalnej	Gminy	Pierzchnica”	 	 oraz	
na	stronie	internetowej	www.calkalejdoskop.org.	Wstępny	
harmonogram	działań	na	terenie	innych	miejscowości	znaj-
duje	się	poniżej:	

14.08.	-	PODLESIE	
„KINO	POD	CHMURKA”	startujemy	o	godz.	20:00.	
15.08.	-	GÓRKI
FESTYN	RODZINNY	W	GÓRKACH
startujemy	o	godz.	15:30.	
17.08.		-	DRUGNIA
GRA	TERENOWA	„NA	SZLAKU	SHERLOKA	HOLM-
SA”	start	15:00

17.08.	-	WIERZBIE	
WARSZTAT	KULINARNY	„WIEM	CO	JEM”
start	o	godz.	17:00.	
18.08.	-	UJNY
SPARTAKIADA	SPORTOWA	DLA	KAŻDEGO
start	o	godz.		15:00
18.08.	-	OSINY	
WARSZTAT	ZDROWEGO	ODZYWIANIA	
„JEDZ	ZDROWO	I	CZUJ	SIE	MLODO”
startujemy	o	godz.		17:00
20.08	-	STROJNÓW
SPACER	wraz	z	PIKNIKIEM		„	RAZEM	RAZNIEJ”	wyj-
ście	spod	świetlicy	godz.	16:30.	Zachęcamy	do	zabrania	ki-
jów	nordic	walking	oraz	piknikowych	przekąsek.	
21.08.	-	MALESZOWA	
WARSZTAT	Z	PIERWSZEJ		POMOCY	czyli	 jak	mądrze	
i	odpowiedzialnie	pomagać.		
Start	16:30
21.08	.		-	GUMIENICE	
WARSZTAT	Z	PIERWSZEJ		POMOCY	czyli	 jak	mądrze	
i	odpowiedzialnie	pomagać.
Start	18:00
We	wszystkich	warsztatach	zachęcamy	do	udziału	dzieci,	
młodzież,	studentów,	osoby	dorosłe,	seniorów.	Udział	w	za-
jęciach	 jest	 zupełnie	 bezpłatny.	Więcej	 informacji	można	
uzyskać	pod	nr	telefonu	533	08	13	13.

Karolina Bulanowska

Wakacje z Wolną Strefą
	 Podczas	każdych	wakacji	przychodzi	taki	moment,	kie-
dy	właściwie	nie	wiemy	już,	co	zrobić	ze	swoim	wolnym	
czasem.	Oczywiście	można	usiąść	przed	 telewizorem	czy	
komputerem.	Ale	czy	właśnie	tak	chcemy	spędzić	wakacje?	
Istnieje	 jednak	alternatywa,	 a	 jest	nią	Klub	Wolna	Strefa.	
Tu	nie	można	się	nudzić.	Każdego	dnia	razem	się	bawimy 
	 i	 spędzamy	wspólnie	czas.	Pozostaje	 jedynie	kwestia	 jak 
	i	gdzie.	I	tu	właśnie	pojawia	się	szereg	różnych	zajęć,	jakie	
oferuje	Klub	Wolna	Strefa	w	Skrzelczycach.
	 Oprócz	 codziennych	 zajęć	 klubowiczów,	 takich	 jak	
rozmowy	 przy	 klubowym	 stole,	 wspólne	 gotowanie	 czy	
gra	w	piłkę	na	naszym	boisku,	znajdziemy	tu	również	takie	
atrakcje,	jak	wyjazdy	do	kina	czy	na	halę	sportowe.	W	okre-
sie	 wakacyjnym	 nie	 możemy	 zapomnieć	 o	 plażowaniu.	
Przecież	nie	można	zakończyć	wakacji	 z	bladą	 skórą.	Co	
prawda,	nie	mamy	dostępu	do	morza,	ale	to	wcale	nie	prze-
szkadza	 nam	w	 dobrej	 zabawie.	 Zamiast	 rozległych	wód	
morza	wystarczy	nam	nieco	mniejszy	zalew	w	Morawicy	
czy	Borkowie.	Klubowicze	będą	mieli	też	okazję	popływać	
na	krytych	pływalniach,	 takich	 jak‚	„Koral’’	w	Morawicy	
czy	Aqua	Park	w	Krakowie.
	 Dla	osób	lubiących	dreszczyk	emocji	zostały	przygoto-
wane	wyjazdy	do	Energylandii	w	Zatorze,		Parku	Linowego	 

w	Krajnie	oraz	rajdy	rowerowe	po	naszej	okolicy.	Fani	kina	
również	 znajdą	coś	dla	 siebie.	Podczas	 tegorocznych	wa-
kacji	 dość	 często	 będzie	 okazja	 do	 obejrzenia	 świetnego	
filmu.	Trzeba	tylko	wybrać	miejsce:	kino‚	„Helios’’	w	Kiel-
cach	 lub	Kino	 pod	 chmurką	 przed	Klubem	Wolna	 Strefa	
w	Skrzelczycach,	które	odbędzie	się	już	7	sierpnia.	
	 Nie	można	zapomnieć	 też	o	szczypcie	nauki,	dlatego	
przewidziany	jest	kurs	pierwszej	pomocy.	W	obcowaniu	ze	
sztuką	pomogą	warsztaty	teatralne.	
	 W	Wolnej	 Strefie	 można	 rozwijać	 swoje	 talenty,	 za-
równo	wokalne,	jak	i	taneczne	czy	plastyczne.	Co	jakiś	czas	
odbywać	się	będą	też	zajęcia	kulinarne.	Przecież	każdy	lubi	
zjeść	jakieś	pyszne	wakacyjne	danie	czy	deser.	
	 Nie	 sposób	wymienić	wszystkich	 atrakcji,	 jakie	 cze-
kają	na	młodzież	w	Klubie	Wolna	Strefa	Skrzelczyce.	Aby	
dowiedzieć	 się	 więcej	 zapraszamy	 na	 naszą	 stronę	 inter-
netową	www.wolnastrefa.pl,	 gdzie	w	 zakładce‚	 „Wakacje	 
z	Wolną	 Strefą’’	 znajduje	 się	 szczegółowy	 plan	 zajęć	 na	
całe	wakacje.	Zachęcamy	też	do	słuchania	naszego	Radia	
Wolna	Strefa	 i	oczywiście	do	odwiedzania	naszego	klubu	
osobiście.	Bo	u	nas	nie	można	się	nudzić	!	

Justyna Strojwąs
Klubowiczka WS Skrzelczyce
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V Turniej o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica

	 W	dniach	03-18	lipca	na	obiekcie	„Moje	boisko	Orlik	
2012”	odbył	się	turniej	o	Puchar	Wójta	Gminy	Pierzchnica.
	 Udział	w	imprezie	sportowej	wzięło	udział	13	drużyn,	
które	zostały	podzielone	na	trzy	grupy.	W	grupach	druży-
ny	 rywalizowały	w	 systemie	 każdy	 z	 każdym.	Następnie	
z	dwóch	grup	awansowały	po	3	drużyny,	a	z	ostatniej	2	naj-
lepsze	zespoły	grały	w	systemie	pucharowym	miedzy	sobą	
aż	do		finału.		Drużyny	jakie	brały	udział: ZUS Wójcik, Obi-
ce, Peugoty, Kasterma, MKS Osiny, Kondziorexy, Młodzi 
Gniewni, Świat Alkoholi, Blue Boys, FC Sędziejowice, 
Bakagenci, Kolorowi Pierzchnica, Ługi Bugi.	Turniej	zo-
stał	zorganizowany	dzięki	współpracy	z	Dyrektor	Zespołu		
Szkół	w	Pierzchnicy	Panią	Bożeną Petrus,	Wójtem	Gmi-
ny	Pierzchnica	Panem	Stanisławem Strąkiem,	 który	 ob-
jął	 patronat	 nad	 turniejem,	 Prezesem	Gminnej	Mleczarni	
w	Pierzchnicy	Panem	Piotrem Dąbrowskim,	który	wsparł	
organizację	imprezy	sportowej.
Tabela	i	zestawienie
drużyn
po	fazie	grupowej:
Grupa A
1.	Obice
2.	Kolorowi
3.	Kasterma
4.	KOndziorex
5.	FC	Sędziejowice
Grupa	B
1.	Zus	Wójcik
2.	Młodzi	Gniewni	
3.	Peugoty	
4.	Hot	Boys
Grupa	C
1.	Świat	Alkoholi
2.	Bakagenci
3.	MKS	Osiny
Ługi	Bugi
W	finałach	oglądaliśmy:	
Obice	–	Swiat	Alkoholi	2:4
Kolorowi	–	Młodzi	Gniewni	3:0
Obice	-	Młodzi	Gniewni	3:6
Kolorowi	-	Swiat	Alkoholi	5:4
Tabela	finałowa:
1.	Kolorowi
2.	Świat	Alkoholi
3. Młodzi Gniewni
4. Obice
Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Sitarz Robert-Świat	Alkoholi
Najlepszy	bramkarz	Michalski Przemysław-	Kolorowi
Najlepszy	strzelec	Gwarek Dawid- Młodzi
Zwycięska	 drużyna	 wystąpiła	 w	 natępującym	 składzie:	
Bielecki	Patryk,	Majewski	Jakub,	Michalski Przemysław,	
Rudnik Kamil,	Rękas Paweł,	Dziubek	Albert,	Kuba,	Fi-
giel	Bartek,	Wąś	Karol.

Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Sitarz Robert-Świat	Alkoholi
Najlepszy	bramkarz	Michalski Przemysław-	Kolorowi
Najlepszy	strzelec	Gwarek Dawid- Młodzi.
	 W	 tym	 roku	 nastąpiła	 formuła	 rozgrywania	 turnieju	
i	drużyny,	które	odpadły	w	fazie	grupowej	a		nie	odpadały	
z	turnieju	tylko	grały	w	dalszych	rozgrywkach	w	Pucharze	
pocieszenia.	 Rywalizacja	 w	 tych	 dodatkowych	 rozgryw-
kach	była	równie	zacięta	jak	w	meczach	turnieju	głównego.	
Nie	brakowało	emocji,	bramek	i	przede	wszystkim	dobrej	
zabawy.	Drużyny	te	pokazały,	że	chęć	gry	w	piłkę	jest	waż-
niejszy	od	wszystkiego	dookoła	i	stworzyły	ciekawe	wido-
wisko.	Tutaj	 niepodzielnie	 rządziła	drużyna	 z	Osin,	 która	
wygrała	pewnie	wszystkie	swoje	mecze	 i	 sięgnęła	po	Pu-
char.		Zmiany,	których	dokonaliśmy	dodatkowo	urozmaici-
ły	rozgrywki	i	pozwoliły	na	większe	emocje.	Mecze	pomię-
dzy	drużynami	prezentującymi	podobny	poziom	zwiększa	
rywalizację	w	drużynach	co	dodatkowo	zwiększa	zaintere-
sowanie	 dodatkowymi	 zajęciami	 jakie	 są	 prowadzone	 na	
orliku	w	celu	podniesienia	swoich	umiejętności	piłkarskich.
W	finałach	pocieszenia	oglądaliśmy		:
Osiny	–	Kondziorex	3-2
Ługi	–	Kondziorex	2-2
Osiny	-	Ługi	4-0
Sędziejowice	-	Kondziorex	2-3
Osiny	-	Sędziejowice	6-0
Sędziejowice-	Ługi	2-1

Tabela	finałowa:
1.	Mks	Osiny
2. KOndziorex
3.	Ługi	Bugi
4. Sędziejowice

	 Turnieje	jakie	są	organizowane,	cieszą	się		coraz	więk-
szą	aprobatą	ze	strony	poszczególnych	miejscowości	naszej	
gminy,	 a	 zarazem	 miejscowości	 leżących	 w	 sąsiedztwie,	
które	zgłaszają	swoje	drużyny	do	turnieju.	Dzięki	temu	ob-
serwujemy	ciekawe	spotkania,	w	których	rywalizacja	spor-
towa	 odchodzi	 na	 dalszy	 plan,	 a	wyróżniają	 się	 aktywny	
relaks,	 dobra	 zabawa	 i	wzajemnie	 spędzony	 czas.	Cieszy	
również	 fakt,	 że	 zawodnicy	 biorący	 udział	 w	 poprzed-
nich	turniejach	tworzą	swoje	drużyny	dzięki	czemu	liczba	
drużyn	 i	 zawodników	 cały	 czas	 się	 zwiększa.	Chciałbym	
podziękować	 przede	 wszystkim	 Damianowi	 i	 Danielowi	
Detka	za	pomoc	w	organizacji	i	pomoc	w	sędziowaniu	spo-
tkań.	Wszystkie	drużyny	biorące	udział	w	turnieju	otrzyma-
ły	z	rąk	Pana	Wójta	Stanisława	Strąka	oraz	Radnego	Powia-
towego	Pana	Stanisława	Rękasa	nagrody	i	upominki.

Ze sportowymi pozdrowieniami
animator sportu Jakub Majewski
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LATO

Jak	stół	biesiadny	żeńcom	podany
Ziemia	w	przededniu	wielkiego	żniwa,

Złotą	symfonię	słońce	dogrywa	-
Strun	mu	tysiącem	rozchwiane	łany,

Wian	zbóż,	szafirem	chabrów	dziergany,
Zwichrzonych	kłosów	złocista	grzywa,
Struną	mu	miodna,	hreczana	niwa,

Mleczy	gościniec	skrzydłem	pszczół	tkany.
A	po	ugorach	stoją	dziewanny,

Cicho	wpatrzone	w	szmat	nieba	siny	-
Niby	kapłanka	białej	Marzanny

Kwiatem	wyrosłe	z	gruzów	gontyny,
I	w	pieśń	wsłuchane	oną	przedwieczną	-	
	Zbożną	i	polną	—	kwietną	—	słoneczną.

 Kazimiera Zawistowska
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