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Wyróżnienie dla Gminy Pierzchnica w konkursie
pn. „Gmina Ekoinnowacji”.

Uroczystość z okazji 25. rocznicy wejścia w życie ustawy o samorządzie
terytorialnym oraz pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego.

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

Dożynki Gminne 2015

fot. Anna Zajączkowska

Dożynki Gminne 2015 w sołectwie Skrzelczyce
W dniu 23 sierpnia 2015 roku mieszkańcy Gminy
Pierzchnica świętowali dożynki – jeden z najważniejszych
dni w roku każdego rolnika. Uroczystość miała miejsce
w sołectwie Skrzelczyce, na placu przed remizą strażacką.
Mieszkańcy Skrzelczyc pięknie przygotowali swoje sołectwo do przyjęcia mieszkańców z całej Gminy Pierzchnica,
jak również specjalne na to święto zaproszonych gości.
W całej miejscowości przystrojono ogrodzenia, ustawiono postaci ze słomy z humorystycznymi akcentami.
Wzdłuż tak ustrojonej trasy przeszedł uroczysty korowód
dożynkowy, któremu przewodzili starostowie dożynkowi:
Pani Dorota Zychowicz oraz Pan Marek Pietrzyk, którzy
nieśli wypieczony z tegorocznych ziaren zbóż, pięknie przyozdobiony bochenek chleba. W korowodzie za starostami
podążali przedstawiciele władz samorządowych: gospodarz
gminy Wójt Stanisław Strąk, przewodnicząca Rady Gminy
Pani Maria Łopatowska, oraz zaproszeni goście: Pan Marek Kwiecień Członek Zarządu Powiatu w Kielcach, Radny
Powiatu Kieleckiego Pan Stanisław Piotr Rękas, Prezes Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Pan Artur Garycki.
W skład tegorocznego korowodu wchodziły delegacje z 11 sołectw naszej gminy: Skrzelczyce, Brody,  Drugnia, Górki, Gumienice, Maleszowa, Osiny, Pierzchnianka,
Pierzchnica, Strojnów oraz Wierzbie. Za wieńcami podążali mieszkańcy naszej gminy. Uczestnikom korowodu przygrywała Kapela Pierzchniczanie. Kiedy uroczysty korowód
dotarł do remizy strażackiej nastąpiło złożenie wieńców
przy scenie, a następnie rozpoczęła się Msza Święta dziękczynna odprawiona przez ks. proboszcza kan. parafii Radomice Henryka Gawrońskiego, ks. proboszcza kan. parafii
Pierzchnica Mariana Gawinka oraz ks. proboszcza parafii
Drugnia Grzegorza Olejarczyka.  
Podczas dożynek rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Wójta Gminy Pierzchnica na Najpiękniejszy
Wieniec Gminy Pierzchnica. Kapituła Konkursu dokonała
przeglądu i oceny wieńców dożynkowych zgodnie z zapisami Regulaminu. Najwyższą liczbę punktów otrzymał Wieniec Dożynkowy z sołectwa Brody i to on reprezentował
Naszą Gminę na Dożynkach Powiatu Kieleckiego w dn.
30.08.2015 r. w Nowinach.
Wójt Stanisław Strąk, gospodarz gminy, skierował do
wszystkich zebranych rolników, słowa uznania, za ich co-

dzienny trud, jaki muszą włożyć w uprawę ziemi, aby zebrać z niej plony, po czym z szacunkiem ucałował ofiarowany mu przez Starostów chleb.

Pan Wójt uroczyście witał wszystkich przybyłych na
Święto Plonów: Starostów Dożynkowych, Radnych, Sołtysów, wszystkich mieszkańców gminy oraz zaproszonych
gości wśród których byli między innymi: Lucjan Pietrzczyk
- Poseł na Sejm, Piotr Żołądek - Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Michał Godowski - Starosta
Kielecki, Marek Kwiecień - Członek Zarządu Powiatu,
Stanisław Piotr Rękas – Radny Powiatu Kieleckiego, Maria
Łopatowska Przewodnicząca Rady Gminy. Przed rozpoczęciem części artystycznej, na scenie wystąpiła Pani Kazimiera Kruk – przedstawicielka społeczności Skrzelczyc, która
zaprezentowała wiersz o tematyce dożynkowej. Podczas
Dożynek Gminnych 2015 wystąpiły nasze lokalne zespoły:
Skrzelczaneczki,   Gumieniczanki, Pierzchniczanki, Drugnianki, Pierzchniczanie, Trio Country oraz Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Maleszowej. Na Dożynkach Gminnych swój debiut miał zespół IMPULS, który został bardzo
mile przyjęty.
Na placu przy remizie zorganizowano punkty gastronomiczne, gdzie uczestnicy imprezy mogli spróbować dań
przygotowanych przez panie kucharki z Zespołu Szkół
w Pierzchnicy. Wszyscy zgromadzeni goście oraz mieszkańcy gminy bawili się do późnych godzin nocnych przy
muzyce zespołu Joker.
Klaudia Pawlik

Podziękowanie
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację Dożynek Gminnych
w Skrzelczycach, tym którzy przygotowali i wykonali dekoracje, obsługiwali gości a przede wszystkim sponsorom, którzy
wsparli finansowo i materialnie tą gminną uroczystość.
Starostowie Dożynek
Dorota Zychowicz
Marek Pietrzyk

Radni Rady Gminy
Halina Wójcik
Janusz Stępie
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Wójt Gminy
Stanisław Strąk
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Jubileusz 65 – lecia OSP Maleszowa
W dniu 15 sierpnia 2015 r. jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Maleszowej
obchodziła jubileusz 65 - lecia istnienia. Obchody rozpoczęła Msza Święta polowa o godz.
14.30, pod przewodnictwem świętokrzyskiego
kapelana strażaków ks. Marka Mrugały i Proboszcza parafii Lisów ks. Czesława Krzyszkowskiego. Po mszy dokonano poświecenia
otrzymanego sprzętu oraz poświęcenia i odsłonięcia pamiątkowej tablicy założycieli OSP
Maleszowa. Następnym punktem uroczystości
był raport który złożył   Komendant Gminny
OSP Andrzej Dudkiewicz. Raport przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
Ireneusz Żak. Po raporcie nastąpił przegląd pododdziałów i uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu Rzeczypospolitej
Polskiej.
Otwarcia uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał współgospodarz uroczystości - Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk. Wśród przybyłych
na uroczystości znaleźli się:   Prezes Zarządu Głównego
ZOSP RP i Poseł na Sejm RP Mirosław Pawlak , Wiceminister Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, Senator
RP Krzysztof Słoń, Członek Zarządu województwa świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Starosta Powiatu kieleckiego
Michał Godowski, Członek Zarządu Powiatu kieleckiego
Marek Kwiecień, Radny Powiatu kieleckiego Stanisław
Rękas,   Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP Ireneusz Żak, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP
w Kielcach st. bryg. Robert Sabat, Przewodnicząca Rady
Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska oraz Prezes FRRP
Dariusz Michalski. W jubileuszu uczestniczyły Jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych: OSP Skrzelczyce, OSP
Gumienice, OSP Pierzchnica, OSP Osiny, OSP Brudzów,
OSP Lisów, OSP Piotrkowice.

Prezes OSP Maleszowa Kamil Kmiecik odczytał
kronikę jednostki. Ochotnicza Straż Pożarna w Maleszowej, za zasługi jakie poczyniła dla umocnienia ochrony
przeciwpożarowej na terenie swojego działania, została
odznaczona srebrnym medalem nadanym uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie strażacy
z jednostki otrzymali indywidualne odznaki i wyróżnienia. Jednostka została doposażona w pompę szlamową
ufundowaną przez Urząd Gminy Pierzchnica oraz Oddział
Wojewódzki ZOSP RP Województwa Świętokrzyskiego
oraz piłę spalinową ufundowaną przez firę MAR-POL
S.C. Mariusz Ściana, Krzysztof Ściana, Anna Widomska. Za ofiarną służbę strażacy otrzymali prezenty, m.in.
ozdobne hełmy i podziękowania oraz życzenia dalszych
sukcesów zawodowych.
Uroczystość zakończyła się defiladą, którą poprowadził
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP Zdzisław Ryśkiewicz. Po
części oficjalnej, Strażacy udali się na poczęstunek.
Sławomir Rożkiewicz

Informacja
Urząd Gminy Pierzchnica informuje, że
w dniu 27 sierpnia 2015r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Kielcach, Al. Ks.Jerzego Popiełuszki 41, na dofinansowanie zadania pn. Realizacja „Programu usuwania
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pierzchnica na
lata 2007 – 2032” w 2015r. Koszt całkowity zadania wynosi 57 931,20 zł, w tym dotacja w kwocie 44 880,00 zł  – stanowiąca 85
% kosztów kwalifikowanych.
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Na kwotę dotacji składają się :
1) środki WFOŚiGW w Kielcach – 18 480,00 zł, tj. 35,00 %
kosztów kwalifikowanych zadania,
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 26 400,00 zł, tj.50,00 %
kosztów kwalifikowanych zadania
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Wójt Gminy
Stanisław Strąk

Pamiątkowa statuetka z okazji 25 – lecia samorządu
W dniu 27 września br. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyła się uroczysta gala z okazji 25-lecia
samorządu. Organizatorem
był Starosta  Kielecki Michał
Godowski.
Ważnym elementem tej
uroczystości była debata na
temat działalności samorządu
z udziałem między innymi:
Wojewody, Wicemarszałka,
Starosty. Wszyscy zgodnie
podkreślali, że reforma samorządowa to jedna z najlepszych reform jaka została
dokonana po 1989 roku.
Przedstawiciele wszystkich 19 gmin wchodzących
w skład powiatu kieleckiego

otrzymali od Starosty Michała Godowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Cedro – pamiątkowe statuetki.
W imieniu Gminy Pierzchnica statuetkę odebrali: Wójt
Stanisław Strąk oraz Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska.
Stanisław Strąk
Wójt Gminy

Uroczyste przekazanie radiowozu
W dniu 28 września 2015 roku przed budynkiem Komisariatu Policji w Morawicy miejsce miało uroczyste przekazanie
nowo zakupionego samochodu marki Opel Corsa, na potrzeby
komisariatu policji w Morawicy. Samochód został zakupiony
z pieniędzy przekazanych przez trzy gminy: Chmielnik, Morawica i Pierzchnica, które swoim zasięgiem działania obejmuje
Komisariat oraz Komendy Głównej Policji.

Klucze do nowego radiowozu przekazali: Komendant
Miejski Policji w Kielcach młodszy inspektor Artur Bielecki,
Wójt Gminy Morawica Marian Buras, Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, oraz Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy
Chmielnik Andrzej Łopaciński. W zastępstwie Komendanta
Komisariatu w Morawicy odebrał je starszy aspirant Rafał Preś.  

Wszyscy obecni na uroczystości, w swoich krótkich
przemówieniach podkreślali, że priorytetem każdego funkcjonariusza policji jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli
oraz jak przekazany radiowóz przysłuży się do podnoszenia
poziomu tego bezpieczeństwa.
Klaudia Pawlik

OGŁOSZENIE
Gmina Pierzchnica posiada do sprzedaży
DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

na osiedlu Mrowia Góra w Pierzchnicy o pow. 14 arów.
Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy p. 24.
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„Człowiek – najlepsza inwestycja”. Podsumowanie projektu systemowego
pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pierzchnica”
,Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych
w gminie Pierzchnica” realizowany był od stycznia do sierpnia bieżącego roku. Projekt
był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,
Działania 7.1. - Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. - Rozwój i upowszechnienie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W bieżącym roku udział w projekcie wzięło 10 osób,
bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu uczestnicy ukończyli treningi umiejętności
społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym, warsztaty
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także kursy zawodowe, których profil był zgodny z planem rozwoju
zawodowego opracowanego przez doradcę zawodowego
podczas indywidualnych spotkań.
Gmina Pierzchnica na realizację projektu w 2015 r. pozyskała środki unijne w wysokości 67.285,20 zł, wkład własny
gminy wyniósł 7.893,80 zł. Środki te pozwoliły na podjęcie
szerszych działań w ramach kompleksowego wsparcia klien-

tów ośrodka pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem
społecznym.   W ramach zadania „praca socjalna” kontynuowane było także zatrudnienie pracownika socjalnego, co
stanowiło istotną rolę w upowszechnianiu pracy socjalnej na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na realizację zadania „aktywna integracja”, w ramach którego uczestnicy
otrzymali wsparcie w postaci szkoleń i kursów wydatkowano kwotę
23.920 zł.
Uczestnicy projektu   biorący
udział w projekcie zdobyli wiedzę
i umiejętności, które pozwolą im
sprawniej poruszać się po rynku
pracy. Zostały także rozwinięte ich
umiejętności społeczne, poznali
swoje mocne strony oraz podnieśli wiarę we własne możliwości.
Dzięki szkoleniom zawodowym
uczestnicy projektu zdobyli również kwalifikacje zawodowe. Spotkanie podsumowujące projekt odbyło się 31 sierpnia 2015 r.
w restauracji „Finezja”.
Kamila Jurek
koordynator projektu

Uroczyste otwarcie zmodernizowanych dróg powiatowych
W dniu 28 września br. dokonano symbolicznego otwarcia dwóch ważnych odcinków dróg powiatowych.

Jeden odcinek to droga łącząca gminę Pierzchnica z gminą Morawica (Skrzelczyce-Radomice) o długości 700 mb
– wartość zadania to kwota 270 tys. zł Przedsięwzięcie było
dofinansowane ze środków rządowych w 80%, wkład Gminy
Pierzchnica wyniósł 27 tys. zł (10%).
Drugi ważny odcinek o długości 1,2 km łączy z kolej gminę Pierzchnica z gminą Daleszyce (Skrzelczyce-Wojciechów).
Wartość tej inwestycji wyniosła 470 tys. zł Przedsięwzięcie było
również dofinansowane ze środków rządowych w 80%. Swój
wkład wniosły także 3 gminy: Morawica, Daleszyce i Pierzchnica, z tego wkład gminy Pierzchnica to 15 tys. zł (3%).
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Inwestorem był Powiat Kielecki. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali miedzy innymi: Wicemarszałek Piotr
Żołądek, Starosta Michał Godowski, Burmistrz Daleszyc
Dariusz Meresiński, Wójt Morawicy Marian Buras, Wójt
Pierzchnicy Stanisław Strąk oraz radny powiatowy Stanisław
Piotr Rękas.

Modernizacja tych dwóch odcinków była od wielu lat
oczekiwana i w sposób jednoznaczny poprawiła warunki komunikacyjne w istniejącej sieci dróg powiatowych.
Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2015/2016
Jak co roku, 1 września uczniowie Zespołu Szkół
w Pierzchnicy uroczyście rozpoczęli naukę w nowym roku
szkolnym 2015/2016. Mimo dwumiesięcznej przerwy oraz upału na twarzach dzieci i młodzieży widać było, może i nie ogromne zadowolenie, ale na pewno wielką ciekawość, co przyniesie
nowy rok szkolny. Inauguracja roku szkolnego  rozpoczęła się
uroczystą Mszą Świętą odprawioną w kościele parafialnym
w Pierzchnicy, w której uczestniczyli  uczniowie, kadra pedagogiczna oraz Wójt Gminy. Po jej zakończeniu korowód uczniów
wraz z Pocztem Sztandarowym  udał się do szkoły. Tutaj, na sali
gimnastycznej, Pani Dyrektor powitała uczniów, ich rodziców,
Wójta Gminy oraz nauczycieli. Przedstawiła organizację nowego roku szkolnego, przedstawiła wychowawców przypisanym
klasom oraz życzyła wszystkim uczniom sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Głos zabrał również Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk, który złożył
dzieciom najlepsze życzenia na ich nowy rok szkolny.
Wszystkim uczniom w nowym roku szkolnym życzymy
wielu sukcesów, abyście potrafili zwyciężać pojawiające się

trudności oraz nauczyli się wyciągać z nich konstruktywne
wnioski. Niech Rok Szkolny 2015/2016 będzie dla każdego
z Was udanym.
Klaudia Pawlik

Wieniec z Brodów godnie reprezentował Naszą Gminę na Dożynkach Powiatowych w Nowinach

Podczas tegorocznych dożynek gminnych w Skrzelczycach został rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy wieniec, spośród wszystkich wieńców, które ofiarowały sołectwa. Komisja konkursowa, po przeliczeniu głosów, ogłosiła,
że zwycięski wieniec to ten, który przygotowany został przez
mieszkańców Brodów. Stał się on jednocześnie reprezentan-

tem Naszej Gminy na Dożynkach
Powiatowych, które w tym roku
odbywały się w Nowinach.
Na uroczyste obchody powiatowego święta plonów udali się
przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Pierzchnica
Pan Stanisław Strąk, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Maria
Łopatowska,  Sołtys Brodów Pan
Jarosław Lulkowski, oraz panie,
które wieniec przygotowały. Nasza delegacja otrzymała Wyróżnienie.
Podkreślić należy również fakt, iż funkcję starościny
podczas Dożynek Powiatowych pełniła, godnie reprezentując
naszą gminę, Pani Renata Błaszczyk z Górek.
Klaudia Pawlik

Festyn w Górkach
    Podczas Festynu Rodzinnego
w Górkach, który odbył się z inicjatywy Pani Radnej Renaty Błaszczyk,
mieszkańców oraz Centrum Aktywności Lokalnej (finansowanego
przez Fundusze EOG) mimo upału,
każdy dobrze się bawił i znalazł coś
dla siebie. Podczas wspólnego świętowania nie zabrakło także występów
młodzieży z Grupy teatralnej WS
Skrzelczyce oraz młodych wokali-

stek. Konkursy i zabawy sportowe bawiły nie tylko dzieci
i młodzież, ale także samych
dorosłych. W międzyczasie
każdy mógł skosztować pysznych wypieków przygotowanych przez mieszkanki Górek.
Oczywiście na koniec nie zabrakło kiełbaski z grilla i wspólnych pieśni przy wieczornym ognisku. Dziękujemy za zaangażowanie organizatorów, a za obecność wszystkim.
Karolina Bulanowska
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Dwa wyróżnienia dla mieszkańców Naszej Gminy na Dożynkach Powiatowych
ciego miejsca. Do udziału w konkursie zostało zgłoszone
gospodarstwo agroturystyczne prowadzone przez Państwa
Jolantę i Stanisława Piotra Rękasów z Drugni.
Podczas Dożynek Powiatowych rozstrzygnięty został
również konkurs   „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”, w którym pierwsze miejsce zajęła mieszkanka naszej gminy Pani Joanna Miszczyk z Maleszowej.
Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy.
Klaudia Pawlik

Podczas tegorocznych Dożynek Powiatowych został
rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejsze Gospodarstwo
Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego” gdzie możemy,
jako gmina, poszczycić się zajęciem zaszczytnego trze-

Wyróżnienie dla Gminy Pierzchnica w Senacie RP
doceniła realizację zadania: wymiana oświetlenia ulicznego
w całej gminie na ledowe.  
Wręczenia nagród i wyróżnień dokonali: Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska senator Jadwiga Rotnicka i prezes Fundacji Promocji Gmin Polskich Andrzej
Rostkowski.
W imieniu Gminy Pierzchnica wyróżnienie odebrali
Wójt Gminy Stanisław Strąk oraz Przewodnicząca Rady
Maria Łopatowska.
Dodatkową atrakcją było zwiedzanie budynku Senatu.
Halina Ryśkiewicz

W dniu 22 września br. w Senacie RP w Warszawie
odbyła się konferencja na temat wdrażania rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych. Podczas konferencji ogłoszono
wyniki ogólnopolskiego konkursu „Gmina ekoinnowacji”.
Do konkursu zgłosiło się ponad 100 gmin z terenu całego kraju. W gronie 27 laureatów konkursu znalazła się
Gmina Pierzchnica (jako jedyna z województwa świętokrzyskiego) uzyskując wyróżnienie. Kapituła konkursowa
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Kolonia letnia z elementami profilaktyki
rem ratowników wodnych w jeziorach: Gąsawskim, Żnińskim i Weneckim. W czasie trwania kolonii realizowany był
program wychowawczy i profilaktyczny. Przeprowadzone
zostały  konkursy z nagrodami: konkurs czystości i konkurs
wiedzy o zwiedzanych ciekawych miejscach i zabytkach.

W kolonii letniej z elementami profilaktyki w Biskupinie wzięło udział 50 uczniów Zespołu Szkół w Pierzchnicy.
Dzieci mieszkały w ładnym, przystosowanym do ich potrzeb Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Biskupińska”
w Biskupinie. Do dyspozycji kolonii: pokoje czteroosobowe z łazienkami, świetlica, jadalnia, miejsce do grillowania,
plac zabaw, kompleks boisk, namiot–hangar przystosowany do prowadzenia zajęć. Budynek posiada klimatyzację.
Kierownictwo kolonii dysponowało autokarem klasy turystycznej, który parkował na terenie Ośrodka. Uczestnicy kolonii zwiedzili: Biskupin (Muzeum Archeologiczne),  
Gniezno ( Muzeum Państwa Polskiego, Katedra Gnieźnieńska), Żnin (Muzeum Ziemi Pałuckiej, Baszta), Rogowo
(Rodzinny Park Rozrywki z Parkiem Dinozaurów), Bożejewiczki (Miasteczko westernowe Silverado City), Wenecję
(Muzeum Kolei Wąskotorowej, wystawa średniowiecznych
machin oblężniczych), Toruń (Starówka, Planetarium, Muzeum Żywego Piernika).

W czasie trwania turnusu nie odnotowano żadnych
negatywnych zdarzeń,   dzieci były zdrowe i zadowolone.
Z anonimowych ankiet  ewaluacyjnych wynika, że kolonia
spełniła oczekiwania dzieci. Pracownicy sanepidu w czasie
kontroli nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości, przekazali kierownictwu kolonii materiały profilaktyczne na temat dopalaczy, które zostały wykorzystane w czasie zajęć
z dziećmi. Opiekę medyczną na kolonii zapewnił ratownik
medyczny. Opiekę nad uczestnikami kolonii sprawowali
wolontariusze Społecznego Ruchu Trzeźwości - doświadczeni nauczyciele Zespołu Szkół w Pierzchnicy ( kierownik
kolonii P. Barbara Miszczyk, opiekunowie: P. Katarzyna
Powała P. Anna Makuch, P. Agnieszka Wójcik ) , którzy  nie
po raz pierwszy pełnili takie funkcję na  koloniach. Zarząd
SRT serdecznie dziękuje właścicielom sklepów: Delikatesy
Centrum „Tarkor”, „Od i do”, „Familia”, „Mleczny Róg” za
przekazanie napojów dla uczestników kolonii oraz Aptece
w Pierzchnicy za leki do kolonijnej apteczki. Koszty kolonii pokryte zostały z następujących źródeł: dotacja Kuratorium Oświaty w Kielcach, odpłatności uczestników, środki
własne SRT ( 1 % podatku).
Prezes SRT
Marek Kułan

Pracownicy Ośrodka Wypoczynkowego przygotowali
i przeprowadzili ciekawe zajęcia, które bardzo się dzieciom
podobały: poszukiwanie skarbów - gra terenowa, kuchenne
rewelacje, malowanie na szkle, hokej na wodzie, karaoke,
„mam talent”, chrzty kolonijne, wieczór legend, ognisko
z grillowaniem. Uczestnicy kolonii kąpali się pod nadzo-
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Festyn Rodzinny w Podlesiu
    W ostatnią niedzielę wakacji, w pięknym Podlesiu
odbył się Festyn Rodziny
na Zakończenie Wakacji.
Głównym organizatorem
był Pan Sołtys Michał Stępień. To on głównie zadbał
o to, aby znaleźli się sponsorzy oraz ludzie chcący
mu pomóc przy organizacji
całego przedsięwzięcia.
    Do wieczora przybyłych
mieszkańców gminy Pierzchnica zabawiali występami artystycznymi dzieci i młodzież z Klubu Wolna Strefa Skrzelczyce w repertuarze teatralnym, tanecznym oraz wokalnym. Nie zabrakło także występu dziewczynek  ze Szkoły
Podstawowej w Drugni. Oczywiście na najmłodszych przewidziane były także konkursy i nagrody, które przygotował
Pan Marek Kułan. Na koniec magik - cyrkowiec prezentował swoje sztuczki zadziwiając publiczność. Na koniec
tego upalnego dnia odbyła się zabawa taneczna, gdzie mali
i więksi wspólnie się bawili w rytmach muzyki.
Gdyby nie sponsorzy, którzy chętnie podzielili się tym
co mają, Festyn nie odbyłby się w tej formie. Serdecznie

dziękujemy: Panu Stanisławowi Strąkowi Wójtowi Gminy
Pierzchnica, Społecznemu Ruchowi Trzeźwości, Gminnej
Mleczarni w Pierzchnicy, Delikatesom Centrum w Pierzchnicy, Pani Henryce Zychowicz -Zakład Mięsny w Daleszycach, Pani Halinie Siwonia - Piekarnia w Borkowie,
Piekarni Białogon w Morawicy, Pani Katarzynie Garlickiej - Sklep „Mleczny Róg”, Panu Stanisławowi Piotrowi
Rękasowi oraz sołtysowi wsi Podlesie Panu Michałowi
Stępniowi. Dziękujemy również mieszkańcom Podlesia za
aktywną pomoc przy przygotowaniu festynu.

W międzyczasie podczas Festynu, organizowana była
akcja „Krew darem życia”. Mimo wielu perypetii i utrudnień mieszkańcy gminy Pierzchnica dopisali. Bardzo dziękujemy za wytrwałe oczekiwanie, ogromną cierpliwości
i chęć niesienie pomocy, mimo przeszkód. Dziękujemy za
zaangażowanie każdego kto w tym dniu chciał oddać trochę
siebie. Jak to mawiają, dobro powraca....
ZA WSPÓŁORGANIZACJĘ AKCJI „KREW DAREM
ŻYCIA” DZIĘKUJEMY PANI SEKRETARZ GMINY
PIERZCHNICA HALINIE RYŚKIEWICZ
Karolina Bulanowska

Drugnia w Pacanowie
Dnia 15 września 2015 r. uczniowie pierwszej klasy
razem z opiekunami i rodzicami uczestniczyli  w przedsięwzięciu profilaktyczno – edukacyjnym „Kochane Pierwszaki” w Pacanowie. Dzieci brały czynny udział w wielu
atrakcjach przygotowanych przez Europejskie Centrum
Bajki im. Koziołka Matołka. Biskup Pomocniczy Marian
Florczyk wygłosił katechezę, pobłogosławił dzieci, a następnie poświęcił przywiezione tornistry. Dzieci otrzymały
pamiątki w postaci odblasków, plakatów promujących bezpieczeństwo, zakładki do książek oraz słodki poczęstunek.
Po mile spędzonym czasie dzieci z uśmiechem na twarzy
wróciły do szkoły.
Marzena Ciopińska
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Dużo się działo w Klubie „Wolna Strefa” we wrześniu
8 września wybraliśmy się z chłopakami z drużyny
piłkarskiej (Liga Wolnych Stref Pierzchnica) na mecz eliminacyjny Polska - Szwecja U-21. Przeżycie było niesamowite!!!
16 września odbyła się długo oczekiwana przez najbardziej aktywnych wychowanków wycieczka do Parku
linowego w Krajnie. Było bajecznie kolorowo, ale tylko na
początku, później było ciężko - daliśmy radę.
22 września postanowiliśmy wykorzystać piękną pogodę. Rozpaliliśmy  ognisko, piekliśmy jabłka i ziemniaki.
Na pobliskim placu zabaw uśmiechom i beztroskiej zabawie nie było widać końca.

Bardzo uroczyście obchodziliśmy Dzień Chłopaka.
Z tej okazji zorganizowaliśmy towarzyski mecz w piłkę nożną z drużyną Polan. Nasi chłopcy z drużyny piłkarskiej dzielnie walczyli i nie odbiegali kondycją od
zawodników z drużyny przeciwnej. Mecz przebiegał
w bardzo fajnej atmosferze i zdrowej rywalizacji. Nawet dziewczęta podjęły się obrony na bramce. Na zakończenie każdy mógł skosztować pieczonej kiełbaski
i pysznego ciasta. Dziękujemy Zarządowi i Kapitanowi
drużyny Polan za  życzliwość i pomoc w zorganizowaniu
tego wydarzenia.

W ramach akcji ,,Szlachetna Paczka” nasi podopieczni
w dniach 25 i 26 września uczestniczyli w zbiórce żywności w Delikatesach Centrum w Pierzchnicy. Z zebranych
produktów przygotujemy paczki dla najbardziej potrzebujących rodzin  z naszej gminy.

Na zaproszenie właścicieli Domu Opiekuńczo-Leczniczego w Osinach, dnia 2 października o godzinie 16:00
wychowankowie KLUBU ,,WOLNA SREFA” wystąpili ze
spektaklem teatralno-taneczno-muzycznym. Swoim śpiewem, grą na gitarach, wzorowym pokazem  aktorskich talentów i tańcem uświetniliśmy Dzień Seniora.
W programie:
1. Występ młodszej grupy teatralnej z inscenizacją wiersza
Juliana Tuwima pt. ,,Rzepka”.
2. Grupa taneczna WS Dance w nowym układzie.
3.Występ wokalno-gitarowy z utworami: ,,Konik na biegunach” i ,,Sen o przyszłości”.
Bardzo podobała nam się atmosfera panująca w ośrodku. Pensjonariuszom i opiekunom tak się podobał występ
dzieci, że aktywnie włączyli się w występ śpiewając i klaszcząc w dłonie.
Bardzo mile zaskoczyli nas właściciele i pensjonariusze wręczając, każdemu dziecku własnoręcznie wykonany
bukiet z tulipanów.   Pani kierownik Agnieszka Głuszek
otrzymała od właścicieli  dla Klubu drobny upominek.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie i z miłą chęcią
zaprezentujemy się po raz kolejny.
Kadra Klubu Wolna Strefa
w Pierzchnicy
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Spotkanie autorskie z Elżbietą Bednarczyk
W dniu 1 października 2015 roku, w godzinach 9:45,
11:45, 14:30 w czytelni   Gminnej Biblioteki   Publicznej
w Pierzchnicy odbyły się trzy spotkania autorskie z panią
Elżbietą Bednarczyk;  pisarką, poetką, autorką scenariuszy,
aktorką i tancerką mieszkającą od 25 lat na stałe w Australii. Pani Elżbieta jest autorką  głównie utworów dla dzieci,
takich jak: „Kłótnie w tornistrze”, „Zimowa przygoda królika”, „Figlarne myszki” czy „Chciwy niedźwiadek”. Celem
spotkania było przybliżenie dzieciom książki, zachęcenie
do czytania i  szerzenia  nawyku czytania w czasach, kiedy
spada zainteresowanie książką. Spotkania  z ciekawymi pisarzami są bowiem  aktywną zachętą do czytania i rozwijają
wrażliwość uczniów.
W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 27 uczniów
z klasy   IV   wraz z nauczycielem języka polskiego panią Mariolą Radomską oraz Dyrektorem   Zespołu Szkół
w Pierzchnicy- panią  Bożeną Petrus, nauczycielami  języka  
angielskiego Anną Bekier i Tomaszem Stolarczykiem.
W drugim spotkaniu  uczestniczyło  18 uczniów z klasy
V b wraz nauczycielem   języka polskiego panią Jadwigą  
Janus  oraz Zastępcą  Dyrektora  Zespołu Szkół w Pierzchnicy – panią Teresą  Gwadowską.  Specjalnie dla młodych
odbiorców autorka   przygotowała wiele ciekawych informacji o Australii, o ekologii, przyrodzie i poszanowaniu
środowiska naturalnego. Młodzi uczestnicy spotkania wykazali  się  dużą wiedzą na tematy poruszane przez naszego
australijskiego gościa. Zadawali mnóstwo ciekawych pytań
dotyczących życia na gorącym kontynencie,  życia autorki
jej twórczości  literackiej i scenicznej.

Uczestnikami trzeciego   spotkania byli   zaproszeni  
goście oraz seniorzy, którzy z wielkim zainteresowaniem
słuchali czytanej  przez  autorkę własnej twórczości poetyckiej. Każdy z przeczytanych wierszy był bardzo emocjonalnie odbierany przez   zgromadzonych w czytelni gości.
Tematyka utworów poruszyła wszystkich słuchaczy, gdyż  
dotyczyła życia, miłości , wiary i przemijania.
O godzinie 16:30 odbyło się kolejne spotkanie autorskie z panią Elżbietą Bednarczyk w świetlicy w Skrzelczycach, w którym uczestniczyli  dorośli,  dzieci i młodzież .
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Każde spotkanie rozpoczynało się od czytania   wierszowanej  bajki „Kłótnia w tornistrze”, której przesłaniem  
jest   poszanowanie   przyborów szkolnych i przedmiotów
codziennego użytku. Kolejnym punktem spotkania była
recytacja wierszy:  „Dar życia”, „Dotyk życia”, „Uśpione
ogrody” i „Zgubienie”, których tematem  jest życie duchowe i   rola jaką człowiek odgrywa w świecie. W dyskusji  
dzieci   chętnie zabierały głos, zadając pytania dotyczące  
twórczości  autorki, nie zabrakło też opowieści  o Australii, zwyczajach, relacjach międzyludzkich   i stylu życia.
Na zakończenie  pani Elżbieta  wykonała taniec cygański,
ujawniając przed zgromadzoną  publicznością swój kolejny
talent.

Danuta Sojda
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy
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Co słychać w Centrum Aktywności Lokalnej gminy Pierzchnica
Podsumowując działalność CAL-u
na terenie Naszej gminy, przypominamy,
że projekt skierowany jest do wszystkich
mieszkańców. Za nami sporo projektowych
doznań, ale jeszcze wiele przed nami. Mieliśmy okazję skorzystać z usług masażysty,
zachwycać się pięknem smaku na warsztacie kulinarnym (cieszący się dużą popularnością) oraz zdobyć się na wyjazd w góry,
dokładnie do Zakopanego. Wycieczka odbyła się bez większych problemów, wręcz
dała możliwość integracji mieszkańców
wiosek odległych od siebie, co nie byłoby
możliwe bez wsparcia projektu.
A co przed nami? W planach mamy zorganizowanie trenera interpersonalnego na siłowni dla młodzieży, która wyznaje
antyczną zasadę „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Widząc zainteresowanie i zaangażowanie chcemy wesprzeć w dążeniu do
celu, a tym samym odwieść o tego co w życiu jest niepotrzebne.
Wspomniany powyżej warsztat kulinarny nie idzie w zapomnienie, będzie kolejny- ludzie chcą uczyć się gotować (decyzja grupy liderskiej CAL-u). Na każdych zajęciach „gotowania” realizujemy inny temat okoliczności spotkania przy stole.

Nie pozostaje Nam nic innego jak tylko zaprosić do
udziału w projekcie i skorzystania z usług jakie daje Centrum Aktywności Lokalnej. Jest już strona www.cal-kalejdoskop.org. Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę, na
Facebooka oraz do bezpośredniego kontaktu z nami pod nr
533 08 13 13 lub przychodząc do nas, Centrum Aktywności
Lokalnej Skrzelczyce 101.
Kacper Idzik
Grupa inicjatywna CAL

Wakacyjna aktywność w klubie Wolna Strefa Skrzelczyce
Jak wiadomo, wakacje to dla dzieci i młodzieży czas na
odpoczynek. Jednak nasz klub wcale nie próżnował. Dzięki zaangażowaniu wielu klubowiczów, mogliśmy zorganizować i włączyć się w kilka „akcji” w gminie. Pierwsze
pokazy talentów z Wolnej Strefy odbyły się już 19 lipca
na Dniach Pierzchnicy, gdzie młode i niezwykłe tancerki
oraz aktorki ze swoim skeczem, występem poprawiły hu-

mor niejednej osobie. Oczywiście nie mogło odbyć się bez
gromkich oklasków. Jednakże na jednym pokazie umiejętności klubowiczek się nie skończyło, gdyż 15 sierpnia,
po krótkiej przerwie, nasze „gwiazdy” z podwójną dawką
energii wystąpiły na Festynie rodzinnym w Górkach. Ponadto klub miał swój udział w Gminnych Dożynkach, które
odbyły się  23 sierpnia. Poza tańcem i układem tanecznym
klubowicze wraz z wychowawcami zaprezentowali piosenkę „Dach”. Wspólnymi siłami Wolna Strefa pokazała,
że jest jednością, a śpiewanie nie sprawia im żadnej trudności. Sądząc po wielkich brawach publiczności można
stwierdzić, iż występ się udał. Kolejny, a zarazem ostatni
festyn, na którym wystąpił nasz klub, miał miejsce 30 sierpnia w Podlesiu. To właśnie tutaj pojawił się mobilny punkt
poboru krwi, gdzie wiele osób oddało krew, pomagają przy
tym innym. Jest to naprawdę godne podziwu.
Oczywiście to nie wszystko, co działo się w klubie
Wolna Strefa. W porze letniej odbywało się u nas również
mnóstwo wyjazdów, ognisk integracyjnych czy warsztatów.
Klubowiczów nigdy nie brakowało, większość inicjatyw
wypływała właśnie od nich. Mamy nadzieję, że mimo roku
szkolnego i nauki, nie zapomną oni o nas i od czasu do czasu zawitają w skromne progi Wolnej strefy, Ich Strefy.
Justyna Górka
Klubowiczka Wolnej Strefy
(Świetlicy) Skrzelczyce
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Zjazd Szkół Prymasowskich w Komańczy

Tradycją stało się, że uczniowie klas trzecich Gimnazjum w Pierzchnicy uczestniczą co roku w Zjeździe Szkół
Prymasowskich w Komańczy, była to już piąta wycieczka
zorganizowana przez Wójta Gminy Pierzchnica Pana Stanisława Strąka. Zjazd odbył się 23 września, pogoda dopisała - było ciepło, chwilami słońce chowało się za chmury,
jednak obyło się bez deszczu.  
Wczesnym rankiem, spod szkoły w Pierzchnicy,
uczniowie najstarszych klas gimnazjalnych wraz z Pocztem
Sztandarowym oraz nauczycielkami: Panią Anną Bekier
i Barbarą Walkowicz – Sikorą, wyruszyli autokarem w podróż do Komańczy. W wyjeździe uczestniczyli również
Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk oraz Proboszcz parafii ks. kanonik Marian Gawinek. Po dotarciu na
miejsce Pan Wójt przedstawił młodzieży zasadność zjazdu
oraz podkreślił jak ważne jest kultywowanie tradycji, które
mają dbać o określanie własnej tożsamości i przynależności

do tej elitarnej grupy, jaką z pewnością są szkoły noszące
imię Wielkiego Polaka – Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zjazd co roku odbywa się w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.
W tegorocznym programie zjazdu znalazła się między
innymi prezentacja Esejów wyróżnionych na konkurach,
które przedstawili uczniowie z Gimnazjum z Zagórza oraz
program słowno – muzyczny, który zaprezentowali uczniowie Gimnazjum z Dydni.  Następnie odbyła się Msza Św.
pod przewodnictwem Ks. Abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego. W oprawie liturgicznej uczestniczył
również proboszcz Parafii Pierzchnica ks. kan. Marian Gawinek. Oprawa muzyczna Mszy Św. została przygotowana
przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Leżajsku.  
Po
poczęstunku
słodką bułką i ciepłą
herbatą udaliśmy się
zobaczyć Izbę Pamięci
Prymasa, a następnie
przeszliśmy się krętą,
spadzistą dróżką wiodącą przez las w połowie której znajduje
się figura Matki Boskiej Leśnej. Kolejnym
Punktem
wycieczki
było zwiedzenie Pustelni i Kościółka Świętego
Jana z Dukli. Pustelnia
zrobiła na młodzieży
duże wrażenie, wszyscy uczestnicy wycieczki chętnie korzystali również z Cudownego Źródełka.
Po obiedzie w Dębowcu udaliśmy się do Sanktuarium
Matki Bożej Saletyńskiej. Tutaj również spacerowaliśmy
po placu przyległym, gdzie znajduje się ołtarz letni, krzyże Drogi Krzyżowej oraz pomnik Matki Bożej Płaczącej,|a
także tablice z rycinami jej przepowiedni. W każdej ze
Świątyń nasz Ksiądz Proboszcz pełnił funkcję przewodnika, w interesujący sposób przyciągając uwagę słuchających.
Klaudia Pawlik
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Festyn Rodzinny w Podlesiu 2015

fot. Klaudia Pawlik

Jubileusz 65-lecia OSP Maleszowa

fot. Ewelina Kwiecień

