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„Rok przeminął jakby tydzień
I dożynek nadszedł dzień.

W darze niesiem nasze zboże,
Zboże nasze, to nasz czyn.”

                                                                       
                                                   Helena Drosińska



Dożynki Gminne 2016

fot. Anna Zajączkowska
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	 Dożynki	to	jeden	z	najpiękniejszych	dni	w	roku	każde-
go	rolnika,	to	radość	ale	i	odpoczynek	po	ciężkiej	pracy	na	
roli…
	 Tegoroczne	 Dożynki	 Gminne	 odbyły	 się	 15	 sierpnia	
2016	 r.	 w	miejscowości	 Podlesie.	 Uroczystość	 rozpoczę-
ła	 się	 od	 przemarszu	 korowodu	 dożynkowego,	 któremu	
przygrywał	 zespół	 Pierzchniczanie.	 Po	 złożeniu	wieńców	
dożynkowych	 przygotowanych	 przez	 jedenaście	miejsco-
wości,	rozpoczęła	się	uroczysta	Msza	Święta	dziękczynna,	
za	urodzaj	tegorocznych	plonów.		Po	Mszy	Świętej	nastą-
pił	 ceremoniał	 dożynkowy,	 podczas	 którego	 starości	 do-
żynkowi	w	osobach	Pani	Joanny	Litwin	i	Pana	Waldemara	
Chmiela	przekazali	na	ręce	Wójta	Pana	Stanisława	Strąka	
bochenek	chleba,	który	jak	zapewnił	Gospodarz	Gminy,	bę-
dzie	 dzielony	 sprawiedliwie.	Następnie	 pokrojono	 chleby	
przyniesione	 przez	 delegacje	 oraz	 poczęstowano	 wszyst-
kich	zebranych.

Dożynki Gminne 2016 w Podlesiu

	 Pośród	przybyłych	gości	 znaleźli	 się	miedzy	 innymi:	
Krystian	Jarubas	Poseł	na	Sejm	RP,	Anna	Krupka	Poseł	na	
Sejm	 RP,	 Piotr	 Żołądek	 Członek	 Zarządu	Województwa	
Świętokrzyskiego,	Michał	Godowski	Starosta	Kielecki,	Jan	
Cedro	Przewodniczący	Rady	Powiatu	Kieleckiego,	Marek	
Kwiecień	Członek	Zarządu	Powiatu	Kieleckiego,		Zdzisław	
Pniewski	 Prezes	 LGD	 „Białe	 Ługi”,	 Marian	 Buras	Wójt	
Gminy	Morawica,	Jan	Klamczyński	Wójt	Gminy	Szydłów,	
Stanisław	Piotr	Rękas	Radny	Powiatu	Kieleckiego,	Maria	
Łopatowska	Przewodnicząca	Rady	Gminy	Pierzchnica	oraz	
sołtysi	i	radni	z	terenu	Gminy	Pierzchnica.
	 Po	krótkich	przemówieniach	zaproszonych	gości	roz-
poczęła	 się	 część	 artystyczna	podczas	której	 swoje	umie-
jętności	zaprezentowały	wszystkie	zespoły	z	terenu	Gminy	
Pierzchnica:	 Pierzchniczanie,	 Pierzchniczanki,	 Skrzelcza-
neczki,	 Maleszowianki,	 Gumieniczanki,	 Drugnianki	 oraz	
Trio	 Country.	 Na	 scenie	 występowały	 również	 dzieci	
uczęszczające	do	świetlicy	wiejskiej	w	Podlesiu	oraz	mło-
dzież	z	Klubu	Wolna	Strefa	ze	Skrzelczyc.

	 Podczas	dożynek	rozstrzygnięty	został	konkurs	na	naj-
piękniejszy	wieniec	 dożynkowy,	 który	 bezsprzecznie	wy-
grał	ten	przygotowany	przez	mieszkańców	Pierzchnicy.	
	 Po	 części	 artystycznej	 wszyscy	 uczestnicy	 dożynek	
mogli	 się	 bawić	 ,	 do	 późnych	 godzin	 wieczornych,	 przy	
muzyce	wykonywanej	przez	zespół	MP2.		

Klaudia Pawlik
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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2016/2017
	Dzisiejszego	dnia	punktualnie	o	godzinie	8.30	 rozpoczę-
ła	się	Msza	Św.	 inaugurująca	rozpoczęcie	roku	szkolnego	
2016/2017.	W	okolicznościowym	kazaniu	ksiądz	proboszcz	
Marian	Gawinek	zachęcił	wszystkich	uczniów	do	wytężo-
nej	 pracy,	 z	 której	 pod	koniec	 roku	będzie	można	 zebrać	
owoce	w	postaci	dobrych	ocen	oraz	pozytywnych	wyników	
z	egzaminów.	Po	Mszy	udaliśmy	się	do	szkoły,	gdzie	na	sali	

gimnastycznej	powitała	wszystkich	pani	dyrektor,	wicedy-
rektor	oraz	pan	wójt	Stanisław	Strąk.	Wszyscy	życzyli	uda-
nego	roku	szkolnego,	wielu	sukcesów	i	zadowolenia.	Nowe	
wyzwania	 stoją	 zarówno	 przed	 uczniami,	 nauczycielami,	
dyrekcją	i	rodzicami.	Wszyscy	mamy	nadzieję,	że	najbliż-
sze	dziesięć	miesięcy	będzie	wypełnionych	satysfakcjonu-
jąca	wszystkich	pracą.

Moje miejsce w klubie w Skrzelczycach
	 Klub	 WS	 w	 Skrzelczycach	 funkcjonuje	 prawidłowo	
i	 jest	 idealnym	 miejscem	 do	 spędzania	 wolnego	 czasu,	
zarówno	przez	tych	młodszych,	jak	i		starszych.	Klubowi-
cze	mają	 szanse	 rozwijać	 swoje	 zainteresowania	 poprzez	
uczęszczanie	w	różnego	rodzaju	sekcjach.
	 Postanowiłam	zapytać	 innych	co	sądzą	na	 temat	klu-
bu.	Pytania	brzmiały:	„Czy	jesteś	zadowolony/zadowolona	
z	 istnienia	klubu?”	 	oraz	„Jeśli	miałbyś/miałabyś	wybrać,	
albo	 komputer	 albo	WS	 to	 co	 byś	 wybrał/wybrała?”.	 Po	
czym	 uzyskałam	 same	 pozytywne	 odpowiedzi.	 Pierwsze	
pytanie	 zadałam	 również	mamie	 jednego	 z	 najmłodszych	
klubowiczów	i	usłyszałam:	,,	Owszem,	jestem	zadowolona	
z	istnienia	takiego	miejsca.		Nie	ukrywam,	jest	to	również	
dla	mnie	wygodne.	Moje	dziecko	wraca	z	klubu	do	domu	
i	ma	odrobione	lekcje.	Bardzo	mnie	to	cieszy	ponieważ	nie	
zawsze	mam	czas	żeby	go	dopilnować”.	No	i	rzeczywiście	
tak	jest.	Oprócz	różnego	rodzaju	sekcji,	można	uzyskać	po-

moc	w	odrabianiu	lekcji,	jak	również	korepetycje	z	przed-
miotu,	z	którego	dziecko	sobie	nie	radzi.	Jak	widać	klub	jest	
świetnym	miejscem	na	naukę	i	zabawę.	
	 Ja	osobiście	jestem	bardzo	zadowolona	i	nie	wyobra-
żam	sobie	jak	wyglądałoby	moje	życie	bez	klubu.	Byłoby	
bardzo	nudno.		W	przyszłości	zamierzam	startować	na	wyż-
szy	poziom	i	zostać	wolontariuszką.	Do	klubu	przychodzą	
także	osoby,	które	przekroczyły	wiek	dojrzałości,	a	mimo	
to	udzielają	się	i	są	aktywne.	W	klubie	organizowane	są	też	
różnego	rodzaju	wycieczki	naukowe,	rozrywkowe...	Chłop-
cy	chętnie	jeżdżą	na	rozgrywki	piłkarskie,	na	których	mogą	
pokazać	na	co	ich	stać,	rywalizując	z	innymi	klubami.	My-
ślę,	że	przekonałam	nawet	tych	bardziej	upartych,	że	warto	
spędzić	z	nami	chodź	troszeczkę	wolnego	czasu.	U	nas		nie	
będziesz	się	nudził.

Dominika Cieśla
Klubowiczka klubu WS w Skrzelczycach

Wspólnoty gruntowe (wiejskie)
	 Zgodnie	z	nową	ustawą	o	zagospodarowaniu	wspólnot	
gruntowych	konieczne	jest	ustalenie	wykazu	uprawnionych	
do	udziału	we	wspólnocie.	
	 Dotyczy	to	wspólnot,	które	nie	mają	ustalonego	wyka-
zu	osób	uprawnionych	ani	ustalonych	wielkości	udziałów.	
Ustalenia	wykazu	uprawnionych	w	danej	wspólnocie	i	wiel-
kości	udziałów	dokonuje	Starostwo	Powiatowe	w	Kielcach	

na	 podstawie	 składanych	 wniosków	 indywidualnie	 przez	
osoby	zainteresowane.	
	 Więcej	 szczegółowych	 informacji	 można	 uzyskać	
w	Starostwie	Powiatowym	w	Kielcach.	
	 Termin	 składania	 wniosków	 upływa 31 grudnia 
2016r. 

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

Tomasz Stolarczyk
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Jubileusz 60-lecia OSP Gumienice

	 W	dniu	18	września	2016	r.	jednostka	Ochotniczej	Stra-
ży	Pożarnej	w	Gumienicach	obchodziła	 jubileusz	60	-	 le-
cia	 istnienia.	Obchody	 rozpoczęła	uroczysta	Msza	Święta	
polowa	o	godz.	14.00.	Po	Mszy	Św.		Komendant	Gminny	
OSP	Andrzej	Dudkiewicz	złożył	raport,	który	przyjął	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk.	 Po	 raporcie	 nastąpił	
przegląd	 pododdziałów	 i	 uroczyste	 odśpiewanie	 hymnu	
Rzeczypospolitej	Polskiej.
	 Otwarcia	uroczystości	i	powitania	zaproszonych	gości	
dokonał	Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk.	Wśród	
przybyłych	 na	 uroczystość	 znaleźli	 się:	 	 Członek	 Zarzą-
du	 Powiatu	 Kieleckiego	Marek	Kwiecień,	 Radny	 Powia-

Pożarnych:	OSP	Skrzelczyce,	OSP	Drugnia,	OSP	Pierzch-
nica,	OSP	Osiny,	OSP	Maleszowa	oraz	OSP	Piotrkowice.

tu	Kieleckiego	Stanisław	Rękas,	Z-ca	Dowódcy	JRG	PSP	
Nr	4	w	Chmielniku	mł.	bryg.	mgr	Bogdan	Niezgoda,	st.	asp.	
Rafał	Gwóźdź,		Przewodnicząca	Rady	Gminy	Pierzchnica	
Maria	Łopatowska	oraz	Wiceprezes	FRRP	Zdzisław	Rękas.	
W	jubileuszu	uczestniczyły	Jednostki	Ochotniczych	Straży	

	 Wiceprezes	 OSP	Gumienice	 Ryszard	 Zaród	 odczytał	
kronikę	 jednostki	po	czym	nastąpiło	uroczyste	wręczenie,	
strażakom	 z	 jednostki,	 indywidualnych	 odznak	 i	 wyróż-
nień.
	 Za	 ciągłą	 gotowość	 do	walki	 z	 ogniem	oraz	 oddanie	
w	 służbie	 strażacy	 otrzymali	 w	 prezencie	 od	Wspólnoty	
Wsi	 Gumienice	MOTOPOMPĘ,	 z	 kolei	 od	 Przedsiębior-
stwa	Eksploatacyjno	–	Wykonawczego	„GRYSOL”	otrzy-
mali	komplet	kamizelek.
	 Atrakcją	 Jubileuszu	 60-lecia	OSP	Gumienice	 był	 za-
pewne	występ	zespołu	Gumieniczanki.
	 Uroczystość	 zakończyła	 się	 defiladą,	 którą	 poprowa-
dził	Komendant	Gminny	OSP	Andrzej	Dudkiewicz.	Po	czę-
ści	oficjalnej,	strażacy	oraz	zaproszeni	goście	udali	się	na	
poczęstunek.

Klaudia Pawlik

Uroczyste otwarcie i poświęcenie placu zabaw w Gumienicach

	 W	 dniu	 12	 sierpnia	 2016	 roku	 odbyło	 się	 uroczyste	
otwarcie	i	poświęcenie	nowo	wybudowanego	placu	zabaw	
w	 miejscowości	 Gumienice.	 Plac	 zabaw	 powstał	 dzięki	
nieodpłatnemu	przekazaniu	terenu	o	powierzchni	20	arów	
przez	 Starostwo	 Powiatowe	 w	 Kielcach.	 Przedsięwzię-
cie	 zrealizowano	 z	 budżetu	 gminy,	 a	 jego	 koszt	 wyniósł	
37	028,00	zł.	W	wydarzeniu	udział	wzięli:	Starosta	Kielec-
ki	Michał	Godowski,	Wójt	 Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	
Strąk,	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas,	
Radny	 Rady	 Gminy	 Pierzchnica	 Jarosław	 Stawiarz,	 Soł-
tys	wsi	Gumienice	Henryk	Zgórski	oraz	Proboszcz	Parafii	
Pierzchnica	Ks.	Marian	Gawinek.

Klaudia Pawlik
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Wspomnień czar … czyli nasze wspólne, skrzelczyckie wakacje 2016

„Ważne,
 aby odpoczynek nie był ucieczką w próżnię,
 ale aby był wypełniony spotkaniem”

Św. Jan Paweł II
	 Wakacje	 2016	 były	 dość	 wyjątkowym	 czasem.	 Po-
wodów	 tej	 sytuacji	 było	 kilka.	 Przede	 wszystkim	 po	 raz	
pierwszy	 w	 licznych,	 wakacyjnych	 atrakcjach	 uczestni-
czyli,	 oprócz	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 Klubów	Wolna	 Strefa	
w	 Skrzelczycach	 czy	 Pierzchnicy,	 podopieczni	 skupieni	
wokół	 Świetlic	Aktywator	 z	 Ujen,	 Maleszowej,	 Podlesia	
czy	Gumienic.	Skoro	 to	grono	powiększyło	 się	o	wycho-
wanków,	 	 to	 nie	 można	 zapomnieć	 również	 o	 naszych,	
nowych	 wychowawcach,	 którzy	 zasilili	 grono	 pracowni-
ków.	Chodzi	oczywiście	o	panie:	Paulinę	Szwed,	Martynę	
Błaszczyk,	Wiolę	Sabat	oraz	pana	Kacpra	Idzika.		Wszyscy,	
wspólnie	dbaliśmy	o	to,	aby	naszym	podopiecznym	zaofe-
rować	ciekawe,	nietuzinkowe,	interesujące	i	niepowtarzal-
ne	wakacyjne		atrakcje.

DJ	–	Krystian,	któremu	jesteśmy	bardzo	wdzięczni		za		po-
moc.
		 Pomimo	 tego,	 że	początek	wakacji	był	bardzo	udany	
to	nie	spoczęliśmy	na	laurach,	dalej	tryskaliśmy	pomysła-
mi,	 tak	aby	nasi	podopieczni	nie	poznali	co	to	wakacyjna	
nuda.	Dlatego	w	lipcu	zorganizowaliśmy	m.in.:	całodzien-
ną	wycieczkę	do	Energylandii	w	Zatorze,	rajdy	rowerowe,	
wycieczki	 piesze	 po	 okolicy,	wypady	 nad	 pobliski	 zalew	
w	 Morawicy,	 gdzie	 ochotnicy	 chętnie	 zażywali	 kąpieli,	
a	 także	 zajadali	 się	 pizzą	 czy	 lodami.	 	Mieliśmy	 również	
okazję	 i	 przyjemność	 odwiedzić	 gospodarstwo	 agrotury-
styczne	”	Daleko	od	szosy”	p.	Elżbiety	Osman	w	Brodach.	
Spróbowaliśmy	tam	przepysznej	potrawy,	która	nazywa	się	
„Parzybroda”.	Za	jej	przygotowywanie,	serwowanie	i	pro-
pagowanie	kuchni	tradycyjnej		p.	Elżbieta	otrzymuje	liczne	
nagrody	w	konkursach	kulinarnych.		W	pierwszym	miesią-
cu	wakacji	odwiedziliśmy	również	pobliskie	Domy	Opieki.	
Pojawialiśmy	się	w	nich,	aby	pokazać	podopiecznym	tych	
ośrodków,	nasze	występy	wokalne	oraz	 taneczne.	Niejed-
nokrotnie	w	takich	odwiedzinach	towarzyszyły	nam	panie	
seniorki	skupione	wokół	Klubu	Seniora	w	Skrzelczycach.	
	 Jako,	 że	 nasi	wychowankowie	 lubią	wychodzić	 poza	
schematy,	 	 systematycznie	 występowaliśmy	 na	 festynach	
i	 dożynkach	 odbywających	 się	 w	 pobliskich	 miejscowo-
ściach.	Występy	 taneczne	 umiliły	 również	 czas	w	 trakcie	
spotkania		 integracyjnego		zorganizowanego	w	pobliskich	
Brzezinach	dla	zagranicznych	gości,	którzy	przebywali		na	
terenie	 gminy	 z	 racji	 odbywających	 się	 Światowych	Dni	
Młodzieży.
	 Miesiąc	 sierpień	 rozpoczęliśmy	mocnym	 uderzeniem	
czyli	spotkaniem	twarzą	w	twarz	z	kielecką	policją.	Spokoj-
nie,	spokojnie	wszystko	było	pod	kontrolą!	To	my,	zapro-
siliśmy	przedstawiciela	Komendy	Miejskiej	Policji	w	Kiel-
cach	z	Wydziału	Ruchu	Drogowego,	aby	opowiedział	nam	
o	naszym	bezpieczeństwie	na	drodze	i	nie	tylko.	Spotkanie	
przebiegało	w	bardzo	przyjaznej	atmosferze.	Pan	Policjant	
swoim	profesjonalnym	i	bezpośrednim	podejściem	zaskar-
bił	sobie	serca	nie	tylko	zebranych	klubowiczów,	ale	rów-
nież,	a	może	nawet	przede	wszystkim	naszych	seniorek.	Pa-
nie	bardzo	chętnie	i	otwarcie	zadawały	pytania,	wdawały	się	
w	dyskusje	oraz	polemizowały	ze	zdaniem	przedstawiciela	
służb	mundurowych.	Po	prelekcji	dzieci	miały	możliwość	
i	szansę		zrobienie	sobie	pamiątkowego	zdjęcia	z	Policjan-
tem.	Całe	spotkanie,	które	dotyczyło	naszego	bezpieczeń-
stwa	i	rozsądnego	zachowania	na	drodze	należy	zaliczyć	do	
bardzo	udanych.	Wiele	cennych	wskazówek	i	uwag	przyda	
się	wszystkim	w	codziennych	sytuacjach.	
	 W	 drugim	 miesiącu	 wakacji	 zorganizowaliśmy	 rów-
nież	 dla	 naszych	 podopiecznych	 wyjazd	 do	 kina	 Helios	
oraz	do	Kręgielni	Bowling.	Wszyscy	uczestnicy	wyciecz-
ki	obejrzeli	 jeden	z	proponowanych	 	seansów	filmowych:	
Epokę	lodowcowa	lub	Bardzo	Fajny	Gigant	.	Po	projekcji			
poszliśmy	na	kręgle,	gdzie	wszyscy	mieli	możliwość	spró-
bowania	swoich	sił	w	celnych	lub	mniej	celnych	rzutach.	

	 Sezon	wakacyjny	rozpoczęliśmy	pod	hasłem	„	Aktyw-
nie	 zacznij	 z	Nami…	WAKACJE”.	 	Oj	 działo	 się	wtedy,	
działo!	Były	podchody	zorganizowane	przez	klubowiczki:	
Julię	Jamioł	i	Annę	Gardjan	(DZIĘKUJEMY	ZA	PROFE-
SJONALIZM,	POMYSŁOWOŚĆ	I	ZAANGAŻOWANIE),	
był	 grill,	 a	 wraz	 z	 nim	 pyszne	 pieczone	 kiełbaski	 i	 inne	
smakołyki,	 były	 	warsztaty	 z	wykorzystaniem	elementów	
sensoplastyki	 	 czyli	 ciekawe	pokazy,	które	wzbudziły	 za-
interesowanie	 nie	 tylko	 wśród	 dzieci,	 ale	 również	 wśród	
młodzieży	 i	 dorosłych	 (DZIĘKUJEMY	 ZA	 ICH	 PRZE-
PROWADZENIE	 P.	MARTYNIE	 BŁASZCZYK).	 	 	 Ele-
mentem	rozpoczynającym	i	kończącym	festyn	było	wspól-
ne	 wykonanie	 przez	 podopiecznych	 oraz	 wychowawców	
tańca	 belgijskiego.	Zabawa	 była	 rewelacyjna	 i	 dostarczy-
ła	wielu	wrażeń	wszystkim	wykonawcom	 tańca	 (PIECZĘ	
NAD	 PROFESJONALNYM	 PRZEBIEGIEM	 PLĄSÓW	
OBJĘLI	WYCHOWAWCY:	WIOLA	 SABAT,	 PAULINA	
SZWED	ORAZ	KACPER	IDZIK,	ZA	CO	SERDECZNIE	
DZIĘKUJEMY!).		Ostatnią	atrakcją	festynu	była	dyskoteka	
dla	wszystkich	uczestników.	Muzykę	zapewniał	nam	nasz	
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	 Niewątpliwie	ważnym	sierpniowym	wydarzeniem	był	
wspólny	wyjazd	na	wycieczkę	do	Aqua	Parku	w	Krakowie.	
Spędziliśmy	tam	kilka	godzin.	W	tym	czasie	wszyscy	chęt-
ni	mogli	skorzystać	z	licznych	atrakcji	oferowanych	w	tym	
miejscu.	Pobyt	w	Aqua	Parku	dostarczył	wszystkim	uczest-
nikom	bardzo	dużo	radości	i	przyjemności.	
	 Ponadto	sierpień	minął	nam	na	licznych	wypadach	ro-
werowych	i	pieszych	po	okolicznych	miejscowościach,	wy-

jazdach	nad	zalew	w	Morawicy.	Uczestniczyliśmy	w	Do-
żynkach	 w	 Podlesiu,	 gdzie	 występ	miała	 grupa	 taneczna	
oraz	wokalna.		Zorganizowaliśmy	również	Maraton	Filmo-
wy	dla	naszych	starszych	klubowiczów.
	 Przez	cały	okres	wakacji	systematycznie	odbywały	się			
rozgrywki	 sportowe	 Ligii	 Wolnych	 Stref	 oraz	 warsztaty	
folklorystyczne.	Należy	podkreślić,	że	zaangażowanie	oraz	
profesjonalne	podejście	do	gry	w	piłkę	nożną	reprezento-
wane	przez	naszych	chłopaków	z	drużyny	budzi	szacunek	
i	podziw.	Wszystkie	 spotkania	miały	wysoki	poziom	gry.	
Odnosiliśmy	 zarówno	 zwycięstwa	 jak	 i	 porażki.	Najważ-
niejsze	jednak	jest	to,	że	członkowie	naszej	drużyny	piłkar-

skiej	dzielnie	walczyli	o	każde	dobre	zachowanie	na	boisku.	
Nie	straszne	im	były	wysokie	temperatury,	deszcze,	upadki,	
kontuzje,	potyczki.	Najważniejsza	była	walka	fair	play.	Na-
tomiast		w	trakcie	cotygodniowych	spotkań	na	warsztatach	
folklorystycznych,	które	miały	charakter	międzypokolenio-
wy,	uczestnicy	zostali	zapoznani	oraz	spróbowali	własnych	
sił	w	szydełkowaniu,	robieniu	na	drutach,	zdobieniu	meto-
dą	decoupage	oraz	wyszywaniu.	
		 Na	 zakończenie	 wakacji	 został	 zorganizowany	 mini	
festyn,	 w	 którym	 uczestniczyli	 podopieczni	 Świetlicy	
w	Skrzelczycach	oraz	świetlic	Aktywator.	W	trakcie	wspól-
nej	zabawy	malowaliśmy	 twarze,	bawiliśmy	się	balonami	
oraz	 chustą	 KLANZA,	 tańczyliśmy	 taniec	 belgijski	 oraz	
wspólnie	piekliśmy	kiełbaski	i	ziemniaki.	Ostatnim	etapem	
całego	spotkania		była		bardzo	kameralna	dyskoteka.	
	 Za	nami	cały	okres	wakacyjny,	w	którym	dominowa-
ła	 zabawa,	 radość,	 śmiech,	 szczęście,	 ale	 również	 troska	
o	drugiego	człowieka,	chęć	spotkania	i	bycia	z	innymi,	od-
powiedzialność	za	powierzone	zadanie.	
	 Zapewne	gdyby	nie	dzieci	i	młodzież,	którzy	wyraża-
li	 ochotę	 uczestniczenia	 w	 proponowanych	 im	 przez	 nas	
działaniach	 te	 opisane	 wydarzenia,	 spotkania,	 wycieczki	
nie	miałyby	miejsca.	Dlatego	w	 imieniu	 	wychowawców	
i	swoim	dziękuję	wszystkim	naszym	podopiecznym	z	tere-
nu	całej	gminy	Pierzchnica	za	liczną	obecność	w	wydarze-
niach	wakacyjnych	oferowanych	przez	Świetlicę	w	Skrzel-
czycach	oraz	Świetlice	Aktywator.	
	 Słowa	podziękowania	kieruję	również	w	stronę	wszyst-
kich	wychowawców	–	opiekunów	klubów	i	świetlic.	Marty-
na,	Paulina,	Wiola,	Kacper	-		DZIĘKUJĘ	za	kreatywność,	
otwartość,	 pomysłowość,	 współpracę,	 odpowiedzialność,		
wsparcie,	sumienność	i	dobre	słowo.	Życzę	Wam	również	
wielu	 wspaniałych,	 twórczych	 i	 motywujących	 do	 dzia-
łania	 chwil	 w	 rozpoczynającym	 się	 Roku	 Akademickim	
2016/2017.

 Martyna Jamrożek

	 Składam	serdeczne	podziękowania	 tym	osobom,	któ-
re	 nie	 szczędziły	 sił	 i	 poświęciły	 swój	 czas,	 aby	 pomóc	
mi	 w	 przygotowaniu	 tegorocznych	 Gminnych	 Dożynek	
w	Podlesiu,	oraz	sponsorom,	którzy	udzielili	mi	wsparcia	
materialnego	tj.:
1.	Laboratorium	Inżynierii	Lądowej	„Analizer”	z	Chmiel-

nika
2.	Gminna	Mleczarnia	z	Pierzchnicy
3.	PPH	–	Okmont	z	Pierzchnianki
4.	Piekarnia	Białogon	z	Morawicy
5.	Zakład	Przetwórstwa	Spożywczego	z	Pierzchnicy

Podziękowanie

6.	Sklep	„Mleczny	Róg”	z	Pierzchnicy
7.	 Skład	 Budowlany	 MOTOZBYCH	 Beata	 Osman	

z	Pierzchnicy
8.	Kopalnia	Wapienia	Morawica	S.A.	
9.	Piekarnia	Halina	Siwonia	z	Borkowa
10.	Sklep	spożywczy	z	Podlesia	Anna	Piwowar
11.	Handel	Obwoźny	B.	i	Ł.	Pawłowscy	z	Podlesia.

Sołtys sołectwa Podlesie 
Michał Stępień
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Wójt Gminy Pierzchnica ogłasza:

1. pierwszy	przetarg	ustny	nieograniczony na	sprzedaż	nieruchomości	niezabudowanej	oznaczonej	3606/1	o	powierzchni	
0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 800.

2.	pierwszy	przetarg	ustny	nieograniczony nr działki 3606/2	o	powierzchni	0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	
Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 830.

3. pierwszy	przetarg	 ustny	 nieograniczony na	 sprzedaż	 nieruchomości	 niezabudowanej	 oznaczonej	numerami działek 
3606/3 i 3613/1	o	łącznej	powierzchni	0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 900.

4. pierwszy	przetarg	ustny	nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr	numerami dzia-
łek 3606/4 i 3613/2	o	łącznej	powierzchni	0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 930.

5. pierwszy	 przetarg	 ustny	 nieograniczony na	 sprzedaż	 nieruchomości	 niezabudowanej	 oznaczonej nr działki 3613/3 
o	powierzchni	0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 1000.

6.	 pierwszy	 przetarg	 ustny	 nieograniczony na	 sprzedaż	 nieruchomości	 niezabudowanej	 oznaczonej	 nr działki 3613/4 
o	powierzchni	0,0921 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	33 150,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 1030.

7. pierwszy	 przetarg	 ustny	 ograniczony na	 sprzedaż	 nieruchomości	 niezabudowanej	 oznaczonej	 nr działki 3613/5 
o	powierzchni	0,1023 ha położonej	w	Pierzchnicy	przy	ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	36 820,00 zł plus obowiązująca stawka podatku VAT 23%. 
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 1100.

8. pierwszy przetarg ustny nieograniczony na	 sprzedaż	nieruchomości	niezabudowanej	oznaczonej	nr działki 745/2 
o	powierzchni	0,1876 ha położonej	w	Pierzchnicy	obr.	11,	Gmina	Pierzchnica,	 stanowiącej	według	ewidencji	gruntów	
i	budynków	użytki	pastwiska	trwałe.
Cena	wywoławcza	do	przetargu	została	ustalona	na	kwotę	31 160,00 zł .
Sprzedaż	nieruchomości	podlega	zwolnieniu	z	podatku	VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 listopada 2016 roku o godz. 1130.

Wszystkie	przetargi	odbędą	się	w	siedzibie	Urzędu	Gminy	w	Pierzchnicy,	ul.	13	Stycznia	6,	
26-015	Pierzchnica,	I	piętro,	pokój	nr	25.
Warunkiem	przystąpienia	do	poszczególnych	przetargów	jest	wpłacenie	wadium	w	pieniądzu	w	wysokości	10%	ceny	wy-
woławczej		do dnia 31 października 2016 roku,	na	konto	Gminy	Pierzchnica	
Nr	15	1020	2629	0000	9502	0015	8816.
Szczegółowe	informacje	w	tym	zakresie	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy	Pierzchnica	
ul.	13-go	Stycznia	6	w	godzinach	7:30-15:30,	pokój	numer	25	lub	telefonicznie	41-353-80-46	wewn.29.
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	 W	dniach	14	-20	sierpnia	2016	r.	50	uczniów	Zespołu	
Szkół	w	Pierzchnicy	i	Społecznej	SP	w	Drugni	przebywa-
ło	na	kolonii	 letniej	w	Rabce	–	Zdroju.	Dzieci	mieszkały	
w	 ładnym	 Ośrodku	 Wypoczynkowym	 „Benia”.	 Program	
kolonii	 był	 bardzo	 atrakcyjny.	Odbyły	 się	 dwie	 całodnio-
we	wycieczki	w	Tatry	i	Pieniny.	Uczestnicy	kolonii	zwie-
dzili	Rabkę	(park	zdrojowy,	ogród	jordanowski,	Rodzinny	
Park	Rozrywki	 „Rabkoland”,	 pracownia	 garncarska),	 Za-
kopane	 (skocznie	 narciarskie,	Krupówki,	 Sanktuarium	 na	
Krzeptówkach,	Aqua	Park),Murzasichle	(Izba	Regionalna),	
Niedzicę	(zapora	wodna,	rejs	statkiem	po	Zalewie	Czorsz-
tyńskim),	Chochołów	(skansen	budownictwa	góralskiego),	
Sromowce	Niżne	,	gdzie	rozpoczyna	się	spływ	Dunajcem,	
Chabówkę	(skansen	kolejnictwa,	udział	w	imprezie	„Paro-
wozjada”).	W	Sromowcach	Niżnych	dzieci	przeszły	przez	
most	 nad	Dunajcem	do	Słowacji,	 aby	w	przygranicznych	
sklepikach	zrobić	zakupy,	a	w	drodze	powrotnej	 z	Pienin	
zjeżdżały	 wózkami	 po	 torze	 saneczkowym	w	Kluszkow-
cach.	Dodatkowo,	poza	zaplanowanym	programem,	uczest-
nicy	kolonii	byli	w	kinie	na	filmie	„Epoka	lodowcowa”	w	
wersji	3	D,	oraz	 jeździli	gokartami	w	miasteczku	 ruchu	 -	
park	zdrojowy.	Na	kolonii	realizowany	był	program	wycho-
wawczy	 i	 profilaktyczny.	W	 ośrodku	 gościliśmy	 teatrzyk	
„Bajdurka”	ze	 spektaklem	profilaktycznym	„O	niegrzecz-
nym	Filipku”.	 Przeprowadzone	 zostały	 konkursy:	 czysto-

Kolonia w Rabce 2016

ści,	plastyczny,	sportowy.	Opiekę	nad	uczestnikami	kolonii	
sprawowali	 nieodpłatnie	 nauczyciele	 ZS	 w	 Pierzchnicy	 i	
Społecznej	SP	w	Drugni:	P.	Barbara	Miszczyk	–	kierownik,	
P.P.	Paulina	Kalatura,	Gabriela	Sajkiewicz,	Anna	Makuch	
–	wychowawcy.	Dzieci	 nie	 sprawiały	problemów	wycho-
wawczych,	na	kolonii	panowała	miła	i	przyjazna	atmosfe-
ra.	Organizatorzy	kolonii	serdecznie	dziękują:	Delikatesom	
Centrum	 	 za	 nieodpłatne	 przekazanie	 100	 sztuk	 napojów	
chłodzących	dla	uczestników	kolonii,	Aptece	w	Pierzchni-
cy	za	leki	do	apteczki	kolonijnej.	Koszty	kolonii	zostały	po-
kryte	z	odpłatności	uczestników	i	środków	własnych	Spo-
łecznego	Ruchu	Trzeźwości	w	Pierzchnicy		(1%	podatku).	

Prezes SRT Marek Kułan

	 W	bieżącym	roku	podczas		dożynek	gminnych	w	Pod-
lesiu	został	rozstrzygnięty	konkurs	na	najpiękniejszy	wie-
niec	spośród		sołectw	z	terenu	gminy	Pierzchnica.	Komisja	
konkursowa	ogłosiła,	że	zwycięski	wieniec		przygotowany	
został	przez	mieszkańców	Pierzchnicy,	i	to	właśnie	wieniec	
dożynkowy	 z	 Pierzchnicy	 reprezentował	 naszą	 gminę	 na	
Dożynkach	Powiatowych,	które	w	tym	roku	odbywały	się	
28	sierpnia	w	Masłowie.
	 W	Powiatowym		Święcie	Plonów	uczestniczyli	przed-
stawiciele	 władz	 samorządowych:	 Przewodnicząca	 Rady	
Gminy	Pierzchnica	Pani	Maria	Łopatowska,		Zastępca	Wój-

Gmina Pierzchnica na Dożynkach Powiatowych w Masłowie

ta	 Gminy	 Pierzchnica	 Wojciech	 Pęczkiewicz,	 	 Sekretarz	
Gminy	Pierzchnica	Halina	Ryśkiewicz,	Sołtys	Pierzchnicy	
Pani	Monika	Pawlik	oraz	panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	
w	Pierzchnicy	,	które	wieniec	przygotowały.
	 Na	 tegorocznych	 połączonych	 dożynkach	 Powiatu	
Kieleckiego	 i	Gminy	Masłów	 zaprezentowano	 łącznie	 26	
wieńców	–	19	reprezentujących	gminy	Powiatu	Kieleckie-
go	i	7	z	gminy	Masłów,	a	najpiękniejszym		uznano	ten,	któ-
ry	wyplotła		Pani	Józefa	Bucka	z	gminy	Miedziana	Góra.

Halina Ryśkiewicz
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	 W	dniu	28	sierpnia	2016	r.	(niedziela)	w	ramach	pro-
jektu	„Nasza	historia	-	Wilanów”	odbyła	się	 jednodniowa	
wycieczka	 do	 najpiękniejszych	miejsc	 naszej	 stolicy,	 pod	
patronatem	 Stowarzyszenia	 Oświatowo-Kulturalnego	 w	
Skrzelczycach.	
	 O	godzinie	4.30	grupa	49-ciu	osób,	w	której	skład	wcho-
dziły	całe	rodziny,	wyruszyła	ku	przygodzie.	Na	początku	
o	godzinie	8.30	w	Sanktuarium	Matki	Bożej	Łaskawej	w	
Warszawie	odbyła	się	Msza	Św.	z	naszym	uczestnictwem.	
Następnie	 indywidualnie	 do	 godz.	 11.00	 spacerowaliśmy	
uliczkami	Starego	Miasta,	a	potem	dzieliliśmy	się	wraże-
niami.	Wszyscy	oglądali	Zamek	Królewski,	kolumnę	króla	
Zygmunta	III,	pozostałości	murów	obronnych,	ale	byli	tacy,	
którzy	 dotarli	 nawet	 do	 Pałacu	 Prezydenckiego	 i	 Grobu	
Nieznanego	Żołnierza.	
	 Głównym	 jednak	 celem	 naszej	 podróży	 był	 pałac	

Wyjazd do Warszawy – Wilanowa

zwana	Milanów	 stała	 się	własnością	 Sobieskiego.	Nazwę	
zmieniono	wkrótce	 na	Villa	Nova,	 a	 później	 spolszczono	
ją	 na	 Wilanów.	 Budowana	 rezydencja	 początkowo	 była	
niewielka	w	formie	parterowego	dworu.	Jednakże	sukcesy	
militarne	oraz	wzrost	znaczenia	monarchy	wpłynęły	na	roz-
budowę	pałacu.	Po	śmierci	króla	pałac	stał	się	własnością	
jego	 synów,	 potem	miał	 jednak	wielu	 innych	właścicieli.	
Obecnie	opiekę	nad	obiektem	sprawuje	Muzeum	Narodowe	
w	Warszawie.	
	 To	urokliwe	miejsce	przybliżyło	nas	do	epoki,	w	której	
żył	król	Sobieski,	jak	i	późniejsi	właściciele	tego	miejsca.	
Poznaliśmy	 ówczesne	 meble,	 posadzki,	 tkaniny	 i	 malo-
widła	na	 ścianach	 i	 sufitach,	 ale	 również	codzienne	życie	
szlachcica.	 Zachwyciły	 nas	 kolekcje	 obrazów,	 suknie	 ba-
lowe		czy	serwisy	obiadowe.		Ciekawostką	był	oryginalny	
ubiór	szlachecki	,	który	był	prezentowany	na	najmłodszych,	
odważnych	 uczestnikach	 wycieczki.	 Pałac	 należy	 on	 do	
tych	nielicznych	zabytków	Warszawy,	które	w	niezmienio-
nej	postaci	przetrwały	do	dnia	dzisiejszego.
	 Kiedy	 nadszedł	 czas	 na	 obiad,	 każdy	 z	 uczestników	
mógł	zadowolić	się	smakiem	pobliskich	restauracji	i	barów,	
korzystając	z	ich	usług	gastronomicznych.	
	 O	godz.	16.	00	wyruszyliśmy	do		dalszego	zwiedzania	
-	 kolejny	 cel	 –	 ogrody	wilanowskie.	 Pogoda	 sprawiła,	 że	
bez	najmniejszych	kłopotów	podziwialiśmy	uroki	dwupo-
ziomowego	ogrodu,	łączącego	zróżnicowane	stylowo	czę-
ści	m.in.	 romantyczny	 park	 angielsko-chiński	 oraz	 ogród	
barokowy.	Wśród	bujnej	zieleni	podziwialiśmy	m.in.	Alta-
nę	Chińską,	most	Rzymski,	gotycką	fasadę	Holenderni	czy	
Gaj	Akademosa.	 Po	 wycieczce	 wszyscy	 nieco	 zmęczeni,	
ale	zadowoleni,	ok.	godziny	21.30	dotarliśmy	do	domów.
	 Chwile	spędzone	w	naszej	stolicy	na	pewno	na	długo	
pozostaną	w	naszej	pamięci	 jak	 i	 fotografiach,	które	były	
licznie	robione	podczas	zwiedzania	

 Renata Rubak i Renata Karasińska 

Jana	III	Sobieskiego	w	Wilanowie.	Podział	na	dwie	mniej-
sze	grupy	na	czele	z	przewodnikami,	pozwolił	na	bardziej	
szczegółowe	oględziny	tego	niezwykłego	miejsca.	Historia	
Pałacu	Wilanowskiego	 sięga	 1677	 roku,	 kiedy	 to	 wioska	

	 Urząd	 Gminy	 Pierzchnica	 informuje,	 że	 zadanie	
„OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKO-
EMISYJNEJ DLA GMINY PIERZCHNICA”	 zostało	
zrealizowane	 przy	 wsparciu	 finansowym	Wojewódzkiego	
Funduszu	 Ochrony	 Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	
Kielcach.

Ogłoszenie

Koszt	całkowity	zadania	wynosi	34 600,00 zł,	w	 tym	do-
tacja	w	kwocie	31 140,00 zł	 	–	stanowiąca	90	%	kosztów	
kwalifikowanych.
Środki	budżetu	gminy	wyniosły	3 460,00 zł. 

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

Dofinansowane	ze	środków	Wojewódzkiego	Funduszu
Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach
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	 27	września	2016	r.	uczniowie	III	klas	Gimnazjum,	już	
po	raz	szósty,	uczestniczyli		w	Zjeździe	Szkół	Prymasow-
skich	w	Komańczy.	Tegoroczny	zlot	był	szczególny,	gdyż	
w	tym	roku	przypada	60	rocznica	uwięzienia	Prymasa	Wy-
szyńskiego	w	Klasztorze	Sióstr	Nazaretanek	w	Komańczy.	
W	spotkaniu	wzięło	udział	20	szkół	noszących	imię	Pryma-
sa	Tysiąclecia	wraz	z	pocztami	sztandarowymi.		Uroczystej	
Mszy	Św.	przewodniczył	ks.	Abp	Józef	Michalik,	który	w	
wygłoszonym	słowie	bożym	przybliżył	historię	życia	Kar-
dynała	Wyszyńskiego	 oraz	 pouczył	 zebraną	 młodzież,	 iż	
należy	żyć	pobożnie	i	dokonywać	odpowiednich	wyborów.	

Gimnazjum z Pierzchnicy kolejny raz uczestniczyło w zjeździe Szkół Prymasowskich w Komańczy

Po	uroczystej	Mszy	Świętej		nasi	uczniowie	wraz	ze	swo-
imi	 opiekunami,	w	 osobach	 Pani	Małgorzaty	Kuli	 i	 Pani	
Agnieszki	 Wójcik,	 oraz	 duchowym	 wsparciu	 wikariusza	
naszej	parafii	ks.	Roberta	Tetera,	udali	się	do	Pustelni	św.	
Jana	 z	Dukli	 oraz	 Sanktuarium	Matki	Bożej	 Saletyńskiej	
w	Dębowcu	 zwanym	 również	 polskim	La	Salette.	Każdy	
uczestnik	wycieczki	maił	zapewniony	ciepły,	sycący	posi-
łek.	Organizatorem	wycieczki	był	Wójt	Gminy	Pierzchnica	
Stanisław	Strąk.

Klaudia Pawlik

	 W	okresie	wakacyjnym	angażowaliśmy	dzieci	w	zaję-
cia,	które	lubią	najbardziej.	Często	same	wychodziły	z	pro-
pozycją	 tego	 co	 chcą	w	 danym	dniu	 robić.	Największym	
zainteresowaniem	 cieszyły	 się	 warsztaty	 plastyczne	 pod-
czas	których	tworzyliśmy		biżuterię	według	własnych	pro-
jektów,	wypalaliśmy	ze	styropianu	litery,	postacie	bajkowe	
a	w	drewnie	wypalaliśmy	ciekawe	obrazy.	Młodsze	dzieci	
bardzo	lubią	zabawy	plastyczne	z	farbami	ale	zwykłe	farby	
to	nie	taka	frajda	jak	rosnące.	Tworzenie	obrazów	za	pomo-
cą	takich	farb	dostarcza	nie	lada	emocji	ponieważ	namalo-
wany	obraz	po	wypaleniu	przybiera	zupełnie	inny	wygląd.

Wakacyjny czas w Świetlicy i Klubie Wolna Strefa w Pierzchnicy

Gry	planszowe	to	zdecydowanie	ulubione	zajęcie	naszych	
wychowanków,	a	Remik	został	wybrany	„naszą	grą	klubo-
wą”.	Grają	w	nią	młodsi	i	starsi.	Gra	ta	uczy	logicznego	my-
ślenia,	 kombinatorykii	 skupienia	Przy	grach	planszowych	
poruszamy	bardzo	ważne	dla	nas	tematy	m.in.	poprawkowe	
egzaminy,	wakacyjne	plany,	zauroczenia	inną	osobą,	itp.
	 Dnia	 11	 lipca	 2016	 r.	 wybraliśmy	 się	 na	 pieszą	 wy-
cieczkę	do	„Piaskowni”.	Nordic	Walking	to	wspaniały	sport	
który	mogą	uprawiać	ludzie	młodzi	i	starsi.	Dzieci	po	raz	
pierwszy	 skosztowały	 jak	 smakuje	 ziarno	 prosto	 z	 kłosa.	
Po	długim	przeszło	godzinnym	marszu	nadeszła	chwila	wy-
tchnienia	nad	stawem	w	Piaskowni.	Zimna	woda	i	piękno	
tego	zakątka	zachwyciła	nas.
	 W	środę	13	lipca	2016	r.	na	boisku	Orlik	przy	Zespole	
Szkół	w	Pierzchnicy	odbyły	się	 rozgrywki	w	piłkę	nożną	
w	 ramach	dziewiątego	 sezonu	Ligi	Wolnych	Stref.	Mimo	
deszczowej	 pogody	wszystkie	 drużyny,	 które	miały	 roze-
grać	swoje	mecze	spotkały	się	na	płycie	boiska.	Na	szczę-
ście	pogoda	poprawiła	się	jak	na	zamówienie,	a	zawodnicy	
dali	 z	 siebie	 wszystko	 prezentując	 wysokie	 umiejętności	
sportowe.	Wszystkie	 mecze	 sędziował	 animator	 sportu	 z	
Pierzchnicy	 Jakub	 Majewski.	 O	 punkty	 walczyło	 osiem	
drużyn,	w	 tym	dwie	młodsze	drużyny,	a	mianowicie:	WS	
Busko	–	Zdrój,	WS	Szczaworyż	i	sześć	starszych	drużyn:	
WS	Szyszczyce,	WS	Skrzelczyce,	WS	Sędziejowice	,	WS	
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Pierzchnica	 i	WS	Przededworze.	Na	 zakończenie	 rozgry-
wek	czekała	na	zawodników	i	 ich	kibiców	niespodzianka	
–	ognisko,	poczęstunek	i	kiełbasa	z	grilla.
	 Dnia	21	lipca	2016	r.	wyruszyliśmy	na	wycieczkę	do	
gospodarstwa	 agroturystycznego	 „Różane	 wzgórze”	 w	
Lubani.	Oprócz	 gospodarzy	 przywitały	 nas	 piękne	 cztery	
psy.	Gospodarz	pan	Paweł	
	 Wysocki	oprowadził	nas	po	gospodarstwie	zapoznając	
dzieci	ze		swoim	stadem	koni,	których	ma	30	szt.,	psami,	
kotami,	gromadą	kaczek	 i	kur.	 	Po	krótkiej	pogadance	na	
temat	bezpiecznego	podróżowania	wyruszyliśmy	na	prze-
jażdżkę	bryczką	po	okolicy.	Po	drodze	mijaliśmy	gospodar-
stwa	na	których	zainstalowane	były	silosy.	Po	przejażdżce	
bryczką	 nadszedł	 czas	 na	 indywidualną	 jazdę	 konno.	W	
czasie	gdy	jedni	jeździli	inni	mogli	się	pobawić	na	drabin-
kach	lub	pokarmić	konie.	Kolejnym	punktem	programu	był	
posiłek,	 czyli	kiełbaska	z	grilla	 i	 ciasto	 jabłkowo-śliwko-
we,	które	w	klubie	sami	upiekliśmy.	Następnie	po	krótkim	
odpoczynku,	 rozegraliśmy	 konkurencję	 w	 przeciąganiu	
liny.	Panie	również	zostały	zaangażowane	w	tę	dyscyplinę.	
Dzieci	miały	okazję	poobserwować	jak	panie	ze	wsi	prze-

bierają	zebrane	zboże,	które	później	zostało	użyte	do	zapla-
tania	wieńca	dożynkowego.
	 Dni	wakacyjne	 to	 czas	 integracji	 dzieci	 ze	wszystkich	
świetlic	z	gminy	Pierzchnica.	Już	pierwszego	dnia	sierpnia	
w	 świetlicy	w	 	Skrzelczycach	odbyło	 się	 spotkanie	 dzieci,	
młodzieży	i	seniorów	z	terenu	gminy	Pierzchnica	z	policjan-
tem,	w	którym	udział	wzięli	również	nasi	wychowankowie.	
Spotkanie	 dotyczyło	 niebezpiecznych	 sytuacji	 jakie	 mogą	
spotkać	 każdego	 człowieka	 oraz	 bezpiecznego	 poruszania	
się	po	drogach.	Po	spotkaniu	przyszedł	czas		na	zabawy	na	
świeżym	powietrzu.	Na	zakończenie	spotkania	rozegraliśmy	
mecz	 w	 siatkówkę	 pomiędzy	 dziećmi	 i	 wychowawcami	 z	
różnych	świetlic	z	terenu	gminy	Pierzchnica.
	 Drugiego	dnia	sierpnia	wybraliśmy	się	wraz	z	kolega-
mi	ze	świetlic	do	kina	Helios	na	film	pt.	BFG:	Bardzo	Fajny	
Gigant,	a	później	na	kręgle.
	 Młodzież	 w	 dni	 pogodne	 chętnie	 wychodziła	 przed	
świetlicę	 aby	 pograć	w	 unihokeja	 lub	 piłkę	 siatkowa,	 ry-
walizowali	także	w	skokach	na	skakance	i	w	kręceniu	hula	
–	hop.	Dzieci	oprócz	sportowych	zajęć,	tworzyły	kolorowe	
obrazy	na	asfalcie	za	pomocą	kredy.	Powróciły	także	dawne	
gry	typu	klasy	i	wybijanka.
	 Dnia	 25	 sierpnia	wybraliśmy	 się	 na	wycieczkę	 auto-
karową	do	Exodus	Club	w	Bilczy	na	ściankę	wspinaczko-
wą.	Przed	rozpoczęciem	wspinaczki	trzeba		było	wysłuchać	
krótkiej	 pogadanki	 na	 temat	 bezpiecznego	 poruszania	 się	
po	ściankach	i	zrobić	rozgrzewkę:	30	pajacyków	i	tyle	samo	
przysiadów.	A	potem,	dzieci	rozpoczęły	wspinanie	i	rywali-
zację,	kto	pierwszy,	kto	szybciej	itd.	Tym,	którzy	nie	mieli	
już	siły	się	wspinać	trener	zaproponował	hamburgera,	czyli	
przekładanie	dzieci	dużymi	pufami	–	była	to	bezpieczna	za-
bawa	i	chętnych	nie	brakowało.	Po	godzinnym	pobycie	w	
Exodus	Club	udaliśmy	się	do	Morawicy	na	basen.	W	waka-
cje	na	basenie	byliśmy	czterokrotnie.

Agnieszka Głuszek

Wróciliśmy po wakacjach

	 Dnia	22.08.2016r.	uczestnicy	i	pracownicy	Warsztatów	
Terapii	 Zajęciowej	 w	 Osinach	 wrócili	 do	 pracy	 po	 mie-
sięcznej	przerwie	wakacyjnej,
	 Większość	 uczestników	 nie	 mogła	 się	 już	 doczekać	
powrotu,	niektórzy	jednak	chętnie	przedłużyli	by	sobie	wa-

kacje.	Ale	do	pracy	czas	wrócić.	Już	w	pierwszych	dniach	
pracy	 zaczęliśmy	 przygotowywać	 naszych	 uczestników	
do	VII	Wojewódzkiego	 Turnieju	 Tenisa	 Stołowego	 Osób	
Niepełnosprawnych,	który	odbył	się	09.09.2016r.	w	Domu	
Pomocy	 Społecznej	 w	 Łagiewnikach.	 W	 turnieju	 wzięła	
udział	5-cio	osobowa	ekipa	z	naszej	placówki.	Na	zakoń-
czenie	zawodnicy	otrzymali	nagrody	rzeczowe	i	dyplomy.
Tego	samego	dnia	odbyło	się	również	VIII	Świętokrzyskie	
Piesze	 Spotkanie	 Integracyjne	 osób	 chorych	 psychicznie,	
zaburzonych	 i	 niepełnosprawnych	 Strawczyn	 –	 Hucisko	
zorganizowanym	 przez	 Stowarzyszenie	 Przyjaciół	 DPS	 z	
Gnojna	 i	Domu	Pomocy	Społecznej	 z	Gnojna,	w	 którym	
wzięła	 udział	 10-cio	 osobowa	 grupa	 wraz	 z	 opiekunami	
z	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach.	Rajd	 rozpo-
czął	 się	w	Strawczynie	 (zalew	Strawczyn),	 trasa	 przebie-
gała	przez	miejscowość	Niedźwiedź	do	Huciska	(Perzowa	
Góra	–	grota	Św.	Rozalii).	Nasi	podopieczni	przeszli	ok.	8	
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km.	Otoczenie	lasów	i	świeże	powietrze,	a	przy	tym	pięk-
na	słoneczna	pogoda	wszystkim	nam	dostarczyła	energii	na	
aktywnie	spędzony	dzień.	Zmęczeni,	ale	zadowoleni	w	go-
dzinach	popołudniowych	wróciliśmy	do	domu.					Po	kilku	
dniach	odpoczynku	nasi	podopieczni	rozpoczęli	treningi	do	
kolejnych	zawodów.	Dnia	22.09.2016r.	na	obiekcie	sporto-
wym	Domu	pomocy	Społecznej	w	Zgórsku	odbył	się	Wo-
jewódzki	Letni	Turniej	Bocce	Osób	Niepełnosprawnych,	w	
którym	wzięła	udział	5-cio	osobowa	drużyna	z	naszej	pla-
cówki.	Zawodnicy	grali	4	metalowymi	kulami	w	grupach	
i	 indywidualnie.	W	grze	 indywidualnej	nasz	podopieczny	
Damian	Łukawski	zajął	pierwsze	miejsce.	Po	zaciętej	rywa-
lizacji	uczestnicy	dostali	nagrody,	medale	i	Puchar.
	 Dnia	 23.09.2016r.	 odbyły	 się	 IV	 Mistrzostwa	Woje-
wództwa	 Świętokrzyskiego	 Osób	 Niepełnosprawnych	 w	
piłce	 stołowej	 –	 piłkarzyki,	 w	 którym	wzięła	 udział	 4-ro	
osobowa	grupa	uczestników	z	Warsztatów	Terapii	Zajęcio-
wej	z	Osin.
	 Nasi	 podopieczni	 po	 aktywnie	 spędzonym	 wrześniu	
nie	mają	chwili	odpoczynku,	bo	od	początku	października	
będziemy	przygotowywać	prace	na	kolejny	już	w	tym	roku	

konkurs	plastyczny.	Jak	co	roku	będziemy	również	wyko-
nywać	wiązanki	na	groby	na	Święto	Zmarłych,	które	będzie	
można	zakupić	na	kiermaszach	zorganizowanych	przez	na-
szą	placówkę	w	Urzędzie	Gminy	w	Pierzchnicy	w	połowie	
października.

Barbara Szczukiewicz

Wakacyjna miłość…

Czy pamiętasz moja miła
Tę sukienkę swoją w kwiatki?

Kiedy w parku spacerując
Zobaczyłem Cię przypadkiem.

Dzień lipcowy był, lecz chłodny
W ciemnych chmurach było słońce…

A ty włosy miałaś długie
Oczy piękne i błyszczące.

Gdy na ciebie popatrzyłem
Uśmiechnęłaś się zalotnie.
Taki piękny uśmiech miałaś

I czerwone usta słodkie.

Tyle nocy i dni tyle
Upłynęło od tej chwili,

A me serce wciąż do ciebie
Jak ten ptaszek cicho kwili…

Barwy lata – barwy życia

Świat się mieni barwą kwiatów,
Dzień się budzi śpiewem ptaków.

Słońce mocno grzeje z nieba,
Nagle błysk i grzmot, ulewa…

Jak zatrzymać lata chwile,
Nim odlecą, jak motyle

I słowika śpiew radosny,
I uczucia gest miłosny?

Kto odpowie na pytanie:
Czym jest miłość? Czym rozstanie?

Jak uczucia siłę zmierzyć?
I jak ból rozstania przeżyć?

Jest w miłości wielka siła,
Bo Moc Boża ją zrodziła.

Daje radość, daje szczęście
I pomaga znieść odejście…

Jan Jędrzejewski 
(Skrzelczyce)
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Jubileusz 60-lecia OSP Gumienice
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Wakacje w świetlicach
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