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Dni Pierzchnicy 2016

	 W	 niedzielne	 popołudnie	 17	 lipca	 2016	 roku	 odby-
ła	 się	w	 ramach	Dni	Pierzchnicy	 -	 impreza	plenerowa	na	
Rynku.	Tegoroczne	 obchody	 przebiegły	 bardzo	 sprawnie.	
Gospodarz	gminy,	Pan	Wójt	Stanisław	Strąk	witał	wszyst-
kich	 przybyłych	 gości	 oraz	 mieszkańców	 gminy	 na	 uro-
czystych	 obchodach	 Dni	 Pierzchnicy.	 Wśród	 przybyłych	
gości	 znaleźli	 się:	Michał	Godowski	 –	 Starosta	Kielecki,	
Marek	Kwiecień	–	Członek	Zarządu	Powiatu	Kieleckiego,	
Stanisław	Piotr	Rękas	–	Radny	Powiatu	Kieleckiego,	Maria	
Łopatowska	–	Przewodnicząca	Rady	Gminy	oraz	 	 radni	 i	
sołtysi	z	terenu	Gminy	Pierzchnica.
	 W	programie	tegorocznych	Dni	Pierzchnicy	nie	zabra-
kło	atrakcji.	Najmłodsi	uczestnicy	imprezy	mogli	figlować	
i	bawić	się	na	dmuchanej	zjeżdżalni,	 skakać	po	 trampoli-
nie,	 pływać	w	 	 ogromnych	 kulach,	 przejechać	 się	 na	 ku-
cykach,	 a	 także	 zjeść	 coś	 słodkiego	 i	 pysznego.	Dla	 star-
szych	uczestników	Dni	Pierzchnicy	przewidziano	występy	
naszych	 rodzimych	 zespołów:	Gumieniczanek,	Pierzchni-
czanek,	Pierzchniczan,	Trio	Country	 oraz	Drugnianek.	W	
tym	roku	nie	zabrakło	małych	zmian	w	składzie	zespołów,	
na	scenie	razem	z	Pierzchniczankami	wystąpiła	Pani	Sołtys	
Pierzchnicy	Monika	Pawlik.	
	 Z	 kolei	męskie	Trio	Country	wystąpiło	 tym	 razem	 z	
seniorką	rodu	panią	Wiesławą	Strąk.	Na	prośbę	Pani	Hen-
ryki	Rajek	swoje	umiejętności	wokalne	na	scenie,	razem	z	

Pierzchniczankami,	 zaprezentowali	 przedstawiciele	władz	
samorządowych:	Starosta	Kielecki,	Wójt	Gminy	Pierzchni-
ca,	Radny	Powiatowy	oraz	Przewodnicząca	Rady	Gminy.
	 Każdy	uczestnik	 imprezy	mógł	 liczyć	na	ciepły	posi-
łek.	
	 Około	godziny	18.30	na	 scenie	pojawiła	 się	gwiazda	
wieczoru	zespół	BASTA,	który	zachwycił	zebranych	gości,	
żywiołowość	 i	charyzma	członków	zespołu	była	zapewne	
tego	 przyczyną.	 Podczas	 występu	 można	 było	 otrzymać	
płytę	zespołu.	
	 Niewątpliwie	występ	zespołu	był	największą	atrakcją	
tegorocznych	Dni	Pierzchnicy,	skoczne	utwory	porwały	do	
tańca	nie	tylko	młodzież,	ale	również	i	starszych	uczestni-
ków	imprezy.	

	 Po	występie	gwiazdy	wieczoru,	na	scenie	swoje	umie-
jętności	 zaprezentował	 zespół	 DUET,	 w	 skład	 którego	
wchodzi	Radosław	Sroka	i	Karolina	Faługa.
	 Około	godziny	22.00	na	wszystkich	zebranych	uczest-
ników	Dni	Pierzchnicy	czekała	niespodzianka	–	pokaz	fa-
jerwerek.	
	 Wszyscy	zgromadzeni	goście	oraz	mieszkańcy	gminy	
bawili	się	do	późnych	godzin	nocnych	przy	muzyce	wyko-
nywanej	przez	zespół	Jolana	z	Radlina.

Klaudia Pawlik

Bezpieczne wakacje
	 W	 dniu	 15.07.2016	 r.	 w	 budynku	 Zespołu	 Szkół	 w	
Pierzchnicy	odbyła	się	impreza	profilaktyczna	„Bezpieczne	
wakacje”	zorganizowana	przez	Społeczny	Ruch	Trzeźwo-
ści	w	Pierzchnicy.		Wzięli	w	niej	udział	uczniowie	Zespo-
łu	Szkół	w	Pierzchnicy	oraz	uczniowie	Społecznej	Szkoły	
Podstawowej	w	Drugni,	 łącznie	 40	 osób.	 Tematem	 zajęć	
było	bezpieczeństwo	dzieci	i	młodzieży	w	czasie	wakacji.		
	 Uczestnicy	 zajęć	 obejrzeli	 filmy	 profilaktyczne,	
uczestniczyli	w	konkursach	z	nagrodami,	uczyli	się	udzie-
lania	 pierwszej	 pomocy,	wysłuchali	 cennych	wskazówek,	
które	przekazali	im	funkcjonariusze	policji	z		Komisariatu	

w	Morawicy.	Dzieci	 uczestniczące	w	 imprezie	 otrzymały	
broszurki	i	gadżety		ufundowane	przez	Państwową	Inspek-
cję	Pracy	w	Kielcach	.	Zajęcia	przeprowadzili:	pracownik	
Państwowej	 Inspekcji	 Pracy	 w	 Kielcach	 Pan	 Stanisław	
Golmento,	 Harcerska	 Grupa	 Ratownicza	 w	 Busku,	 funk-
cjonariusze		policji	z	Komisariatu	w	Morawicy.	Opiekę	nad	
uczestnikami	 zajęć	 profilaktycznych	 sprawowali	 nauczy-
ciele	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy	i	Społecznej	SP	w	Dru-
gni	–	członkowie	SRT.

Prezes SRT
Marek Kułan
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	 W	dniu	13	 czerwca	2016	 roku	odbyła	 się	XIV	Sesja	
Rady	Gminy	Pierzchnica.
	 Po	 sprawozdaniu	Wójta	 z	 realizacji	 uchwał	 ostatniej	
sesji	pod	obrady	poddane	zostały	sprawozdanie	finansowe	
oraz	 sprawozdanie	 z	 wykonania	 budżetu	 gminy	 za	 2015	
rok.
	 Radni	 zapoznali	 się	 z	 opinią	Regionalnej	 Izby	Obra-
chunkowej	w	Kielcach	o	sprawozdaniach	z	wykonania	bu-
dżetu	Gminy	Pierzchnica	za	rok	2015	i	opinią	RIO	o	wnio-
sku	Komisji	rewizyjnej	w	sprawie	absolutorium.	
	 Uchwałą	Rady	Gminy	udzielono	absolutorium	Wójto-
wi	z	tytułu	wykonania	budżetu	Gminy	Pierzchnica	za	2015	
rok.
	 Oprócz	tego	podjęto	uchwały	dotyczące:
1.	 Wystąpienia	 do	 Ministra	 Spraw	 Wewnętrznych	 i	 Ad-

ministracji	z	wnioskiem	o	zniesienie	urzędowej	nazwy	
miejscowości	Towarzystwo	stanowiącej	część	wsi	Gu-
mienice.

2.	 Określenia	 trybu	 konsultacji	 społecznych	 dotyczących	
utworzenia	nowego	sołectwa	Straszniów	Gumienicki.

3.	Nowelizacji	budżetu	gminy	na	2016	r.
4.	Zmian	w	uchwale	w	sprawie	przyjęcia	Wieloletniej	Pro-

gnozy	 Finansowej	 Gminy	 Pierzchnica	 na	 lata	 2016-
2031.

5.	Wprowadzenia	 Gminnego	 programu	 dla	 rodzin	 wielo-
dzietnych	Karta	Dużej	Rodziny.

6.	Wyrażenia	zgody	na	nieodpłatne	nabycie	działek	od	Fun-
dacji	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica.

7.	Wyrażenia	zgody	na	sprzedaż	nieruchomości	niezabudo-
wanej	stanowiącej	własność	gminy.

8.	Wyrażenia	 zgody	 na	 sprzedaż	 nieruchomości	 w	 trybie	
przetargowym.

9.	Wyrażenia	zgody	na	odpłatne	nabycie	nieruchomości	w	
Osinach.

Z sesji Rady Gminy
10.	Określenia	obowiązkowego	tygodniowego	wymiaru	za-

jęć	pedagoga	szkolnego.
11.	Gospodarowania	odpadami	komunalnymi:
-	uchwalenia	Regulaminu	utrzymania	czystości	i	porządku	
na	terenie		Gminy	Pierzchnica;

-	określenia	szczegółowego	sposobu	i	zakresu	świadczenia	
usług	w	zakresie	odbierania	odpadów	komunalnych	od	
właścicieli	nieruchomości	i	zagospodarowania	tych	od-
padów;

-	 terminu,	 częstotliwości	 i	 trybu	uiszczania	 opłaty	 za	 go-
spodarowanie	odpadami	komunalnymi	przez	właścicieli	
nieruchomości	na	terenie	Gminy	Pierzchnica;

-	 ustalenia	 wzoru	 deklaracji	 o	 wysokości	 opłaty	 za	 go-
spodarowanie	 odpadami	 komunalnymi	 składanej	 przez	
właścicieli	nieruchomości	położonych	na	terenie	Gminy	
Pierzchnica.

12.	Ustalenia	zasad	korzystania	z	placów	zabaw	stanowią-
cych	własność	Gminy	Pierzchnica.

13.	Zmiany	uchwały	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finanso-
wej	dla	Powiatu	Kieleckiego.

Podczas	 sesji	 wybrano	 Radę	 Społeczną	 Samorządowego	
Zakładu	 Opieki	 Zdrowotnej	 w	 Pierzchnicy	 na	 nowa	 ka-
dencję	 oraz	 dokonano	 oceny	 funkcjonowania	 Gminnego	
Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Pierzchnicy	i	zasobów	po-
mocy	społecznej	w	Gminie	Pierzchnica	za	2015	rok.
Pytania	i	interpelacje	Radnych	dotyczyły:
-	stanu	dróg	i	poboczy;
-	porządku	i	bezpieczeństwa	na	placach	zabaw;
-	usunięcia	drzew	przy	drodze	w	miejscowości	Podlesie.
W	wolnych	wnioskach	odczytane	zostało	pism	Mieszkań-
ców	Podlesia	z	prośbą	o	zachowanie	jedności	wsi	w	obec-
nym	kształcie.

Maria Łopatowska
Przewodnicząca Rady Gminy

	 W	celu	integracji	dzieci	
uczęszczających	 na	 zajęcia	
do	 świetlic	wiejskich	 i	Klu-
bów	 Wolna	 Strefa	 z	 terenu	
gminy	 Pierzchnica,	 dnia	 21	
czerwca	2016	r.	wychowaw-
cy	zorganizowali	wyjazd		na	
basen	 Koral	 w	 Morawicy.	
W	 wycieczce	 udział	 wzięło	
łącznie	 52	 dzieci	 z	 Klubu	
WS	 Skrzelczyce	 i	 Pierzch-
nica	 oraz	 dzieci	 ze	 świetlic	
z	Podlesia,	Maleszowej,	Gu-
mienic	i	Ujen.	

Agnieszka Głuszek

Integracja dzieci i młodzieży
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	 Po	dziesięciu	miesiącach	wytężonej	nauki	i	wypełnia-
niu	wielu	obowiązków	szkolnych	uczniowie	z	wielką	rado-
ścią	przywitali	długo	wyczekiwany	czas	wakacji.	Tradycyj-
nie	uroczystość	zakończenia	roku	szkolnego	rozpoczęła	się	
Mszą	Świętą	w	Kościele	św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy.

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016

	 Dalsze	uroczystości	miały	miejsce	na	sali	gimnastycz-
nej,	 najpierw	 odbyło	 się	 zakończenie	 roku	 dla	 uczniów	
Szkoły	Podstawowej,	 a	 następnie	 odbyło	 się	 zakończenie	
roku	dla	uczniów	Gimnazjum.	Na	początku	części	oficjalnej	
pani	dyrektor	Bożena	Petrus	serdecznie	przywitała	zapro-
szonych	gości:		wójta	Gminy	Pierzchnica	pana	Stanisława	
Strąka,		Prezesa	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	pana	Mar-
ka	Kułana,	kierownika	Biblioteki	Publicznej	panią	Danutę	
Sojdę,	ks.	Mariana	Gawinka,	przewodniczącą	Rady	Rodzi-
ców	Szkoły	Podstawowej	 panią	 Joannę	Litwin,	 przewod-
niczącą	Rady	Rodziców	Gimnazjum	panią	Cecylię	Rajcę,	
rodziców,	 nauczycieli	 i	 uczniów.	 Pani	 dyrektor	 dokonała	
podsumowania	 minionego	 roku	 szkolnego,	 podziękowała	
wszystkim	uczniom	za	wysiłek,	jaki	włożyli	w	zdobywanie	
wiedzy,	a	nauczycielom	za	zaangażowanie	w	jej	przekazy-
waniu.

	 Podczas	 zakończenia	 roku	 dla	 Szkoły	 Podstawowej	
Pani	dyrektor		wraz	z	przewodniczącą	Rady	Rodziców	wrę-
czyła	nagrody	najlepszym	uczniom.
	 Wyróżnienie	 najlepszego	 absolwenta	 Szkoły	 Podsta-
wowej	otrzymała	Weronika	Makuch	uczennica	klasy	VI	b.
	 Następnie	pogratulowała	 rodzicom	najlepszym	absol-
wentów	Szkoły	Podstawowej.

	 Uczniowie	klas	I	i	II	(gimnazjum),	którzy	niestrudze-
nie	 i	 sumiennie	 pracowali	 zostali	 wyczytani	 przez	 panią	
dyrektor	 i	 pogratulowano	 im	 sukcesu	 jaki	 odnieśli	w	mi-
nionym	 roku	 szkolnym.	W	 szczególnie	 podniosły	 sposób	
zostali	pożegnani	tegoroczni	absolwenci.	Dyrekcja	wraz	z	
opiekunami	kół	i	organizacji		wręczyła	trzecioklasistom	na-
grody	za	wyniki	w	nauce,	za	działalność	w	organizacjach	
szkolnych	oraz	za	sukcesy	sportowe.
	 Tradycją	 naszego	 gimnazjum	 jest	 również	wręczenie	
nagrody	 najlepszemu	 absolwentowi,	 w	 tym	 roku	 została	
nim	uczennica	klasy	III	b	Kinga	Ślusarska.
	 Ponadto,	 rodzicom	 uczniów	 z	 klas	 trzecich,	 którzy	
ukończyli	 szkołę	 z	wyróżnieniem	zostały	wręczone	przez	
panią	dyrektor		Bożenę	Petrus	oraz	panią	wicedyrektor	Te-
resę	Gwadowską	pamiątkowe	listy	gratulacyjne.

	 W	części	artystycznej	przygotowanej	przez	absolwen-
tów	nie	zabrakło	miłych	wspomnień,	łez	wzruszenia	i	po-
dziękowań	dla	dyrekcji,	nauczycieli	i	pracowników	szkoły	
za	trzy	lata	nauki	w	gimnazjum.
	 Uczniowie	 klas	 drugich	 również	 przygotowali	 krótki	
występ,	którym	pożegnali	swoich	kolegów	i	koleżanki.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	 	 pani	 dyrektor	 życzyła	
wszystkim	uczniom	udanych	i	bezpiecznych	wakacji.

Sylwia Bochenek
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	 Fundacja	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica	informuje	te-
gorocznych	maturzystów	o	możliwości	ubiegania	się	o	sty-
pendium	w	ramach	Programu	„Dyplom	z	Marzeń”	w	wyso-
kości	5.000	zł.	(tj.	500	zł.	×	10	miesięcy).
	 Mogą	 je	otrzymać	maturzyści,	którzy	uzyskają	dobre	
wyniki	na	maturze,	i	którzy	będą	dalej	kontynuować	naukę	
na	 studiach	 dziennych	 państwowych	 (licencjat,	 magister-
skie).	W	przypadku	licencjatu	uczelnia	musi	mieć	prawo	do	
kształcenia	na	poziomie	magisterskim	na	danym	kierunku.	
Dochód	na	osobę	w	rodzinie	kandydata	nie	może	przekra-

UWAGA MATURZYSTO !!! 

czać	1295	zł	netto	(lub	1480	zł	netto	 jeśli	w	rodzinie	 jest	
dziecko	niepełnosprawne).	Wyniki	z	matury	nie	mniej	niż	
90	pkt.
	 Zainteresowane	osoby	prosimy	o	zgłoszenie	się	do	sie-
dziby	Fundacji	w	terminie	do	5	sierpnia.	
	 Szczegółowe	informacje	pod	numerem		(041)	3538167,	
(041)	3538660	bądź	w	siedzibie	Fundacji.

Prezes Zarządu
Dariusz Michalski

	 W	niedzielę	26	czerwca	2016	r.	w	Drugni	odbyła	się	
impreza	gminna	pod	nazwą	Wianki	2016	w	Drugni.	Święto	
to	miało	upamiętniać	dawną	tradycję	słowiańską,	tzw.	Noc	
Świętojańską,	w	czasie	której	panienki	puszczały	na	wodę	
kwieciste	wianki,	a	zadaniem	kawalerów	było	je	wyłowić.
	 Organizatorem	 imprezy	 był	 Wójt	 Gminy	 Pierzchni-
ca	 Stanisław	 Strąk,	 współorganizatorami	 byli	 natomiast	
Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas,	Sołtys	
sołectwa	 Drugnia	 Jolanta	 Bracichowicz,	 Koło	 Gospodyń	
Wiejskich	z	Drugni	oraz	Stowarzyszenie	Tradycja	i	Nowo-
czesność.	 Patronat	 honorowy	 nad	 imprezą	 objął	 Członek	
Zarządu	Województwa	Świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek.
	 Wśród	 uczestników	 Nocy	 Świętojańskiej	 gościli	 or-
ganizatorzy,	 zaproszeni	 goście,	wśród	 których	 byli	m.in.:	
Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Członek	Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 Piotr	 Żołądek,	 Poseł	 na	
Sejm	RP	Krystian	Jarubas	 ,	Zastępca	Burmistrza	Miasta	 i	
Gminy	Chmielnik	Mariusz	Ściana,	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	Pierzchnica	Maria	Łopatowska,	Radny	Powiatowy	
Stanisław	Piotr	Rękas,	Proboszcz	Parafii	Drugnia	ks.	Grze-
gorz	Olejarczyk	oraz	wielu	mieszkańców	Drugni	i	okolicz-
nych	miejscowości	w	Gminie	Pierzchnica.

Wianki 2016 w Drugni

	 Imprezę	 rozpoczął	występ	Zespołu	 folklorystycznego	
Pierzchniczanie,	po	którym	nastąpił	 tradycyjny	przemarsz	
w	uroczystym	korowodzie	do	arboretum,	gdzie	puszczane	
były	tytułowe	wianki.	Korowód	poprowadził	i	przygrywał	

mu	zespół	Pierzchniczanie,	za	nimi	szły	panie	z	wiankami	
oraz	wszyscy	uczestnicy.	
Podczas	 trwania	 imprezy,	Wianki	2016	w	Drugni,	prowa-
dzona	była	kwesta.	Wszyscy	chętni	mogli	zakupić	wianki	
wykonane	przez	dzieci	ze	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	
w	Drugni	oraz	potrawy	przygotowane	przez	Koło	Gospo-
dyń	 Wiejskich	 z	 Drugni.	 Kwota	 uzyskana	 ze	 sprzedaży	
przekazana	została	na	leczenie	małego	mieszkańca	Naszej	
gminy	-	Fabiana	Oczkowskiego.

	 W	części	artystycznej	na	scenie	zaprezentowały	swoje	
umiejętności	wokalne	nasze	rodzime	zespoły	folklorystycz-
ne:	Pierzchniczanie	 i	Trio	Country,	które	zaśpiewał	znane	
i	 lubiane	 pieśni	 oraz	 zespół	Drugnianki,	w	 skład	 którego	
wchodzą	Panie		z	KGW	Drugnia.	Na	scenie	zobaczyć	moż-
na	było	również	występy	klubowiczów	z	Wolnej	Strefy	ze	
Skrzelczyc	oraz	uczniów	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	
im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni,	ich	popisy	taneczne,	wokalne	
oraz	aktorskie	za	każdym	razem	były	nagradzane	gromkimi	
brawami.	
	 Uczestnicy	 imprezy	mogli	 puszczać	 lampiony	 szczę-
ścia	oraz	skosztować	przygotowany	poczęstunek.	Po	części	
artystycznej	rozpoczęła	się	zabawa	taneczna	w	rytm	nut	ze-
społu	MP2,	która	trwała	do	późnych	godzin	wieczornych.

Klaudia Pawlik
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	 W	dniach	02-16	lipca	na	obiekcie	„Moje	boisko	Orlik	
2012”	odbył	się	turniej	o	Puchar	Wójta	Gminy	Pierzchni-
ca	.	Udział	w	imprezie	sportowej	wzięło	udział	12	drużyn,	
które	zostały	podzielone	na	dwie	grupy.	W	grupach	druży-
ny	rywalizowały	w	systemie	każdy	z	każdym.	Następnie	z	
dwóch	grup	 awansowały	po	4drużyny,	 grając	w	 systemie	
pucharowym	miedzy	sobą	aż	do		finału.		Drużyny	jakie	bra-
ły	udział: Kolorowi, Syriusz, Gang	Pazdanów, FC	Green, 
OSP	Osiny, Dojazd, Czarni	Bez, Młodzi Gniewni , Orion, 
Green	Street	Hooligans	, Królewscy, Cieniasy
 Turniej	został	zorganizowany	dzięki	współpracy	z	Dy-
rektor	Zespołu		Szkół	w	Pierzchnicy	Panią	Bożeną Petrus,	
Wójtem	 Gminy	 Pierzchnica	 Panem	 Stanisławem Strą-
kiem,	który	objął	patronat	nad	turniejem.	

Tabela	i	zestawienie	drużyn	po	fazie	grupowej:
Grupa	A
1.	Kolorowi
2. Syriusz
3. Cieniasy
4.	FC	Green
5.	OSP	Osiny
6.	Dojazd

Grupa	B
1.	Czarni	Bez
2. Młodzi Gniewni 
3.	Orion
4.	Green	Street	Hooligans	
5.	Królewscy
6.	Gang	Pazdanów

W	finałach	oglądaliśmy:	
Orion	–	Czarni	Bez	4:7
Kolorowi	–	Syriusz	4:1
Orion-	Syriusz	2:2(3:1)
Kolorowi	–	Czarni	Bez	5:3

Tabela	finałowa:
1.	Kolorowi
2.	Czarni	Bez
3.	Orion
4.	Syriusz
Zostali	wybrani	również	wyróżniający	się	zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Czech Bartek-Czarni	Bez
Najlepszy	bramkarz	Michalski Przemysław-	Kolorowi
Najlepszy	strzelec	Harabin Wiktor- Kolorowi
Tradycyjnie	już		drużyny	,	które	odpadły	w	fazie	grupowej	
nie	 odpadały	 z	 turnieju	 tylko	 grały	w	 dalszych	 rozgryw-
kach	o	Puchar	„Kuby”.	Rywalizacja	w	tych	dodatkowych	
rozgrywkach	była	 równie	 zacięta	 jak	w	meczach	 turnieju	
głównego.	Nie	brakowało	emocji,	bramek	i	przede	wszyst-
kim	 dobrej	 zabawy.	Drużyny	 te	 pokazały,	 że	 chęć	 gry	w	

VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Pierzchnica

piłkę	 jest	ważniejszy	od	wszystkiego	dookoła	 i	 stworzyły	
ciekawe	widowisko.	Tutaj	niepodzielnie	rządziła	drużyna	z	
Królewskich,	która	wygrała	pewnie	wszystkie	swoje	mecze	
i	sięgnęła	po	Puchar.	
W	finałach	pocieszenia	oglądaliśmy		:	
Osiny	–	Królewscy	2:6
Green	Street–	Królewscy	2:4
Osiny	-	Green	Street	1:2
Cieniasy-	Królewscy	2-3
Osiny	-	Cieniasy	1:2
Cieniasy		Green	street	2:2

Tabela	finałowa:
1.	Królewscy
2.	Cieniasy
3.	Green	Srteet
4.	OSP	Osiny
	 Zmiany,	których	dokonaliśmy	dodatkowo	urozmaiciły	
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.
	Turnieje	jakie	są	organizowane,	cieszą	się		szeroką	aproba-
tą	ze	strony	poszczególnych	miejscowości	naszej	gminy,	a	
zarazem	miejscowości	leżących	w	sąsiedztwie,	które	zgła-
szają	swoje	drużyny	do	turnieju.	Dzięki	temu	obserwujemy	
ciekawe	spotkania,	w	których	rywalizacja	sportowa	odcho-
dzi	na	dalszy	plan,	a	wyróżniają	się	aktywny	relaks,	dobra	
zabawa	i	wzajemnie	spędzony	czas.	Cieszy	również	fakt,	że	
zawodnicy	biorący	udział	w	poprzednich	turniejach	tworzą	
swoje	drużyny	dzięki	czemu	 liczba	drużyn	 i	zawodników	
cały	czas	się	zwiększa.	W	tegorocznym	turnieju	brało	udział	
aż	5	zawodników	z	rocznika	2004	i	obserwując	ich	poczy-
nania	momentami	ręce	same	składały	się	do	oklasków.	Jesz-
cze	długo	w	oczach	widnieje	„wcinka”	Bartka	Lipy,	walka	
Dawida	Bednarskiego,	a	już	na	pewno	10	Bramek	Wiktora	
w	 Ćwierćfinale.	 Napawa	 dumą,	 że	 młodzież	 z	 chęcią	
bierze	udział	w	zawodach	sportowych	i	staje	w	szranki	ze	
starszymi	kolegami.	Dziękuję	wszystkim	uczestnikom	i	już	
dziś	zapraszam	na	turniej	Sylwestrowy.		Chciałbym	podzię-
kować	 przede	 wszystkim	 Damianowi	 i	 Danielowi	 Detka	
za	pomoc	w	organizacji	 i	pomoc	w	sędziowaniu	spotkań.	
Wszystkie	drużyny	biorące	udział	w	 turnieju	otrzymały	z	
rąk	Pana	Wójta	Stanisława	Strąka,	Pana	Radnego	Sejmiku	
Powiatowego	Pana	Stanisława	Rękasa	oraz	radnego	Gmi-
ny	Pierzchnica	Pana	Wiesława	Kwaśniewskiego	nagrody	i	
upominki.
 

Ze sportowym pozdrowieniem  
Animator Sportu Jakub Majewski
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	 Rada	Gminy	Pierzchnica	 podjęła	 13	 czerwca	2016	 r.	
uchwałę	w	sprawie	wprowadzenia	Gminnego	Programu	dla	
rodzin	wielodzietnych	Karta	Dużej	Rodziny.	Program	 ten	
ma	na	celu	promowanie	modelu	rodziny	wielodzietnej,	pro-
mowanie	 pozytywnego	 wizerunku	 rodziny	 wielodzietnej,	
umacnianie	oraz	wspieranie	rodziny	wielodzietnej,	a	także	
zwiększenie	szans	rozwojowych	i	życiowych	dzieci	i	mło-
dzieży	z	rodzin	wielodzietnych.	Osobami	uprawnionymi	do	
korzystania	z	Programu	są	osoby	zamieszkujące	na	terenie	
Gminy	 Pierzchnica,	 które	 posiadają	 Kartę	 Dużej	 Rodzi-
ny	na	podstawie	ustawy	z	dnia	5	grudnia	2014	r.	o	Karcie	
Dużej	Rodziny.	W	ramach	Programu	rodziny	wielodzietne	
mogą	od	2	 lipca	2016	 r.	 do	31	grudnia	2016	 r.	 korzystać	
bezpłatnie	z	pływalni	„Koral”	Sport	i	Rekreacja	Sp.	z	o.o.	
w	Morawicy	jedną	godzinę	w	tygodniu.
Ponadto	 Karta	 Dużej	 Rodziny,	 przyznana	 na	 podstawie	
ustawy	o	Karcie	Dużej	Rodziny	to	system	zniżek	i	dodatko-
wych	uprawnień	dla	rodzin	3+	zarówno	w	instytucjach	pu-
blicznych,	jak	i	w	firmach	prywatnych.	Jej	posiadacze	mają	
możliwość	 tańszego	 korzystania	 z	 oferty	 m.in.	 instytucji	
kultury	i	ośrodków	rekreacyjnych	na	terenie	całego	kraju.	
Posiadanie	 Karty	 ułatwia	 więc	 dużym	 rodzinom	 dostęp	
do	 rekreacji	oraz	obniża	koszty	codziennego	życia.	Karta	
Dużej	Rodziny	zapewnia	 również	zniżki	przy	zakupie	 je-

Piknik letni w Warsztatach Terapii Zajęciowej

	 W		dniu	28.06.2016r.	Warsztaty	Terapii	Zajęciowej	w	
Osinach	zorganizowały	Piknik	Letni,	na	który	zostały	za-
proszone	 zaprzyjaźnione	 	 placówki	 tj.:	Warsztaty	 Terapii	
Zajęciowej	 Belno	 i	 Fanisławice	 oraz	 Dom	 Pomocy	 Spo-
łecznej	w	Rudkach.

Karta Dużej Rodziny

dzenia,	 kosmetyków,	 odzieży,	 obuwia,	 książek,	 zabawek,	
paliwa.	Obniża	 także	koszty	 rachunków	za	usługi	 teleko-
munikacyjne	czy	bankowe	oraz	pozwala	na	tańsze	przejaz-
dy	 pociągami.	 Karta	 jest	 wydawana	 bezpłatnie	 każdemu	
członkowi	rodziny.	Karta	Dużej	Rodziny	przysługuje	nie-
zależnie	 od	 uzyskiwanych	 dochodów	 rodzinom	mającym	
na	utrzymaniu	co	najmniej	3	dzieci	w	wieku	do	ukończenia	
18	roku	życia	lub	w	wieku	do	ukończenia	25	roku	życia,	w	
przypadku	gdy	dziecko	uczy	się	w	szkole	czy	też	w	szkole	
wyższej	lub	bez	ograniczeń	wiekowych	w	przypadku	dzie-
ci	 legitymujących	się	orzeczeniem	o	umiarkowanym	albo	
znacznym	stopniu	niepełnosprawności.	Rodzice	mogą	ko-
rzystać	z	Karty	dożywotnio.		
	 Aby	 otrzymać	 Kartę	 Dużej	 Rodziny	 należy	 złożyć	
wniosek	w	Gminnym	Ośrodku	Pomocy	Społecznej.	Zachę-
cam	więc	do	skorzystania	z	ulg	proponowanych	przez	part-
nerów	programu	Karta	Dużej	Rodziny.	Wykaz	zniżek	ofe-
rowanych	w	ramach	ogólnopolskiej	Karty	Dużej	Rodziny	
znajduje	się	na	stronie	www.mpips.gov.pl	w	zakładce	Karta	
Dużej	Rodziny.

Kamila Jurek
Kierownik GOPS

	 Piknik	rozpoczął	się	występem	grupy	muzycznej	„Ni-
bylandia”,	 która	 zaprezentowała	 program	 pt.	 „Sceny	 Ro-
dzinne”.	Następnie	odbyły	się	zawody	sportowe,	w	których	
wzięły	 udział	 kilkuosobowe	 drużyny	 z	 każdej	 placówki.	
Rywalizacja	była	ogromna,	a	uczestnicy	świetnie	się	bawili.	

Po	wyczerpujących	konkurencjach	sportowych	na	uczestni-
ków	imprezy	czekała	już	pyszna	kiełbasa	z	grilla	oraz	słod-
ka	szarlotka.

	 Na	koniec	Pikniku	odbyła	się	wyczekiwana	dyskoteka.	
Chętnych	nie	brakowało,	wzięli	w	niej	udział	niemal	wszy-
scy.	Impreza	była	przednia,	goście	wychodzili		z	niej	zado-
woleni	i	zmęczeni.	Ale	to	chyba	świadczy	o	dobrej	zabawie.

Barbara Szczukiewicz
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	 W	 dniu	 25.06.2016r.	 w	 Wąchocku,	 odbył	 się	 XXII	
Zjazd	Sołtysów	Województwa	Świętokrzyskiego	oraz	XIX	
Krajowy	Turniej	Sołtysów	„Sołtys	–	Wąchock	2016”.	Pod-
czas	 dwudniowego	 	 spotkania,	 przedstawiciele	 wiejskiej	
społeczności	zmagali	się	w	konkurencjach	turniejowych.		

Sołtys Roku 2016
	 Turnieje	 sołtysów	rozgrywane	są	od	1995	 roku	 i	 sta-
nowią	atrakcję	podczas	Zjazdu	Sołtysów	Ziemi	Kieleckiej.		
Podczas	sobotniego	XXII	Zjazdu	Sołtysów	w	hali	sporto-
wej	wąchockiego	gimnazjum	wręczone	 zostały	 nagrody	 i	
wyróżnienia	dla	 laureatów	konkursu	„Sołtys	Roku	2016”,	
któremu	 patronuje	 Marszałek	 Województwa	 Świętokrzy-
skiego,	Adam	Jarubas	oraz	Burmistrz	Wąchocka	Jarosław	
Samela.	Nagrody	na	tegorocznym	turnieju	ufundowane	zo-
stały	przez	Wojewodę	Świętokrzyskiego.
	 Adresatami	konkursu	byli	wszyscy	sołtysi	wojewódz-
twa	świętokrzyskiego.	Ocenie	podlegały	między	innymi	ich	
działania	skutkujące	poprawą	infrastruktury	sołectwa	oraz	
gminy,	działania	integracyjne	na	rzecz	lokalnej	społeczno-
ści,		czy	też		przynależność	do	organizacji	pozarządowych.
	 W	tym	roku	puchar	oraz	dyplom	jako	Wyróżnienie	w	
Konkursie	Sołtys	Roku	2016	otrzymał,	pan	Marek	Pietrzyk-	
sołtys	sołectwa	Skrzelczyce.	Wójt	Gminy	Pierzchnica	–Sta-
nisław	Strąk	złożył	na	ręce	pana	Marka	pisemne	gratulacje	
z	przyznanego	przez	Kapitułę	Konkursu	Wyróżnienia	oraz	
nagrodę	w	postaci	spawarki.

Klaudia Pawlik

Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy Ia i Ib

„Gdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się 
pustka, której niczym wypełnić nie można. Człowiek 
więdnie bez dobrej książki, jak więdnie kwiat bez słońca”

Kornel Makuszyński

	 Dnia	 30	 maja	 	 2016r.	 w	 Bibliotece	 Publicznej	 w	
Pierzchnicy,		odbyło	się	uroczyste	Pasowanie	na	Czytelni-
ka	uczniów	klasy	Ia	i	dnia	2	czerwca	2016r.	uczniów klasy	
Ib.			Spotkanie	rozpoczęło	się	lekcją	biblioteczną	podczas,	
której	pani	kierownik	Danuta	Sojda	wprowadziła	pierwsza-
ków	w	 	 tajniki	wypożyczania	książek.	Uczniowie	poznali	
zasoby	i	zbiory	biblioteki,	w	tym	książki	przeznaczone		dla	
dzieci	 z	 klas	młodszych.	 Była	 także	 pogadanka	 na	 temat	
czytelni	i	poszanowania	książek.	
	 Najważniejszym	 momentem	 tej	 uroczystości	 był	 akt	
pasowania	na	czytelnika.	Pani	kierownik	poprzez	dotknię-

cie	książką	ramienia	każdego	dziecka	przyjęła	pierwszokla-
sistów	do	grona	czytelników	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	
w	Pierzchnicy.	Następnie	wręczyła	na	pamiątkę	tej	uroczy-
stej	chwili	książeczkę	i	dyplom.
	 Specjalnie	na	tę	okazję		pierwszoklasiści	przygotowa-
li	krótką	część	artystyczną.	Następnym	zadaniem	młodych	
czytelników	było	 samodzielne	przeczytanie	 i	 rozwiązanie	
zagadek	dotyczących	bohaterów	książek	dla	dzieci.	Pierw-
szaki	wykazały	się	dużą	znajomością	najpopularniejszych	
bajek.	Bardzo	aktywnie	brały	udział	w	odgadywaniu	prze-
czytanych	zagadek,	które	rozwiązali	błyskawicznie.	
	 Zajęcia	 	w	bibliotece	 	zakończyły	się	głośnym	czyta-
niem	przez	dzieci	 fragmentów	z	otrzymanych	książeczek.	
Spotkanie	przebiegło	w	miłej	i	przyjaznej	atmosferze.

Danuta Sojda Kierownik GBP w Pierzchnicy
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	 W	dniu	31	maja	2016r.	Wójt	Gminy	Stanisław	Strąk	
i	 Skarbnik	 Gminy	 Krzysztof	 Cieślak,	 w	 imieniu	 Gminy	
Pierzchnica	 podpisali	 z	 Zarządem	Województwa	 Święto-
krzyskiego	umowę o przyznanie pomocy ze środków Unii 
Europejskiej na	realizację	zadania	pn.	.„Przebudowa dróg 
gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pierzchni-
ca”	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	
lata	 2014-2020,	 Działanie	 	 Podstawowe	 usługi	 i	 odnowa	
wsi	na	obszarach	wiejskich,	Poddziałanie Inwestycje zwią-
zane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Zawarta	 Umowa	 Nr	 00068-65151-UM1300001/15	 z	
dnia	 31.05.2016r.	 obejmuje	 przyznanie	 dotacji	 w	 kwocie	
280 289 zł	 (słownie	dwieście	osiemdziesiąt	 tysięcy	dwie-
ście	osiemdziesiąt	dziewięć	złotych),	 tj.63,63	%	poniesio-
nych	kosztów	kwalifikowalnych	operacji.	Pozostałe	koszty	
pokrywa	Gmina	Pierzchnica.
Celem operacji	jest	rozwój lokalny miejscowości, mają-
cych dostęp do dróg wyższej kategorii poprzez przebu-
dowę dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach 
Gminy Pierzchnica: Czarna, Skrzelczyce, Maleszowa, 
Gumienice, Górki, Pierzchnianka.
Inwestycja	będzie	realizowana	w	dwóch	etapach:
1)	 w	 I etapie,	 którego	 realizację	 zaplanowano	 do	

30.11.2016r.	 będą	 przebudowane	 następujące	 odcinki	
dróg:	Czarna	(dz.	253)	-	990	mb,	Skrzelczyce	(dz.	454)	
–	220	mb,	Maleszowa	(dz.	938)	–	245	mb,	Gumienice	
(dz.	937)	–	188	mb.	Dotacja	w	tym	etapie	będzie	wyno-
sić	144 636 zł.

2)	 w	 II etapie,	 którego	 realizację	 zaplanowano	 do	
31.10.2017r.	 będą	 przebudowane	 następujące	 odcinki	
dróg:		Skrzelczyce	(dz.	430,	431)	–	540	mb,	Górki	(dz.	
202,	203,207)	–	990	mb,	Pierzchnianka	(dz.	527)	–	455	
mb.	Dotacja	w	tym	etapie	będzie	wynosić	135 653 zł.

	 Miesiąc	 czerwiec	 to	miesiąc	 poświęcony	 dzieciom.	 Z	
tej	okazji	2	czerwca	2016r.	zorganizowaliśmy	wycieczkę	do	
Bilczy	do	Exodus	Club.	Tam	nasi	klubowicze	zostali	podzie-
leni	na	dwie	grupy.	Podczas	gdy	jedni	w	pocie	czoła	dzielnie	
wspinali	się	po	ściance,		drudzy	z	błogim	spokojem,	ale	też	
duchem	walki	grali	w	kręgle.	Po	krótkim	odpoczynku	uda-
liśmy	się	do	Morawicy	na	basen	Koral.	Trzeba	przyznać,	że	
zapału	i	kondycji	naszym	klubowiczom	nie	brakuje.	Na	ba-
senie		starsi,	dobrze	pływający	rywalizowali	w	skokach	do	
wody.	Wszyscy	uczestnicy	byli	bardzo	zadowoleni.

Agnieszka Głuszek

Informacja 

 Łącznie przebudowanych zostanie 1,183 km dróg 
wewnętrznych i 2,445 km dróg gminnych.
	 Zakres	rzeczowy	inwestycji	obejmuje	przebudowę	od-
cinków	dróg	gminnych	i	wewnętrznych,	łączących	jednost-
ki	osadnicze	z	 istniejącą	siecią	dróg	publicznych.	Przebu-
dowa	będzie	polegać	głównie	na	zmianie	nawierzchni	drogi	
z	szutrowej	na	asfaltową	i	wykonaniu	utwardzonych	pobo-
czy.
	 Na	 wykonanie	 robót	 budowlanych	 zostały	 już	 pod-
pisane	 umowy	 z	wykonawcami.	Wykonawcą	 I	 etapu	 jest	
Przedsiębiorstwo	Robót	Drogowych	Staszów	Sp.	z	o.o.,	ul.	
Rakowska	40,	28-	200	Staszów,	które	wykona	przebudowę	
dróg	za	248 979, 11 zł brutto.
	 Natomiast	wykonawcą	II	etapu	 jest	Zakład	Budowla-
no-	Drogowy	„DUKT”	Artur	Piwowar		ul.	Zakładowa	17,	
26-052	Nowiny,	 który	 wykona	 roboty	 za	 294 625, 91 zł 
brutto.
http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/104-
samorzad-wojewodztwa-zawarl-176-umow-na-dofinanso-
wanie-operacji-typu-budowa-lub-modernizacja-drog-lo-
kalnych-w-ramach-prow-2014-2020

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy Pierzchnica

Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
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	 W	niedzielne	przedpołudnie	17	lipca	2016r.	na	boisku	
sportowym	Klubu	Sportowego	Polanie	w	Pierzchnicy	od-
były	 się	Gminne	Zawody	 Sportowo	 –	 Pożarnicze	Ochot-
niczych	Straży	Pożarnych.		Do	turnieju	rozgrywanego	pod	
czujnym	okiem	Sędziów	z	Komendy	Miejskiej	Państwowej	
Straży	Pożarnej	w	Kielcach	stanęli	 reprezentanci	z	pięciu	
jednostek	Ochotniczych	Straży	Pożarnych	z	terenu	gminy	
Pierzchnica,	tj.	dwie	drużyny	z	OSP	Skrzelczyce	–	kobieca	
i	męska	oraz	drużyny	męskie	z	OSP	Gumienice,	OSP	Dru-
gnia,	OSP	Osiny	i	OSP	Maleszowa.	Tak	więc	rywalizacja	
toczyła	się	wśród		6	drużyn	seniorów,	w	tym	5	męskich	oraz	
1	kobiecej.
	 Jako	ostatnia	wystąpiła	również	drużyna	OSP	Pierzch-
nica,	która	została	zgłoszona	w	dniu	zawodów	i	startowała	
pozakonkursowo.
	 Organizatorami	niedzielnych	zawodów	był	Wójt	Gmi-
ny	Pierzchnica	Stanisław	Strąk	i	ZOG	ZOSP	RP	w	Pierzch-
nicy.	Rolę	gospodarza	pełnili	druhowie	z	OSP	Maleszowa	
na	czele	z	Prezesem	Kamilem	Kmiecikiem.	Zawody	rozpo-
częły	się	złożeniem	przez	w-ce	Prezesa	Zarządu	Oddziału	
Gminnego	 ZOSP	 RP	 w	 Pierzchnicy	 Jarosława	 Stawiarza	
meldunku	gotowości	drużyn	KDP	i	OSP	do	zawodów.	
	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 nas:	 Starosta	 Kielecki	
Michał	Godowski,	Członek	Zarządu	Powiatu	Kieleckiego	
Marek	 Kwiecień,	 Radny	 Powiatu	 Kieleckiego	 Stanisław	
Piotr	 Rękas,	 przedstawiciele	 Komendy	 Miejskiej	 PSP	 w	
Kielcach:	 st.asp.	 Piotr	 Romaniec,	 asp.	Marcin	 Pastuszka,	
mł.bryg.	Rafał	Wójcik,	mł.asp.	Arleta	Winiarska,	na	czele	
z	Sędzią	Głównym	zawodów	bryg.	Marcinem	Charubą.
	 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,	

doprowadzenie	wody	i	skierowanie	strumienia	w	okre-
ślony	cel,	strącenie	pachołków	i	tarczy.	

Zawody sportowo-pożarnicze 

	 Ostatecznie	 w	 turniejowej	 rywalizacji	 najlepszymi	
okazali	się	druhowie	z	jednostki	OSP		Skrzelczyce	(drużyna	
kobieca)	oraz	OSP	Maleszowa	(drużyna	męska).

Klasyfikacja	generalna	w	grupie	C	(kobiece	drużyny	senio-
rów)	przedstawia	się	następująco:
1	miejsce	OSP	Skrzelczyce	z	wynikiem	150,50	pkt.

Klasyfikacja	generalna	w	grupie	A	(męskie	drużyny	senio-
rów)	przedstawia	się	następująco:
1.	miejsce			OSP	Maleszowa		 z	wynikiem	113,10	pkt.
2.	miejsce			OSP	Skrzelczyce		 z	wynikiem	113,60	pkt.
3.	miejsce			OSP	Drugnia		 z	wynikiem	121,20	pkt.
4.	miejsce			OSP	Osiny			 z	wynikiem	124,30	pkt.
5.	miejsce			OSP	Gumienice		 z	wynikiem	126,50	pkt.
	 Drużyna,	 która	 wystartowała	 pozakonkursowo,	 tj.	
OSP	Pierzchnica	w	klasyfikacji	generalnej	uzyskała	wynik	
131,70	pkt.
	 Po	 odczytaniu	 wyników	 przez	 Sędziego	 Głównego	
drużyny	 otrzymały	 puchary,	 dyplomy	 oraz	 nagrody	 pie-
niężne	na	zakup	umundurowania	lub	sprzętu	pożarniczego	
dla	jednostki	ufundowane	przez	Samorząd	Gminy	Pierzch-
nica.	 Starostwo	 Powiatowe	w	Kielcach	 ufundowało	 upo-
minki	rzeczowe	dla	najmłodszego	i	najstarszego	uczestnika	
zawodów.	
	 Na	zakończenie	zawodów	zorganizowano	mały	poczę-
stunek	dla	druhów.

	 Samorząd	Gminy	Pierzchnica	składa	serdeczne	podzię-
kowanie	dla	Komisji	Sędziowskiej	z	KM	PSP	w	Kielcach	
za	sprawne	przeprowadzenie	zawodów	i	obiektywne	oceny	
drużyn	biorących	udział	w	gminnych	zawodach	sportowo-
-pożarniczych.

Kwiecień Ewelina
	 Strażacy	wykazali	się	dużą	sprawnością,	szybkością	i	
refleksem,	a	także	wolą	walki	i	rywalizacji,	a	przede	wszyst-
kim	 bardzo	 dużymi	 umiejętnościami	 bojowymi.	 Zawody	
przebiegały	w	 bardzo	 przyjemnej	 sportowej	 atmosferze	 z	
udziałem	licznej	publiczności.
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	 Festyn	 rodzinny	 organizowany	 każdego	 roku	 z	 okazji	
Dnia	Dziecka	to	stały	i	bardzo	mocny	punkt	naszego	kalen-
darza	szkolnego.	Od	kilku	już	lat	impreza	cieszy	się	dużym	
powodzeniem	i	przyciąga	do	szkoły	nie	tylko	dzieci,	ale	tak-
że	ich	rodziców	oraz	absolwentów.	Nie	inaczej	było	podczas	
tegorocznej	edycji.	5	czerwca	2016r.	sala	gimnastyczna,	na	
której	odbywała	się	impreza,	była	pełna	ludzi,	mieszkańców	
gminy,	którzy	w	taki	właśnie	sposób	postanowili	spędzić	nie-
dzielne	popołudnie.	A	atrakcji	było	jak	zwykle	sporo.
	 Festyn	otworzyła	p.	Bożena	Petrus	–	Dyrektor	Zespołu	
Szkół	w	Pierzchnicy	i	p.	Marek	Kułan	–	prezes	Społeczne-
go	Ruchu	Trzeźwości,	który	w	tym	roku	był	współorgani-
zatorem	imprezy.		Następnie	zabrały	głos	panie	Agnieszka	
Biesiada	i	Magdalena	Wolder	z	Powiatowej	Stacji	Sanitar-
no-Epidemiologicznej	 w	 Kielcach.	 Poznaliśmy	 piramidę	
zdrowia	oraz	najważniejsze	zasady	zdrowego	i	higieniczne-
go	stylu	życia.	Taka	prelekcja	była	bardzo	ważna,	gdyż	cały	
festyn	i	wszystkie	występy	dotyczyły	promocji	zdrowia.

Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Razem po zdrowie”

	 W	dalszej	części	imprezy	na	naszej	scenie	pojawiły	się	
przedszkolaki	 wraz	 ze	 swoimi	 paniami.	 Dzieci	 pokazały	
nam	humorystyczne	przedstawienie	z	piosenkami	o	warzy-
wach	i	owocach.	Bardzo	cieszy	fakt,	że	nasi	najmłodsi	już	
wiedzą,	jak	należy	się	odżywiać.
	 Po	 występie	 grup	 przedszkolnych	 przyszedł	 czas	 na	
konkursy.	Każda	klasa	ze	szkoły	podstawowej	i	gimnazjum	
przygotowała	i	zaprezentowała	zdrowe	danie	–	sałatkę,	któ-
rej	składnikami	w	głównej	roli	były	warzywa	i	owoce.	Jury	
na	czele	z	szefem	szkolnej	kuchni	oceniało	przygotowane	
potrawy	pod	względem	właściwości	odżywczych,	smaku	i	
wyglądu.	Zwycięskim	klasom	Rada	Rodziców	ufundowała	
wyjście	na	lody.
	 Na	naszych	festynach	zawsze	możemy	oglądać	cieka-
we	przedstawienia.	Nie	inaczej	było	i	tym	razem.	Ucznio-
wie	 klas	 I-III	 zaprezentowali	 nam	 się	 w	 przedstawieniu	
„Smutna	 Ziemia”,	 które	 opowiadało	 o	 problemie	 zanie-
czyszczonego	środowiska	i	konsekwencjach,	jakie	wszyscy	
z	tego	powodu	ponosimy.	Jego	przesłaniem	było	propago-
wanie	postaw	ekologicznych	oraz	przypomnienie,	że	stale	
musimy	pamiętać	o	ochronie	naszego	naturalnego	środowi-
ska,	które	ma	znaczący	wpływ	na	nasze	zdrowie.

	 Gimnazjaliści	 zaprezentowali	 bardzo	 ciekawy	 i	 po-
uczający	spektakl	profilaktyczny	zdrowiu	nie		tylko	fizycz-
nym,	ale	również	psychicznym	i	moralnym.
	 Nasze	 zdrowie	 to	 również	 ruch	 czego	 dowodem	 był	
pokaz	aerobiku	pod	kierunkiem	nauczycielki	wychowania	
fizycznego	z	Gimnazjum	w	Pierzchnicy,	w	którym	uczest-
niczyły	uczennice	gimnazjum	oraz	odważni	 rodzice.	Nikt	
już	nie	powinien	mieć	wątpliwości,	jak	zbawienny	dla	na-
szego	zdrowa,	samopoczucia	i	kondycji	jest	ruch.
	 W	międzyczasie	uczestnicy	festynu	mogli	oglądać	sto-
iska	z	ziołami,	warzywami,	owocami	i	zdrową	żywnością.	
Nad	 bezpieczeństwem	 uczestników	 imprezy	 czuwali	 na-
uczyciele	i	panie	pielęgniarki	z	miejscowego	ośrodka	zdro-
wia.	W	tym	samym	czasie	na	boiskach	odbywały	się	turnieje	
piłki	siatkowej	i	piłki	nożnej.	Mogliśmy	również	podziwiać	
piękne	motory	należące	do	członków	Klubu	Motocyklowe-
go	„Trzy	Korony”	z	 Iłży,	bawić	się	na	dmuchanych	zjeż-
dżalniach,	a	także	pomalować	sobie	buźki.	Pogoda	dopisała	
i	 wszyscy	 doskonale	 się	 bawili.	 Na	 zakończenie	 festynu	
zostały	wręczone	nagrody	w	konkursie	na	temat	zdrowego	
stylu	życia	pod	hasłem:	,,	Zainwestuj	w	zdrowie!”,	którego	
głównym	celem	było	zwiększenie	świadomości	dotyczącej	
wpływu	żywienia	i	aktywności	fizycznej	na	zdrowie	wśród	
młodzieży	 gimnazjalnej,	 w	 szczególności	 poprzez	 pogłę-
bienie	wiedzy	na	temat	prawidłowego	żywienia	i	zdrowe-
go	stylu	życia	oraz	ich	znaczenia	dla	organizmu	człowieka.	
Konkurs	umożliwił	uczniom	zaprezentowanie	swojej	wie-
dzy	i	umiejętności	dotyczących	edukacji	zdrowotnej.	Orga-
nizatorem	konkursu	był		Zespół	ds.	Bezpieczeństwa	i	Profi-
laktyki	oraz	Społeczny	Ruch	Trzeźwości.	Kolejne	nagrody	
ufundowane	 przez	 Radę	 Rodziców	wręczyła	 p.	 Dyrektor	
Bożena	Petrus		uczestnikom		rozgrywek	sportowych.
	 Tegoroczny	festyn	rodzinny	osiągnął	swój	cel	i	założenia.	
Uczestnicy	imprezy	byli	bardzo	zadowoleni,	bo	atrakcji	było	
wiele.	Na	wszystkich	przybyłych	czekał	gorący	posiłek	w	po-
staci	grochówki	i	wiosennej	kapusty.	Te	smaczne			potrawy	
przygotowały	kucharki	ze	szkolnej	stołówki.	Koszty	imprezy	
sfinansowane	zostały	 	z	dotacji	Gminy	Pierzchnica	(projekt	
,,Nie	daj	się	nabić	w	butelkę’’	realizowany	przez	Społeczny	
Ruch	Trzeźwości	w	Pierzchnicy)	oraz	środków		finansowych	
Rady	Rodziców	przy		Zespole	Szkół	w	Pierzchnicy.

Tomasz Stolarczyk
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„Książki są najlepszym przyjacielem człowieka, ponieważ 
czytamy je 
tylko wtedy, kiedy mamy na to ochotę, a one milczą,
kiedy myślimy o czymś innym.
Zawsze dają i nigdy o nic nie proszą.” 

Baron von Munchhausen  

Konkurs czytelniczy
	 W	dniach	16	i	20		czerwca	2016r		w	Gminnej	Bibliotece	
Publicznej	w		Pierzchnicy	odbyło	się	uroczyste	wręczenie	
dyplomów	i	nagród	dzieciom	z	klas	trzecich	Szkoły	Podsta-
wowej	w	Pierzchnicy,	 które	w	 roku	 szkolnym	2015/2016	
brały	 udział	 w	 konkursach	 bibliotecznych	 „Moje	 ulubio-
ne	lektury”		oraz	„Lew,	czarownica	i	stara	szafa”.	Łącznie	
szesnaścioro	dzieci	 zmagało	 się	 z	pytaniami	dotyczącymi	
treści	ich	ulubionych	książek.	Uczniowie	wykazali	się	dużą	
znajomością	literatury.

Danuta Sojda 
Kierownik GBP w Pierzchnicy

Pierzchnicka „Parzybroda” najlepsza w powiecie

	 W	niedziele	 3	 lipca	2016	 r.	 na	Rynku	w	Pierzchnicy	
odbył	się	XIII	Powiatowy	Przegląd	Kapel	Ludowych	oraz	
IX	 Powiatowy	Konkurs	 na	Najsmaczniejszą	 Potrawę	 Po-
wiatu	Kieleckiego	–	tym	razem	były	to	dania	z	ziemniaka	i	
kapusty.

	 Organizatorami	tej	imprezy	było	Starostwo	Powiatowe	
w	Kielcach	i	Gmina	Pierzchnica.
	 Przez	kilka	godzin	-		mimo	kapryśnej	pogody	-		pierzch-
nicki	Rynek	zmienił	się	w	pachnącą	pysznymi	potrawami	
olbrzymia	kuchnię,	w	której	swoje	smakowite,	ziemniacza-
no-kapuściane	dania	zaprezentowały	24	stoiska	z	17	gmin	
powiatu	 kieleckiego.	 	 Komisja	 konkursowa	 po	 skoszto-
waniu	wszystkich	potraw	i	burzliwych	naradach	wyłoniła	
zwyciężczynię,	 a	 została	nią	Pani	Elżbieta	Osman	z	Bro-
dów	–	Gospodarstwo	Agroturystyczne	„Daleko	od	szosy”	
–	Gmina	Pierzchnica.	Zwyciężczyni	bardzo	serdecznie	gra-
tulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów.
	 Podczas	gdy	komisja	konkursowa	kosztowała	potraw	
z	ziemniaka	i	kapusty	na	scenie	swoje	umiejętności	zapre-
zentowały	Kapele	Ludowe	z	terenu	powiatu	kieleckiego	–	
wszystkie	otrzymały	statuetki,	za	pięknie	wykonane	i	pory-
wające	do	tańca,	przybyłych	gości,	utwory.

Klaudia Pawlik 
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	 2	lipca	2016		r.	w	Skrzelczycach	odbył	się	Festyn	Świę-
tojański.	Organizatorem	imprezy	był	Wójt	Gminy	Pierzch-
nica	Stanisław	Strąk	przy	współpracy	ze	Stowarzyszeniem	
Oświatowo-Kulturalnym	w	Skrzelczycach.
	 Festyn	 rozpoczął	 pełen	 emocji	 występ	 młodzieży	 z	
Klubu	Wolna	Strefa	ze	Skrzelczyc.	Na	scenie	pojawiły	się	
również	nasze	rodzime	zespoły	folklorystyczne:	Gumieni-
czanki	i	Pierzchniczanki.	
	 Podczas	 Festynu	 Świętojańskiego	mogliśmy	 również	
obejrzeć	niezwykły	pokaz	musztry	paradnej	w	wykonaniu	
uczniów	ZDZ	Kielce	z	klas	mundurowych,	wśród	których	
było	trzech	mieszkańców	naszej	gminy.	
	 Bezsprzecznie	największą	atrakcją	sobotniego	popołu-
dnia	był	występ	zespołu	Pieśni	i	Tańca	Morawica.	Skoczne	
show	pełne	było	ludowych	przyśpiewek	z	mocnym	folko-
wym	przytupem,	za	które	panie	i	panowie	zostali	nagrodze-
ni	owacjami	na	stojąco.		
	 Swoje	 umiejętności	 wokalne	 podczas	 festynu	 zapre-
zentował	również	zespół	ASTRA	z	charyzmatyczną		i	nie-
zwykle	sympatyczną	wokalistką	Panią	Elżbietą.
	 Wśród	przybyłych	gości	znaleźli	się:	Jan	Cedro	Prze-
wodniczący	Rady	 Powiatu,	 Stanisław	 Piotr	 Rękas	 Radny	
Powiatu	 Kieleckiego,	 Jarosław	 Stawiarz	 Zastępca	 Prze-

Festyn Świętojański

wodniczącej	Rady	Gminy	Pierzchnica	oraz	sołtysi	i		radni	z	
terenu	Gminy	Pierzchnica.

	 Dla	wszystkich	chętnych	przygotowany	został	poczę-
stunek.
	 Po	wysłuchaniu	i	obejrzeniu	przygotowanych	atrakcji	
wszyscy	zebrani	mogli	wziąć	udział	w	zabawie	tanecznej,	
która	trwała	do	późnych	godzin	wieczornych.

Klaudia Pawlik

	 W	dniu	23	czerwca	2016	roku	odbyło	się	uroczyste	za-
kończenie	Roku	Szkolnego	w	oddziałach	 przedszkolnych	
Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy.	Przedszkolaki	z	wszystkich	
grup		przygotowały	jedno	wspólne	przedstawienie,	na	któ-
rym	nie	zabrakło	pięknie	wyrecytowanych	wierszy	i	zaśpie-
wanych	piosenek.	W	uroczystości	udział	wzięła	Pani	Dy-
rektor	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy	Bożena	Petrus,	która	

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016 w oddziałach przedszkolnych
Zespołu Szkół w Pierzchnicy

krótko	podsumowała	całoroczne	starania	przedszkolaków,	
życzyła	udanych	i	szczęśliwych	wakacji,	a	na	ręce	wycho-
wawców	złożyła	serdeczne	podziękowania	za	trud	jaki	wło-
żyli	w	 edukacje	 najmłodszych	uczniów	naszej	 szkoły.	Po	
zakończeniu	przedstawienia	panie	wychowawczynie	wraz	
ze	 swoimi	podopiecznymi	udali	 się	do	 swoich	 sali,	 gdzie	
każdemu	przedszkolakowi	został	wręczony	dyplom.

Klaudia Pawlik
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	 25	maja	odbył	się	uroczysty	apel	z	okazji	Dnia	Patrona	
Gimnazjum,	którym	 jest	Kardynał	Stefan	Wyszyński.	 Jak	
co	 roku	 święto	 poświęcone	 naszemu	 Patronowi	 zajmuje	
ważne	miejsce	w	kalendarzu	imprez	szkolnych	i	obchodzo-
ne	jest	w	sposób	szczególny.	W	uroczystości	wzięli	udział:	
pani	 dyrektor	 Bożena	 Petrus,	 pani	 wicedyrektor	 Teresa	
Gwadowska,	 zaproszeni	 goście,	 księża,	 nauczyciele	 oraz	
społeczność	uczniowska.
	 Uroczystości	rozpoczęły	się	o	godzinie	11	Mszą	Świętą	
w	Kościele	św.	Małgorzaty	w	Pierzchnicy.	Po	zakończeniu	
nabożeństwa	uczestnicy	obchodów	wraz	z	pocztem	sztan-
darowym	 i	 reprezentacją	 44	 Drużyny	 Starszoharcerskiej	
przemaszerowali	pod	pomnik	Kardynała	Stefana	Wyszyń-
skiego,	aby	złożyć	kwiaty	i	tym	samym	oddać	hołd	nasze-
mu	wielkiemu	patronowi.	Druga	część	uroczystości	miała	
miejsce	na	sali	gimnastycznej.
	 Na	wstępie	głos	zabrała	dyrektor	szkoły	pani	Bożena	
Petrus,	która	powitała	przybyłych	gości,	uczniów	i	nauczy-
cieli.	 W	 swoim	 wystąpieniu	 przypomniała	 o	 tradycjach	
związanych	z	patronem	szkoły	oraz	nawiązała	do	wartości	
wypływających	z	nauk	Prymasa	Tysiąclecia.	Zostały	rów-
nież	 wręczone	 nagrody	 trzem	 uczniom	 klas	 pierwszych:	
Oliwii	Błaszczyk,	 Filipowi	 Ślusarczykowi	 i	Wojciechowi	
Strojwąsowi,	którzy	w	konkursie	dotyczącym	życia	Patro-
na	wykazali	się	największą	wiedzą.
	 W	 dalszej	 części	 uroczystości	 zaprezentowany	 został	
montaż	słowno	–	muzyczny	przygotowany	przez	panie:	Syl-

Uroczyste obchody Dnia Patrona Gimnazjum w Pierzchnicy

wię	Bochenek,	Annę	Szrek	i	Marzenę	Wojtkowicz,	którego	
mottem	przewodnim	były	 słowa:	 „Czas	uleczyć	miłością”.	
Osnową	przedstawienia	stały	się	słowa	Kardynała	Wyszyń-
skiego	„Kto myśli, że człowiekowi wystarczy sama prawda, 
wolność i sprawiedliwość, nie zna człowieka. Kto myśli, że 
trzy potęgi zdolne są wyczerpać istotę społeczeństw, myli się. 
W człowieku jest jeszcze jedna siła przedziwna ciała 
i ducha, która niesie go na skrzydłach społecznego dążenia 
jednych ku drugim – jest to siła miłości”.
	 Jako	że	postać	Patrona	ma	być	nie	tylko	nazwiskiem	na	
tabliczce	z	nazwą	szkoły,	ale	przede	wszystkim	ma	być	zna-
na	i	naśladowana,	występy	uczniów	miały	na	celu	przypo-
mnieć	najważniejsze	fakty	z	życia	tego	wybitnego	Polaka	i	
człowieka.
	 Niewątpliwą	 zasługę	 w	 tej	 kwestii	 miał	 uczeń	 kla-
sy	 III	 a	Mateusz	 Borowiecki,	 który	 wzorowo	 wcielił	 się	 
w	postać	Kardynała	i	przywołał	znaczące	wypowiedzi	oraz	
zdarzenia	 z	 doczesności	 Patrona.	 Całość	 dopełniły	 prze-
pięknie	wykonane	piosenki	i	recytacje,	które	nawiązywały	
do	myśli	przewodniej	przedstawienia:	miłości,	powołania,	
przebaczenia	i	patriotyzmu.
	 Na	zakończenie	części	artystycznej	Pani	Dyrektor	po-
dziękowała	wszystkim	zebranym	za	przybycie,	 a	 ks.	Ma-
rian	Gawinek	podkreślił,	że	postać	Patrona	Gimnazjum	po-
winna	być	dla	nas	wszystkim	wzorem	do	naśladowania.

Sylwia Bochenek, Anna Szrek

DZIEWCZYNA	 LUB	 CHŁOPAK,	 KOBIETA	 LUB	MĘŻCZYZNA,	WIEK	DOWOLNY	
(NAJLEPIEJ	 PEŁNOLETNIA,	 PEŁNOLETNI).	 JEŚLI	 POSIADASZ	 JAKIŚ	 TALENT	 I	
CHCIAŁBYŚ	SIĘ	NIM	PODZIELIĆ	Z	 INNYMI	LUB	CHCIAŁBYŚ	POMÓC	NAM	W	
ORGANIZOWANIU	KLUBU/ŚWIETLICY	LUB	POTRZEBUJESZ	WSPARCIA	W	OD-
KRYCIU	W	SOBIE	NOWYCH	UMIEJĘTNOŚCI	I	CHCIAŁBYŚ	ROZPOCZĄĆ	WSPÓŁ-
PRACĘ	JAKO	WOLONTARIUSZ	ZAPRASZAMY	DO	NAS!

KLUBY WOLNA STREFA 
ORAZ

ŚWIETLICE AKTYWATOR

POSZUKIWANY, POSZUKIWANA
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	 W	niedzielę	29	maja	2016	r.	na	Świę-
tym	Krzyżu	odbył	się		XI	Jarmark	Święto-
krzyski,	 którego	 głównym	 organizatorem	
było	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Kielcach.	
Swoje	 stoiska	wystawiennicze	 zaprezento-
wały	wszystkie	 gminy	 Powiatu	Kieleckie-
go.	Na	stoisku	Gminy	Pierzchnica	znalazły	
się	 między	 innymi	 publikacje	 dotyczące	
Naszej	Gminy	i	jej	okolic,	foldery	informa-
cyjne	 oraz	wiele	 gadżetów	promocyjnych,	
które	były	chętnie	nabywane	przez	uczest-
ników	Jarmarku	Świętokrzyskiego.

Klaudia Pawlik

Gmina Pierzchnica uczestniczyła w tegorocznych obchodach Jarmarku Świętokrzyskiego 
na Świętym Krzyżu

	 W	dniu	13	maja	2016	r.,	w	ramach		„Dnia	profilaktyki	
w	szkole”,	w	Zespole	Szkół	w	Pierzchnicy	i	Społecznej	SP	
w	Drugni	odbyły	się	zajęcia	profilaktyczne	dla	uczniów.	W	
warsztatach:	Tajemnica zaginionej skarbonki uczestniczyli	
uczniowie	klas	IV	–	VI		SP	w	Pierzchnicy	i	Drugni.	Celem	
programu	było:
*przybliżenie	podstawowych	informacji	na	temat	środków	
uzależniających	i	zagrożeń	z	nimi	związanych;
*nauka	zachowań	asertywnych;
*kształtowanie	umiejętności	dbania	o	własne	bezpieczeń-
stwo	i	zdrowie.

Dzień profilaktyki w szkole

	 W	 programie	 „NOE”	 wzięli	 udział	 uczniowie	 klas	 I	
–	III	Gimnazjum	w	Pierzchnicy.	Celem	zajęć	było	przede	
wszystkim	 przekształcenie	 nieprawidłowych	 przekonań	
normatywnych	 panujących	wśród	młodzieży,	motywowa-
nie	do	podejmowania	osobistych	postanowień	o	zaniecha-
niu	danego	działania	oraz	pogłębienie	wiedzy	na	temat	kon-
sekwencji	picia	i	używania	innych	środków	zmieniających	
świadomość.	Istotnym	elementem	programu	było	świadec-
two	osoby	współuzależnionej.	
	 W	 trakcie	 zajęć	 przeprowadzona	 została	 anonimo-
wa	 ankieta,	 której	 wyniki	 przesłane	 zostaną	 do	 Zespołu	
Szkół	w	Pierzchnicy	 i	do	Społecznego	Ruchu	Trzeźwości	

w	Pierzchnicy.	Uczniowie	byli	zainteresowani	problemem,	
w	czasie	prowadzonych	warsztatów	wykazali	sporą	aktyw-
ność,	chętnie	uczestniczyli	w	odgrywanych	scenkach.	Re-
alizatorem		programów	profilaktycznych	był	Ośrodek	Pro-
filaktyki	i	Terapii	Uzależnień	w	Płocku.

	 „Dni	 profilaktyki	 w	 szkole”	 zostały	 zorganizowane	
przez	Zespół	Szkół	w	Pierzchnicy	i	Społeczny	Ruch	Trzeź-
wości	 w	 Pierzchnicy.	 Koszty	 Realizacji	 zadania	 pokryte	
zostały	 z	 dotacji	Gminy	 Pierzchnica	 przekazanej	 SRT	 na	
projekt	„Nie	daj	się	nabić	w	butelkę”.

Prezes SRT Marek Kułan
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	 Nie	trudno	zacząć	od	słów	podziękowań,	bo	choć	akcja	
charytatywna	miała	miejsce	26	czerwca	br.	nadal	czuję	Nie-
zmierzoną	Wdzięczność	dla	osób	i	instytucji,	które	wyszły	
z	inicjatywą	niesienia	pomocy	mojemu	synowi.	
	 Fabian	urodził	się	z	wrodzona	wadą	stopy	(brak	kości	
strzałkowej,	 skrócona	kość	piszczelowa	oraz	niedorozwój	
stopy).	Od	narodzin	walczymy	o	możliwość	samodzielnego	
poruszania	 się	 dla	mojego	dziecka.	Mamy	za	 sobą	 liczne	
konsultacje	i	wizyty	u	lekarzy	w	całej	Polsce,	którzy	nie	da-
wali	szans	dla	mojego	dziecka,	oferując	jedynie	amputację.	
Nie	poddając	się	szukałam	pomocy	w	Internecie	i	znalazłam	
szansę,	którą	okazał	się	być	Dr	Paley-	światowej	sławy	le-
karz	ze	Stanów	Zjednoczonych.	W	kwietniu	odbyliśmy	wi-
zytę	w	Skierniewicach,	gdzie	Pan	doktor	 	 zakwalifikował		
„przypadek”	 Fabiana	 jako	 nadający	 się	 do	 rekonstrukcji.		
Operacje	i	hospitalizacja	wiąże	się	z	kolosalnymi	kosztami,	
dlatego	każdego	rodzaju	wsparcie	zbliża	Nas	do	upragnio-
nego	celu	tj.	zrekonstruowania	stopy	mojego	dziecka.	
	 	Jest	mi	niezmiernie	miło,	że	w	tej	walce	nie	pozostaje	
sama,	bo	mam	przy	sobie	rodzinę,	przyjaciół	i	ludzi	o	wiel-
kim	 sercu.	Akcja	 charytatywna	w	Drugni	 jest	 tego	 przy-
kładem.	 Dziękuję	 wszystkim	 członkom	 Koła	 Gospodyń	
Wiejskich	 w	 Drugni,	 Stowarzyszeniu	 Sportowo-Kultural-
nemu	w	Drugni	i	Społecznej	Szkole	Podstawowej	w	Dru-
gni-	Jesteście	pięknym	wzorem,	że	razem	można	więcej,	bo	

W imieniu Fabiana, Dziękuję

można.	Panu	Romualdowi	Sadowskiemu,	za	podarowanie	
do	 licytacji	koszulek,	 tym	samym	reklamując	 lokalny	pa-
triotyzm,	jedność	i	siłę,	co	stało	się	dla	mnie	czymś	więcej	
niż	tylko	pomocą-	Dziękujemy.	Wiktor	Idzik	to	osoba,	któ-
ra	bezinteresownie	zaprojektowała	plakaty,	które	mogliśmy	
podziwiać	w	czasie	Wianków	Drugnia	2016-	Dziękujemy.	
Pani	Renacie	Rajcy,	Paulinie	Szwed,	 Izabeli	 Idzik	 i	Kac-
prowi	Idzikowi	za	nadzorowanie	komisyjne	zbiórki-	Dzię-
kujemy.	Wielkie	podziękowania	kieruję	do	wolontariuszy:	
Agnieszki,	Zuzanny,	Anastazji,	Aleksandry,	Klaudii	i	Darii,	
Dziękujemy,	za	to,	że	choć	jesteście	jeszcze	młode,	to	nie	
jest	Wam	obojętne	 czyjeś	 nieszczęście-	 jesteście	 przykła-
dem	dla	innych.	
	 Kochani,	dla	tych	którzy	włączyli	się	w	akcję	charyta-
tywną	ofiarując	symboliczną	złotówkę,	słowo	wsparcia	oraz	
zaangażowanie	na	rzecz	ratowania	stopy	mojego	syna	mam	
cytat	 człowieka	mądrzejszego	 i	 bardziej	 doświadczonego	
niż	ja	-	Św.	Jana	Pawła	II:	„Człowiek	jest	wielki	nie	przez	
to,	co	posiada,	lecz	przez	to,	kim	jest;	nie	przez	to,	co	ma,	
lecz	przez	to,	czym	dzieli	się	z	innymi”.	Pragnę,	by	słowa	
Wielkiego	Polaka	stały	się	dewizą	dla	Was,	a	w	przyszłości	
dla	mojego	dziecka.

Dziękuję, 
Eleni Idzik

 	 	 Projekt	 MŁODZI-
-AKTYWNI	 współ-
finansowany	 przez	
Urząd	Marszałkowski,		
ruszył	 już	 pełną	 parą.	
Początkowe	 założenia	
dotyczące	 określenia	
grupy	 docelowej	 od-
biorców,	 jako	 osób	

w	przedziale	wiekowym	od	gimnazjalistów	do	 studentów	
okazały	się	zbyt	wąski,	gdyż	 już	uczniowie	szkół	podsta-
wowych	wykazali	 chęć	aktywnego	działania	na	 rzecz	na-
szej	„małej”	ojczyny,	jaką	jest	teren	naszej	gminy.	Pierwsze	
spotkania,	realizowane	z	koordynatorem		projektu	i	instruk-
torem	warsztatów	już	za	nami.	Frekwencja	młodzieży	była	
dla	organizatorów	pozytywnym	zaskoczeniem,	przekroczy-
ła	prawie	dwukrotnie	zakładaną	liczbę	uczestników.	W	ra-
mach	projektu	młodzi	ludzie	maja	szansę	stać	się	liderami	
swoich	środowisk,	a	tym	samym	całej	naszej	gminy	podą-
żającymi	 ku	 kształtowaniu	 jaśniejszego	 jutra.	 Na	 spotka-
niach	młodzież	poprzez	zajęcia	warsztatowe,	w	przyjaznej	
i	luźnej	atmosferze,	pod	okiem	doświadczonych	instrukto-
rów	trenuje	swoje	kompetencje	społeczne,	tj.	radzenie	sobie	
w	sytuacjach	stresujących,	organizacja	pracy	własnej,	roz-

Młodzi działają!

wiązywanie	konfliktów,	sposoby	komunikacji.	Nasi	Młodzi	
Aktywni	„podejrzeli”	już	pracę	aktywistów	z	innych	gmin,	
a	 teraz	w	grupach	 spróbują	 swoich	 sił	w	nadawaniu	 real-
nych	 kształtów	 pomysłom	 dotąd	 istniejącym	 tylko	w	 ich	
głowach.	 Ich	 głównym	 zadaniem	 będzie	 zorganizowanie	
Przeglądu	Inicjatyw	Świętokrzyskiej	Młodzieży,	który	już	
w	październiku	zgromadzi	wiele	grup	młodych	ludzi	z	ca-
łego	 województwa,	 którzy,	 tak	 jak	 nasi	 Młodzi	Aktywni	
działają,	aby	ich	życie	oraz	ludzi	wokół	nich	nabrało	kolo-
rów	i	wyszło	poza	ramki	monotonii.	Oczywiście	młodzież	
z	naszej	gminy	również	podzieli	się	tym	co	ma	najlepszego,	
wykorzysta	swoją	pomysłowość,	talenty,	zdolności	i	połą-
czy	przyjemne	z	pożytecznym,	czyli	pokażą,	że	MŁODZI	
POTRAFIĄ!	 	Wypatrujcie	 nas	w	 swojej	 okolicy,	 chcemy	
działać	i	działamy!	Jeśli	jesteś	młody	ciałem	lub	duchem	i	
kreatywnie	chcesz	zmieniać	nasze	otoczenie,	dołącz	do	nas!
	 Jesteśmy	widoczni	na	facebook’u	na	fanpage’u	Świe-
tlicy	AKTYWATOR	oraz	 Stowarzyszenia	Edukacji	 Poza-
formalnej	Kalejdoskop.
Więcej	informacji	pod	nr	tel.:	570	510	318	

Martyna Błaszczyk
Koordynator projektu MŁODZI-AKTYWNI

Wychowawca-organizator świetlicy AKTYWATOR 
w Podlesiu i Maleszowej



	 20	maja	2016	w	Wojewódzkim	Domu	Kultury	odbyła	
się	gala	wręczenia	nagród	w	ramach	XII	edycji	plebiscytu	
Euro	Gmina	2015/2016.
	 Gmina	 Pierzchnica,	 w	 konkursie	 Euro	 Gmina	
2015/2016,	otrzymała	wyróżnienie	w	dziedzinie	przedsię-
biorczości	za	realizację	szeregu	działań	o	charakterze	roz-
wojowym,	przyczyniających	się	między	innymi	do	polep-
szenia	stanu	infrastruktury	drogowej	i	wodociągowej.

Gmina Pierzchnica otrzymała wyróżnienie w ramach plebiscytu Euro Gmina 2015/2016

Nagrodę	z	rąk	dyrektora	agencji	Pop-Art.	i	współorganiza-
tora	 plebiscytu	 Jerzego	Chrobota	 oraz	 Posła	 na	 Sejm	RP	
Kazimierza	Kotowskiego	 ode-
brał	 Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	
Stanisław	 Strąk,	 który	wyraził	
serdeczne	 podziękowania	 dla	
Rady	 Gminy	 i	 zespołu	 pra-
cowników	 samorządowych	 za	
owocną	 współpracę	 i	 zaanga-
żowanie	 na	 rzecz	 gminy	 i	 jej	
mieszkańców.
	 Najlepszym	 powiatem	
uznany	został	Powiat	Kielecki.
	 Galę	 uświetniły	 występy	
formacji	„Alegrija”.	

Klaudia Pawlik

	 W	dniu	19	maja	2016	roku,	podczas	uroczystości	Wo-
jewódzkich	Dni	Strażaka	w	Sandomierzu,	został	uroczyście	
wręczony	akt	włączenia	jednostki	OSP	Gumienice	do	Kra-
jowego	Systemu	Ratowniczo	Gaśniczego.	Taki	 akt	otrzy-
mało	sześć	jednostek	z	województwa	świętokrzyskiego,	w	
tym	dwie	z	powiatu	kieleckiego.
	 Akt	 odebrał	 Prezes	Ochotniczej	 Straży	Pożarnej	Gu-
mienice	Jarosław	Marcjan	i	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stani-
sław	Strąk.	
	 W	gminie	Pierzchnica,	oprócz	OSP	Gumienice,	w	Kra-
jowym	Systemie	Ratowniczo	Gaśniczym	jest	jeszcze	tylko	
jedna	jednostka	OSP	-	Pierzchnica.	
	 Strażakom	z	OSP	Gumienice	gratulujemy	osiągnięcia.

Klaudia Pawlik

Ochotnicza Straż Pożarna w Gumienicach włączona do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego

	 W	 dniach	 6	 -	 8	 lipca	 2016	 r.	 niemal	 30-stoosobowa	
grupa	wyjechała	na	 trzydniową	wycieczkę,	 tym	razem	na	
wschód	Polski.	
	 W	 drodze,	 z	 okien	 autokaru	 zobaczyliśmy	 sławny	
Szczebrzeszyn	z	pomnikiem	chrząszcza	na	Rynku.	Pierw-
szym	etapem	wyprawy	był	Zamość	–	miasto	założone	już	w	
XVI	wieku.	Zamość	był	nie	tylko	pięknym	nowoczesnym	
miastem,	ale	też	potężną	twierdzą.	Do	dziś	przetrwały	wspa-
niałe	fortyfikacje	i	bastiony.	Mieliśmy	możliwość	zwiedze-
nia	Muzeum	Barwy	i	Oręża	Arsenał,	które	urządzone	zosta-

Warsztaty Terapii Zajęciowej na Roztoczu
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ło	w	Bastionie	III	–	Prochowni	i	Arsenale	oraz	pod	wałem	
fortecznym.	Nie	ma	w	Polsce	drugiego	takiego	muzeum,	w	
którym	można	byłoby	prześledzić	rozwój	sztuki	wojennej	
od	XVI	wieku	do	połowy	XX	wieku	poprzez	 ekspozycję	
broni	i	wyposażenia	żołnierzy.	Następnie	przeszliśmy	obok	
kolegiaty	i	pomnika	hetmana	i	kanclerza	Jana	Zamoyskiego	
na	Starówkę	 -	 do	 czasów	współczesnych	 zachował	 się	w	
prawie	niezmiennej	formie	pierwotny	jej	układ.	Na	koniec	
dnia	grupa	„najodważniejszych”	zwiedziła	Nadszaniec	Ba-
stionu	VII	i	podziemną	trasę	turystyczną.	To	ciekawy	przy-
kład	architektury	fortecznej.	Kamienne	arkady,	boniowane	
narożniki,	rzygacze,	obramienia	okien	i	portale	wzbogacają	
ceglane	elewacje	gmachu.	Z	tarasu	widokowego	podziwia-
liśmy	piękną	panoramę	Zamościa.	Wyjątkowość	miasta	zo-
stała	doceniona	przez	wpisanie	w	1992	roku	na	Listę	Świa-
towego	Dziedzictwa	Kultury	UNESCO.

	 Drugiego	dnia	wycieczki	pojechaliśmy	do	Zwierzyń-
ca	położonego	nad	 rzeką	Wieprz.	Niegdyś	można	 tu	było	
spotkać	żubry,	łosie	i	tarpany,	sprowadzone	przez	ordynata	
Jana	Zamoyskiego	do	„zwierzyńca”	założonego	pod	koniec	
XVI	w.	(miejscowość	zawdzięcza	mu	swoją	nazwę).	Tury-
ści	odwiedzali	tą	miejscowość	już	100	lat	temu.	My	zoba-
czyliśmy	tam	nowoczesny	Ośrodek	Edukacyjno	–Muzealny	
Roztoczańskiego	Parku	Narodowego		z	wspaniałą	wystawą	
przyrodniczą,	oraz	Muzeum	Browaru	w	Zwierzyńcu,	gdzie	
do	dziś	powstaje	nieprzeciętne	piwo.	W	drodze	do	Krasno-
brodu	podziwialiśmy	zabudowania	muzeum	etnograficzno	
-	przyrodniczego	wpisanego	do	rejestru	zabytków	-	lokal-
nego	skansenu	–	Zagrody	w	Guciowie.	
	 Trzeci	 dzień	 to	 w	 końcu	 Krasnobród	 -	 rozkwit	 tego	
miejsca	związany	jest	z	osobą	Marii	Kazimiery	Sobieskiej	
–	żony	króla	polskiego	Jana	III	Sobieskiego.	Ona	to	będąc	
ciężko	 chora	 przybywszy	 do	 Krasnobrodu	 przed	 oblicze	
Matki	Bożej	 doznaje	 łaski	 cudownego	 uzdrowienia.	 Jako	
wotum	 wdzięczności	 funduje	 piękny	 barokowy	 kościół,	
oddany	do	użytku	wiernym	w	1699	roku.	Co	roku	do	Kra-
snobrodzkiego	Sanktuarium	przybywają	pielgrzymi	z	kraju	
i	z	zagranicy.	Zachwyciło	nas	 to	spokojne,	uzdrowiskowe	
miasteczko.	Podopiecznym	najbardziej	podobała	się	kapli-
ca	 na	wodzie,	 pod	 którą	 bije	 źródło	 uzdrawiającej	wody.	
Wiele	emocji	dostarczyła	także,	położona	w	dolinie	św.	Ro-
cha,	ścieżka	edukacyjna	„Dinozaury”.	Powrót	do	domu	był	
szczególnie	trudny,	gdyż	nikt	nie	chciał	opuszczać	ośrodka	
wypoczynkowego	„Jolanta”,	położonego	w	pięknej	scenerii	
lasu	w	pobliżu	krasnobrodzkiego	zalewu.

Anna Czechowska

	 Dnia	3	czerwca	2016	r.	z	grupą	muzyczną	wybrałyśmy	
się	do	Domu	Opieki	w	Osinach,	aby	zaśpiewać	i	zagrać	na	
gitarach	pensjonariuszom,	którzy	 z	utęsknieniem	nas	wy-
glądali.	Dziewczyny	zaprezentowały	także	układ	taneczny.	
Dnia	 22	 czerwca	 2016	 r.	 gościliśmy	w	 	Klubie	 przedsta-
wicielki	zespołu	ludowego	Pierzchniczanie.	Panie	opowie-
działy	dzieciom	o	początkach	zespołu,	zaprezentowały	trzy	
płyty	oraz	zapoznały	klubowiczów	ze	strojami	i	instrumen-
tami	 na	 których	 grają	 członkowie	 zespołu.	 Jak	 na	 zespół	
ludowy	przystało	-	panie	zabrały	dzieci	do	tańca.	
	 Dnia	28	czerwca	2016	 r.	wraz	z	naszą	drużyną	LWS	
byliśmy	w	Kielcach	na	Inauguracji	rozgrywek	w	piłce	noż-
nej.	Rozegrano	łącznie	12	meczów.	Nasza	drużyna	zremi-
sowała	 wynikiem	 1:1	 z	 drużyną	 LWS	 Szaniec.	 Jesteśmy	
bardzo	dumni	z	naszych	piłkarzy	i	życzymy	im	powodzenia	
w	dalszych	rozgrywkach.	
	 Codzienny	rytm	życia	w	klubie	 to	pomoc	w	odrabia-
niu	 zadań	 domowych	 (w	 trakcie	 roku	 szkolnego),	 wiele	
rozmów	na	różne	nurtujące	młodzież	tematy	oraz	wspólne	

Co się dzieje w Klubie Wolna Strefa w Pierzchnicy

gry	sportowe,	planszowe	i	komputerowe.	W	Klubie	działa	
także	sekcja	taneczna,	muzyczna	i	teatralna.	Organizujemy	
także	wycieczki	piesze	i	autokarowe	oraz	ogniska	i	zawody	
sportowe.

Agnieszka Głuszek
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	 W	dniu	27	czerwca	2016	r.	do	Młodzieżowego	Klubu	
„Wolna	 Strefa”	 Skrzelczyce	 oprócz	 stałych	 klubowiczów	
przybyli	podopieczni	Świetlic	„Aktywator”	gminy	Pierzch-
nica,	które	prężnie	działają	od	stycznia	tego	roku.	

Integracja jakich mało

	 Pomysł	 na	 integrację	 pojawił	 się	 spontanicznie,	 ale	
okazał	się	sukcesem.	Dzieci	i	młodzież,	która	na	co	dzień	
widuje	się	w	szkole,	miała	możliwość	na	spotkanie	w	tro-
chę	innym	charakterze:	był	czas	na	zabawę,	grilla,	przeką-

ski,	podchody,	rozgrywki	sportowe	i	taniec	belgijski	(otwo-
rzył	oraz	zakończył	 imprezę).	Ciekawym	punktem	okazał	
się	być	stół	z	„wytworami”	elementów	sensoplastyki,	które	
z	powodzeniem	prowadziła	Pani	Martyna.	

	 W	 czasie	 całodniowego	 festynu	 towarzyszyła	 nam	
muzyka,		pod	„batutą”	DJ	Krystiana	Pawlika,	któremu	ser-
decznie	dziękujemy	za	poświęcony	czas,	bezinteresowność	
i	zaangażowanie.	Bez	Ciebie	nie	mielibyśmy	tak	wspaniałej	
dyskoteki,	która	połączyła	pokolenia,	nauczyła	dystansu	 i	
spontaniczności-	Tego	Nam	brakuje	najbardziej.

	 Kończąc,	 zapraszamy	 do	 odwiedzania,	 współtworze-
nia	miejsc	integracji	jakimi	są	kluby	młodzieżowe	„Wolne	
Strefy”	i	świetlice		„Aktywator”	w	gminie	Pierzchnica.	Pa-
miętajcie,		że	każde	zaproponowane	działanie	nie	obejdzie	
się	bez	aprobaty	z	naszej	strony.

Kacper Idzik
WS Skrzelczyce

- Świetlica Aktywator, skąd nazwa i dlaczego właśnie 
taka?
Spośród wszystkich nazw, wychowawcy świetlic wybrali 3 
najlepsze, a my dokonaliśmy wyboru z tych propozycji „fi-
nałowych”. 
- Jak wygląda typowy dzień w świetlicy? Często do niej 
przychodzisz?
Staram się przychodzić często. W roku szkolnym zaczynamy 
od odrabiania pracy domowej, niekończących się rozmów, 
a później odbywają się zaplanowane zajęcia. Natomiast 
teraz kiedy mamy wakacje organizujemy sobie czas raczej 
poza murami świetlicy. Jazda na rowerach, spacery, wspól-
ne wypady nad wodę itd. 
- Czym dla ciebie jest to miejsce? Odbywają się tutaj 
jakieś zajęcia?
Świetlica	jest	dla	mnie	dobrze	spędzonym	czasem	wolnym,	
wsparciem	 i	 «taką»	 trochę	 przygodą.	 W	 czasie	 pracy	
świetlicy	odbywają	się	tutaj	różnego	rodzaju	zajęcia	m.in.	
sekcja	 ABC	 gotowania,	 plastyczna,	 taneczna,	 sportowa,		
zajęcia	teatralne,	wokalno-aktorskie	i	profilaktyczne.
- Masz jakieś korzyści wynikające z tego, że chętnie 
uczestniczysz w zajęciach?
Zdobywam nowe umiejętności, rozwijam pasje i talenty 
oraz spotykam się z dosyć fajnymi ludźmi. A i jeszcze dosta-
jemy punkty za uczestnictwo.
- Spotykacie się z „ludźmi”, którzy uczęszczają do in-
nych świetlic?
Tak spotykamy się. Na przykład przy wspólnych wyjazdach, 
dodatkowo miał miejsce też wspólny grill w świetlicy Akty-
wator Podlesie co wspominam naprawdę dobrze.

Co u nas słychać po półrocznej działalności?

- Lubisz takie integracyjne przebywanie, nie rywalizuje-
cie w jakikolwiek sposób?
Lubię i chyba nie rywalizujemy. Chociaż jesteśmy ludźmi 
młodymi z różnych miejscowości, więc  jakoś czuje się pew-
nego rodzaju rywalizację, ale chyba coraz mniejszą- prze-
cież mamy wspólne cele np. Projekt „Młodzi Aktywni”. 
Dwa spotkania projektowe odbyły się u Nas i  nie myślę, 
żeby ktokolwiek jeszcze czuł się lepszy czy gorszy. 
- Paulina, pięć skojarzeń na temat waszej świetlicy? 
Spacery, rozmowy, zabawy, wzajemna pomoc i spotkania.
 
Na	 pytania	 odpowiadała	 Paulina	 Musiał,	 podopieczna	
Świetlicy	Aktywator	Gumienice.	Dziękujemy	za	zaangażo-
wanie	i	sumienność.		Jesteśmy	dumni	:)

Wychowawcy świetlicy 
Aktywator Gumienice
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	 Maj	i	czerwiec	to	miesiące,	w	których	obchodzone	są	
rodzinne	święta:		26 maja – Dzień Matki,	a	23 czerwca – 
Dzień Ojca.	W	Społecznej	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Jana	
Pawła	II	w	Drugni	stało	się	już	tradycją	wspólne	obchodze-
nie	 tych	świąt.	W	tym	roku	dzień	 ten	obchodzony	był	14	
czerwca	pod	hasłem:	„Cudownych rodziców mam”. 
	 W	tym	wyjątkowym	dniu	wszyscy	uczniowie	składa-
li	 swoim	 rodzicom	 podziękowania	 za	 ich	miłość,	 dobroć	
i	 ciepło	 rodzinne	 oraz	 przygotowali	 dla	 swoich	 rodziców	
ciekawy	występ	 artystyczny.	 Swoje	 pięć	minut	 na	 scenie	
miały	przedszkolaki,	które	pod	czujnym	okiem	swoich	pań:	
Gabrieli	Sajkiewicz	i	Renaty	Poniewierka,	przedstawiły	ro-
dzicom	historię	o	zapominalskim	niedźwiadku,	który	dzięki	
przyjaciołom	żyjącym	na	łące	przypomniał	sobie	o	święcie	
mamy	 i	 taty.	 Przekonał	 się	 także	 o	 prawdziwej	 przyjaźni	
jaka	łączyła	go	ze	zwierzętami	i	o	tym,	iż	zawsze	może	na	
nich	liczyć.	Następnie	na	scenie	zagościli	uczniowie	z	klas	
0	 –	VI,	 przygotowywani	 przez	 panie:	Katarzynę	Ściana	 i	
Małgorzatę	Radomską.	Uczniowie	 recytując	wiersze	 oraz	
odgrywając	dwa	filmiki	„W	rodzinie	jest	jak	w	kinie”	i	„O	
żabce,	która	 rodziców	nie	słuchała”	słowem	i	piosenkami	
pragnęli	wyrazić	swoim	rodzicom	miłość	i	wdzięczność	za	
ich	 rodzicielską	 dobroć	 i	 cierpliwość.	 Między	 kolejnymi	
występami	uczniów		z	poszczególnych	klas,	czas	zgroma-
dzonym	 umilały	 pokazy	 tańca	 w	 wykonaniu	 uczniów	 ze	
szkolnego	koła	tanecznego,	pod	kierownictwem	pani	Pau-
liny	Kwaśniewskiej	–	Świercz.	Ponadto	dzieci	z	klasy	IV,	
przygotowywane	przez	panią	Barbarę	Szlompek,	przedsta-
wiły	Rodzicom	inscenizację	baśni	„O	Królewnie	Śnieżce	i	
siedmiu	krasnoludkach”.

Dzień Mamy i Taty w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni

	 Na	 zakończenie	uroczystości,	 przy	 akompaniamencie	
akordeonu	 Kamila	 Kałandyka,	 dzieci	 odśpiewały	 Rodzi-
com	„Sto	lat”	oraz	wręczyły	im	pamiątkowe	podziękowa-
nia	w	formie	kolorowych	dyplomów.	Były	to	chwile	pełne	
wzruszeń	i	miłości.

	 Dzień	Mamy	i	Taty	przebiegł	w	miłej	i	ciepłej	atmosfe-
rze.	Wszystkim	Rodzicom	serdecznie	dziękujemy	za	to,	że	
zaszczycili	nas	swoją	obecnością	i	raz	jeszcze	życzymy	100	
lat	w	zdrowiu,	szczęściu	oraz	miłości	i	szacunku	od	swoich	
dzieci.

	 30	maja	2016r.	przy	sprzyjającej pogodzie uczniowie 
Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Drugni obchodzili	swoje	święto.	Dmuchane	zamki,	potęż-
ne	zjeżdżalnie,	 tunele	 i	 suche	baseny	dominowały	w	 tym	
dniu	na	boisku	szkolnym.	Malinka	 i	Misiek	 to	para	klau-
nów,	którzy	oczarowali	wszystkie	dzieci.	Malowanie	twa-
rzy	i	chwytanie	olbrzymich	baniek	mydlanych,	to	zabawy,	
którym	nie	było	końca.	Na	uroczystości	byli	i	tacy,	którzy	
zdecydowali	 się	 przystąpić	 do	 konkurencji	 muzycznych.	
Śpiewanie	 do	melodii	 znanych	 piosenek	 przysporzyło	 im	
wiele	satysfakcji,	tym	bardziej,	że	ich	odwaga	była	nagra-
dzana.
	 Uśmiechnięte	twarze	i	radość	uczniów	wracających	do	
domów	była	dowodem,	że	dzieci	swoje	święto	spędziły	ra-
dośnie.
	 Dziękujemy	wszystkim	 sponsorom	 za	 pomoc	w	 zor-
ganizowaniu	 Święta	 Dzieci:	Wójtowi	Gminy	 Pierzchnica	
panu	 Stanisławowi	 Strąkowi,	 Komitetowi	 Rodzicielskie-
mu,	Zarządowi	Stowarzyszenia	Sportowo	Kulturalnego	w	
Drugni,	panu	Krzysztofowi	Zawierucha,	Piekarni	OL-MAR	

Dzień Dziecka 

z	Rakowa,	panu	Andrzejowi	Borowieckiemu,	Przedsiębior-
stwom	Handlowym:	Sawa	z	Buska	Zdroju,	ALMEX	ze	Sta-
szowa	i	Alex	Pol	z	Kielc	oraz	panu	Ireneuszowi	Lasakowi	i	
pomocnym	Rodzicom.

Elżbieta Stemplewska

Małgorzata Radomska
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	 Ostatniego	 dnia	 roku	
szkolnego	2015/2016	wszyscy	
związani	 ze	Społeczną	Szkołą	
Podstawowa	 im.	 Jana	 Pawła	
II	 w	 Drugni	 zebrali	 się	 przed	
jej	 budynkiem,	 aby	 wspólnie	
z	pocztem	sztandarowym	udać	
się	na	uroczystą	Mszę	Świętą,	
gdzie	podziękowaliśmy	za	ko-
lejny	rok	nauki.		
	 Po	 nabożeństwie	 wróci-
liśmy	 do	 szkoły,	 gdzie	 odby-
ło	 się	 uroczyste	 zakończenie	
roku	szkolnego.	Pani	dyrektor	

przywitała	bardzo	serdecznie	Zarząd	Stowarzyszenia	Spor-
towo-Kulturalnego,	księdza	proboszcza	Grzegorza	Olejar-

Zakończenie roku szkolnego

czyka,	 rodziców,	 nauczycieli	 	 i	wszystkich	 uczniów,	 któ-
rzy	na	pewno	z	utęsknieniem	czekali	na	 ten	dzień.	Potem	
odbyło	się	uroczyste	przekazanie	sztandaru	klasie	piątej,	a	
uczniowie	klasy	szóstej	złożyli		ślubowanie,	że	będą	godnie	
reprezentować		imię	naszej	szkoły.
	 Następnie	pani	dyrektor	wręczyła	nagrody	i	świadec-
twa	 z	 paskiem	wyróżnionym	uczniom	naszej	 szkoły	 oraz	
listy	gratulacyjne	dla	rodziców.	
	 Statuetkę	„Absolwent		Roku	2016”	otrzymali	Agniesz-
ka	Rajca	i	Bartosz	Pałyga.
	 Na	 zakończenie	 pani	 dyrektor	 pożegnała	 nas,	 życząc	
wszystkim	 słonecznych	 i	 udanych	 wakacji	 oraz	 przypo-
mniała	o	zasadach	bezpiecznego	wypoczynku.

Barbara Szlompek

Ogłoszenie	płatne



Wianki 2016 w Drugni

fot. Anna Zajączkowska



Festyn Świętojański 2016 w Skrzelczycach

fot. Klaudia Pawlik


