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Festyn Rodzinny Pierzchnica
	 W	dniach	20,	22	oraz	23	lipca	2017r.	odbywały	się	na	
terenie	 naszej	 gminy	uroczyste	 obchody	Dni	Pierzchnicy.	
W	 czwartek	 posłuchać	można	 było	muzyki	 klasycznej	w	
wykonaniu	 zespołu	 CAMERATA,	 w	 sobotę	 udać	 się	 na	
rajd	 rowerowy	a	wieczorem	obejrzeć	finał	Turnieju	o	Pu-
char	Wójta	Gminy	w	piłce	nożnej.		23	lipca	około	godziny	
9.30	kibicować	można	było	strażakom,	którzy	zmagali	się	
w	zawodach	sportowo-pożarniczych.	Z	kolei	w	niedzielne	
popołudnie	na	Rynku	w	Pierzchnicy	odbył	się	Festyn	Ro-
dzinny. 
	 Gospodarz	 Gminy,	 Pan	 Wójt	 Stanisław	 Strąk	 witał	
wszystkich	 przybyłych	 gości	 oraz	mieszkańców	 gminy	 na	
uroczystych	obchodach	Dni	Pierzchnicy.	Wśród	gości	przy-
byłych	 na	 Festyn	 Rodzinny	 znaleźli	 się:	 Piotr	 Żołądek	 –	
Członek	 Zarządu	Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Marek	
Kwiecień	 –	 Członek	 Zarządu	 Powiatu	Kieleckiego,	 Paweł	
Gratka	–	Dyrektor	Powiatowego	Zarządu	Dróg,	 Jan	Cedro	
–	 Przewodniczący	 Rady	 Powiatu,	 Alina	 Siwonia	 –	 Wójt	
Gminy	Raków,	Mariusz	Ściana	–	Zastępca	Burmistrza	Miast	
i	Gminy	Chmielnik,	Witold	Kowal		-	Dyrektor	biura	Zarzą-
du	LGD	Białe	Ługi,	Stanisław	Piotr	Rękas	–	Radny	Powiatu	
Kieleckiego,	Dariusz	Michalski	-		Prezes	FRRP,	Magdalena	
Ogłoza	 –	 Prezes	 Stowarzyszenia	 Oświatowo-Wychowaw-
czego	w	Pierzchnicy,	Maria	Łopatowska	–	Przewodnicząca	
Rady	Gminy	oraz		radni	i	sołtysi	z	terenu	Gminy	Pierzchnica.
	 Na	 Festynie	 Rodzinnym	 w	 Pierzchnicy	 nie	 zabrakło	
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	oraz	Pierzchniczan.	Na	 scenie	 swoje	umiejętności	
wokalne	zaprezentował	również	zespół	Profesjonalności,	w	
skład	 którego	wchodzi	 uzdolniona	muzycznie	młodzież	 z	

terenu	naszej	gminy,	a	także	zespół	DUET	–	Karolina	Sału-
ga	i	Radosław	Sroka.
	 Podczas	Festynu	Rodzinnego	w	Pierzchnicy	odbyła	się	
II	 część	 konkursu	 kulinarnego	 „Pierzchnica	 kraina	 sera”,	
podczas	której	uczestnicy	konkursu,	czyli	KGW	Maleszo-
wianki,	Klub	Seniora	ze	Skrzelczyc	oraz	Zakład	Przetwór-
stwa	 Spożywczego	 w	 Pierzchnicy,	 musieli	 przygotować	
potrawy	z	pierzchnickiego	sera.	Wyniki	konkursu	zostaną	
ogłoszone,	 po	 odbyciu	 się	 ostatniej	 III	 części	 konkursu,	
podczas	 Dożynek	 Gminnych.	 Każdy	 uczestnik	 imprezy	
mógł	liczyć	na	ciepły	posiłek.
	 Około	godziny	20.00	na	scenie	na	pierzchnickim	Ryn-
ku	pojawiła	się	gwiazda	wieczoru	zespół	EXAITED,	który	
zachwycił	zebranych	gości,	żywiołowość	i	charyzma	tance-
rzy	oraz	niezwykła	empatia	wokalistki	była	zapewne	tego	
przyczyną.	Po	występie	można	było	zrobić	sobie	pamiątko-
we	zdjęcie	z	zespołem	oraz	otrzymać	płytę	z	autografem.	
Niewątpliwie	 występ	 zespołu	 EXAITED	 był	 największą	
atrakcją	tegorocznych	Dni	Pierzchnicy,	wpadające	w	ucho	
utwory	 porwały	 do	 tańca	 nie	 tylko	młodzież,	 ale	 także	 i	
starszych	uczestników	imprezy.
	 Po	występie	gwiazdy	wieczoru,	wszyscy	zgromadzeni	
goście	oraz	mieszkańcy	gminy	bawili	 się	do	późnych	go-
dzin	nocnych	przy	muzyce	wykonywanej	przez	zespół	Jo-
lana	z	Radlina.
	 Wydarzenie	 współfinansowane	 jest	 ze	 środków	 Unii	
Europejskiej	w	 ramach	 działania	 „	Wsparcie	 dla	 rozwoju	
lokalnego	w	ramach	inicjatywy	LEADER”	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.
	 Operacja		pt.	„Pierzchnica	–	kraina	sera	i	kultury.”		re-
alizowana	w	ramach	Projektu	Grantowego	„Cykl	imprez	i	
wydarzeń	 kulturalnych	wykorzystujących	 zasoby	 obszaru	
LGD	„Białe	Ługi”.

Klaudia Pawlik
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Zmiana nazwy ulicy 13-go Stycznia

	 W	ubiegłym	roku	uchwalona	została	ustawa	dekomu-
nizacyjna,	która	zobowiązuje	samorządy	do	zmiany	nazw	
ulic,	 które	 wiążą	 się	 z	 systemem	 komunistycznym.	 Jeśli	
chodzi	o	Pierzchnicę	to	do	ulic	propagujących	system	ko-
munistyczny	zaliczona	została	ulica	13-go Stycznia. 
	 Na	 spotkaniu	 w	 dniu	 30	 maja	 mieszkańcy	 tej	 ulicy	
stwierdzili,	 że	nie	 chcą	zmiany	nazwy	gdyż	wcale	 im	się	
nie	kojarzy	z	propagowaniem	systemu	komunistycznego,	a	
jedynie	 z	 faktem,	 że	w	 tym	dniu	Pierzchnica	 została	wy-
zwolona	 z	 okupacji	 niemieckiej.	 Wychodząc	 naprzeciw	
oczekiwaniom	mieszkańców	Wójt	Gminy	Stanisław	Strąk	

wystąpił	do	Instytutu	Pamięci	Narodowej	o	zajęcie	stano-
wiska	w	tej	sprawie.	W	odpowiedzi	IPN	poinformował,	że:	
„nazwa ulicy 13 Stycznia odnosi się do wkroczenia Armii 
Czerwonej do Chmielnika i okolicznych miejscowości w 
1945 roku i podlega zmianie zgodnie z ustawą”	.	Informa-
cja	z	IPN-u	została	przekazana	mieszkańcom.	
	 Na	kolejnym	spotkaniu	w	dniu	28	lipca	po	dyskusji	 i	
rozpatrzeniu	różnych	propozycji	nowej	nazwy	ostatecznie	
zdecydowano,	że	będzie	to	nazwa:	Urzędnicza.

Sekretarz Gminy
Halina Ryśkiewicz

Ponad 91 % mieszkańców za przywróceniem praw miejskich dla Pierzchnicy

	 W	miesiącu	marcu	br	gru-
pa	inicjatorów	w	składzie:	
1.Maria	Łopatowska	–	Prze-
wodnicząca	RG,
2.Wiesław	 Kwaśniewski	 –	
radny 
z	Pierzchnicy,
3.Arkadiusz	Ogłoza	–	radny
z	Pierzchnicy,
4.Monika	 Pawlik	 –	 sołtys	
Pierzchnicy,	
5.Dariusz Michalski – Pre-

zes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica,
6.Ewa Rogowska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Pierzch-
nicy 
–	wystąpiła	z	wnioskiem	o	podjęcie	działań	w	celu	przywró-
cenia	praw	miejskich	dla	Pierzchnicy.	Inicjatywa	pojawiła	
się	w	związku	 z	nadaniem	praw	miejskich	dla	Morawicy	
oraz	podobnymi	inicjatywami	w	innych	gminach	(Wiślica,	
Szydłów,	Raków.).

	 W	 tej	 sytuacji	 Rada	 Gminy	 podjęła	 uchwałę	 w	 celu	
przeprowadzenie	 konsultacji	 wśród	 mieszkańców	 gminy	
w	tej	sprawie.	Konsultacje	przeprowadzili	pełnomocnicy	w	
okresie	od	1	maja	do	30	czerwca	br.	

	 W	konsultacjach	wzięło	udział	1933	osoby	tj.	51,4	%	
dorosłych	 mieszkańców	 gminy.	 Za	 przywróceniem	 praw	
miejskich	dla	Pierzchnicy	opowiedziało	się	1772	osoby	tj.	
91,7	%,	przeciw	było	76	osób	(3,9%),	a	wstrzymało	się	od	
głosu	 85	 osób	 (4,4%).	 	W	 samej	 Pierzchnicy	 frekwencja	
w	konsultacjach	była	dużo	większa	–	64,5%	(552	osoby).	
Za	przywróceniem	praw	miejskich	było	93,7%	(517	osób),	
przeciw	 było	 2,7%	 (15	 osób),	 wstrzymało	 się	 3,6%	 (20	
osób).	

	 Tak	wysokie	poparcie	tej	inicjatywy	jednoznacznie	ob-
liguje	władze	gminy	do	kontynuowania	prac	nad	wnioskiem	
o	przywrócenia	praw	miejskich	dla	Pierzchnicy	tak	aby	go	
złożyć	w	ustawowym	terminie	tj.	do	31	marca	2018	roku.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 Wojewoda	 Świętokrzyski	 oraz	 Rząd	
Rzeczypospolitej	wyda	pozytywną	decyzję	 (tak jak to się 
stało ostatnio w przypadku Wiślicy, Radoszyc czy Łagowa)		
i	od	1	stycznia	2019r.	–	po	150	latach	przerwy	-	Pierzchnica	
znów	będzie	miastem.	

	 Byłaby	 to	 taka	 sprawiedliwość	 dziejowa	 i	 wreszcie	
uchylone	zostałyby	skutki	 represyjnego	dekretu	carskiego	
degradującego	 Pierzchnicę	 za	 zaangażowanie	 mieszkań-
ców	w	Powstaniu	Styczniowym.	

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

Liczba ludności w Pierzchnicy od 1990roku:
1990r.  - 644 osoby
1995r.  – 764 osoby
2000r. – 845 osób
2005r. – 919 osób
2010r. – 1018 osób
2016r. – 1059 osób

Nastąpił przyrost liczby mieszkańców od 1990 roku o 415 
osób tj. o 65%
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Otwarcie dróg na terenie Gminy Pierzchnica
	 W	 dniu	 31	 lipca	 dokonano	 otwarcia	 dróg	 gminnych	
i	 powiatowych	 na	 terenie	 gminy	 Pierzchnica.	W	 uroczy-
stości	 wzięli	 udział:	 Piotr Żołądek	 –	 Członek	 Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego,	 Michał Godowski	 –	
Starosta	 Kielecki,	 Marek Kwiecień	 –	 Członek	 Zarządu	
Powiatu	 Kieleckiego,	 Stanisław Strąk	 –	 Wójt	 Gminy	
Pierzchnica,	Paweł Gratka	 –	Dyrektor	Powiatowego	Za-
rządu	 Dróg,	Stanisław Piotr Rękas	 –	 radny	 powiatowy,	
Halina Wójcik i Janusz Stępień	 –	 radni	 ze	 Skrzelczyc,	
Renata Błaszczyk	–	radna	z	Górek,	Jan Stęplewski	–	rad-
ny	z	Ujen	oraz	Marta Jarczak	–	sołtys	z	Holender.	

	 Otwarto	drogi	gminne	o	długości	ok.	2,5	km:	Skrzel-
czyce	Dąbrowa,	Górki	Podgrzywie	oraz	w	Pierzchniance.	
Drogi	 te	 zostały	 zmodernizowane	 przy	 dofinansowaniu	 z	
Urzędu	Marszałkowskiego	ze	środków	unijnych	programu	
PROW.	Wartość	inwestycji	to	kwota	ponad	330.000zł.	

	 Dokonano	 również	otwarcia	dróg	powiatowych	zmo-
dernizowanych	w	miesiącu	grudniu	ubiegłego	roku	o	łącz-
nej	długości	ok.	7	km:	Skrzelczyce	–	Górki,	Kalina	Górecka	
–	Pierzchnica,	Wierzbie	–	Drugnia	oraz	Ujny	–	Holendry.	
Na	modernizację	w/w	dróg	Starosta	Kielecki	pozyskał	do-
tację	 od	Wojewody	 w	 wysokości	 80%,	 a	 łączna	 wartość	
przedsięwzięcia	wyniosła	ok.	1,9	mln	zł.	

	 W	 dniu	 14	 sierpnia	 dokonano	 otwarcia	 chodnika	 w	
Drugni	 o	 długości	 ok.350	mb.	Wartość	 zadania	wyniosła	
ok.	85	tys.	zł	z	tego	wkład	gminy	Pierzchnica	to	10	tys.	zł.,	
a	reszta	to	środki	powiatowe	pozyskane	staraniem	Radnego	
Powiatowego	Stanisława	Piotra	Rękasa.	

Klaudia Pawlik
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Wycieczka do Kurozwęk

	 19	czerwca	2017r.	dzieci	z	oddziałów	przedszkolnych	
ze	Społecznej	Szkoły	Podstawowej	w	Drugni	pod	opieką	

swoich	wychowawczyń	wybrały	się	na	wycieczkę	do	Ku-
rozwęk.	 Pierwszym	 punktem	 wycieczki	 było	 „safari-bi-
zon”,	gdzie	miały	okazję	spotkania	się	„oko	w	oko”	z	bi-
zonami.	Obecnie	stado	liczy	ponad	80	sztuk,	a	w	tym	roku	
powiększyło	się	o	kolejnych	9.	Następnie	dzieci	udały	się	
do	mini-zoo,	gdzie		czekały	na	nich	kozy,	lama,	struś,	kró-
liki,	 osiołek	 i	 ptactwo	domowe.	Po	 zwiedzaniu	 przyszedł	
czas	 na	 najbardziej	 wyczekiwany	 punkt	 wycieczki,	 czyli	
pobyt	na	terenie	rekreacyjno-rozrywkowym.	Czekało	tutaj	
na	dzieci	mnóstwo	atrakcji:	huśtawki,	zjeżdżalnie,	huśtaw-
ki	wagowe,	naturalne	tory	przeszkód,	dmuchany	zamek	i…	
mechaniczny	byk	–	Rodeo.	Śmiechu	i	dobrej	zabawy	było	
wiele.	Po	świetnej	zabawie	dzieci	udały	się	na	obiad,	który	
w	pięknych	wnętrzach	Pałacu	smakował	wyjątkowo.	Wszy-
scy	w	bardzo	dobrych	humorach	i	pełni	wrażeń	wrócili	do	
domu.

Paulina Kwaśniewska-Świercz

Wycieczka do Jaskini Raj

	 20	czerwca	2017	roku	uczniowie	klas	I	–	IV	Społecz-
nej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Drugni	wzięli	
udział	w	wycieczce	do	Jaskini	Raj	oraz	do	Centrum	Nean-
dertalczyka.

	 Jaskinia	„Raj”	jest	jedną	z	najbardziej	znanych	atrakcji	
turystycznych	Gór	Świętokrzyskich	 i	 jedną	z	najpiękniej-
szych	jaskiń	krasowych	naszego	kraju.

	 Zachwyca	 bogactwem	 i	 różnorodnością	 kalcytowych	
form	 naciekowych.	Występują	 tutaj	 skupiska	 stalaktytów	
o	 unikatowym	 na	 skalę	 światową	 zagęszczeniu.	 Jaskinia	
uznana	została	za	rezerwat	przyrody	nieożywionej	i	stano-
wisko	archeologiczne.

	 Centrum	 neandertalczyka	 to	 wyjątkowe	 miejsce,	 w	
którym	 zbiegają	 się	 pradawne	 losy	 człowieka	 z	 najnow-
szymi	 odkryciami	 współczesnej	 nauki.	 Łączy	 w	 sobie	
cele	 integracyjne,	 edukacyjne	 oraz	 wychowawcze,	 ucząc	
zachowań	 prospołecznych.	 	 Uczniom	 w	 każdym	 wieku	
pozwala	 poznać	 swoje	 korzenie,	 a	 przez	 to	 zrozumieć	
otaczający	ich	świat.

	 Po	 odwiedzeniu	 tych	 ciekawych	 miejsc,	 uczniowie	
wybrali	się	również	na	kielecki	deptak	przy	ulicy	Henryka	
Sienkiewicza,	gdzie	mieli	okazję	spacerować	wśród	koloro-
wych	straganów	zgromadzonych	z	okazji	święta	Kielc.
Do	szkoły	uczniowie	wrócili	w	bardzo	dobrych	humorach,	
bogatsi	o	nowe	doświadczenia.

Gabriela Sajkiewicz
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Spotkanie z poezją w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

	 Pensjonariusze	 domu	 opieki	 oraz	 zaproszeni	 goście	
spędzili	 popołudnie	 28	 czerwca	 2017r.	 w	 kameralnej	 at-
mosferze.	Za	sprawą	wierszy	Pani	Ewy	Hołody,	uczestnicy	
spotkania	przenieśli	się	do	świata,	w	którym	słowa	nabie-
rają	innych	znaczeń	i	barw.	Recytowane	słowa	uzupełniała	
liryczna	muzyka	w	tle.	Wśród	przybyłych	gości	nie	zabra-
kło	miłośników	poezji	oraz	przyjaciół,	znajomych	i	najbliż-
szych	autorki,	którzy	mieli	szansę	poznać	Panią	Ewę	z	innej	
nieznanej	im	na	co	dzień	strony.
	 Na	wstępie	 autorka	 opowiedziała	 kilka	 słów	 o	 sobie	
oraz	o	tym	jak	doszło	do	wydania	jej	debiutanckiego	tomiku	
poezji.	W	głównej	części	spotkania	Pani	Ewa	Hołody	wraz	
z	przyjaciółką	Panią	Ewą	Rogowską	przedstawiły	wybrane	
utwory	z	tomiku	„Wierszyki,	wiersze...	i	coś	jeszcze...”	do-
łączając	do	niektórych	z	nich	humorystyczny	komentarz.

	 „To	było	piękne	duchowe	przeżycie,	za	które	z	serca	
dziękujemy.	Mogliśmy	na	 chwilę	 zwolnić,	 zatrzymać	 się,	
zastanowić	się	nad	sensem	życia	i	miłości,	szczególnie	mi-
łości	do	ojca.	
	 Z	niecierpliwością	czekam	na	kolejne	utwory	 równie	
interesujące,	zachwycające	prostotą	i	głębią	jednocześnie”	
–	wspomina	uczestniczka	spotkania	Pani	Sylwestra	Węgiel.
Słuchacze	zauroczeni	twórczością	Pani	Ewy	Hołody	otrzy-
mali	zbiór	poezji	z	dedykacją	autorki.

	 Pani	Ewie	Hołody	serdecznie	gratulujemy	 i	życzymy	
dalszych	literackich	sukcesów

Pensjonariusze i Personel Domu Opieki Rodzinnej
w Pierzchnicy

Schodołaz dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Osinach 

	 Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	 w	 Osinach	 maja	 nowy	
schodołaz.	Jest	to	podnośnik	gąsienicowy	do	przewozu	oso-
by	niepełnosprawnej	poruszającej	 się	na	wózku	 inwalidz-
kim.	Jako	że	WTZ	działają	w	budynku	piętrowym	a	uczest-
nikami	są	m.in.	osoby	niesprawne	 ruchowo	urządzenie	 to	
jest	niezbędne,	byśmy	mogli	sprawnie	funkcjonować.	

	 Schodołaz	zakupiło	Stowarzyszenie	Pomoc	Niepełno-
sprawnym	 przy	 którym	 działają	Warsztaty.	 Środki	 finan-
sowe	 w	 całości	 pozyskano	 od	 Gminy	 Pierzchnica,	 Dale-
szyce	i	Chmielnik	po	3	tys.	zł	oraz	z	Powiatu	Kieleckiego	
4.730,68	zł.	Całkowity	koszt	zakupu	wyniósł	13.600,00	zł.	

	 Stowarzyszenie	 Pomoc	 Niepełnosprawnym	 jest	 małą	
organizacją,	 której	wpływy	z	darowizn	 i	 1%	podatku	do-
chodowego	od	osób	fizycznych	są	niewielkie,	dlatego	bez	
pomocy	 z	 zewnątrz,	 byłoby	 trudno	 zrealizować	 tak	kosz-
towne	zadanie.	 Jednak	po	 raz	kolejny,	okazało	się,	że	nie	
brakuje	 ludzi	 dobrej	woli,	 przychylnie	 patrzących	 na	 po-
trzeby	osób	niepełnosprawnych.	Rozumiejących	trudną	sy-
tuację	ekonomiczną	naszej	placówki	i	potrzebę	wsparcia.	
	 Za	okazaną	wrażliwość	i	pomoc	serdecznie	dziękuję	w	
imieniu	własnym,	Zarządu	SPN,	pracowników	i	uczestni-
ków	WTZ	w	Osinach.

Paulina Maciąg
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W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach uczestnicy nigdy się nie nudzą.

	 W	dniu	09.06.2017	roku	na	terenie	Domu	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Gnojnie	 odbył	 się	XXV	Świętokrzyski	Turniej	
Piłki	Nożnej	Osób	Niepełnosprawnych,	na	który	pojechała	
grupa	 naszych	 uczestników.	W	zawodach	 brało	 udział	 11	
placówek	 z	 województwa	 świętokrzyskiego.	 Drużyny	 li-
czyły	po	6-ciu	zawodników.	Rywalizacja	była	zacięta.	Nasi	
zawodnicy	otrzymali	nagrody	w	postaci	pucharu	oraz	me-
dali. 

 21 czerwca	na	 terenie	naszej	placówki	odbył	się	Let-
ni	Piknik,	na	który	zostały	zaproszone	zaprzyjaźnione	pla-
cówki	z	Warsztatów	Terapii	Zajęciowej	z:	Belna,	Zgórska	
i	Gnojna,	Dom	Pomocy	Społecznej	Łagiewniki	oraz	grupa	
wolontariuszek	 z	 Gimnazjum	 w	 Pierzchnicy	 pod	 opieka	
pani	Anny	Skuzy.	

	 Nasi	 podopieczni	 zaprezentowali	 występ	 artystyczny	
przygotowany	specjalnie	na	tę	okazję.	Jedną	z	atrakcji	były	
konkurencje	 sportowe,	 w	 których	 wszyscy	 chętnie	 brali	
udział.	 Podczas	 pikniku	wspólnie	 grillowaliśmy	 i	 bawili-
śmy	się	podczas	dyskoteki.	Na	koniec	Pikniku	odbyło	się	
rozdanie	nagród.	Wszyscy	goście	bardzo	dobrze	się	bawili.

	 Ale	 to	 jeszcze	 nie	 koniec.	 Dnia	 26.06.2017r.	 naszą	
placówkę	 odwiedziła	 młodzież	 ze	 Szkoły	 Muzycznej	 z	
Buska-Zdroju.	Zagrali	 i	pięknie	zaśpiewali	wiele	znanych	
utworów,	przy	czym	zachęcali	naszych	podopiecznych	do	
wspólnego	śpiewu.	Po	godzinnym	koncercie	młodzież	wraz	
ze	 swoim	nauczycielem	udali	 się	na	pyszny	poczęstunek,		
przy	 którym	 	 zostały	 wręczone	 upominki	 dla	 występują-
cych	wykonane	przez	naszych	uczestników.	

 29.06.2017r.	 grupa	 uczestników	 Warsztatów	 w	 Osi-
nach	wyjechała	na	spotkanie	integracyjne	„Powitanie	Lata”	
zorganizowane	przez	Dom	Pomocy	Społecznej	w	Gnojnie.	
Podczas	imprezy	odbywały	się	zawody	sportowe,	gry	i	za-

bawy	 taneczne	 z	 nagrodami.	Goście	 zostali	 poczęstowani	
obiadem,	pysznym	ciastem	i	owocami.	Rozpoczęcie	lata	w	
Gnojnie	również	nie	obyło	się	bez	pieczenia	kiełbasek	na	
grillu.	

	 Miesiąc	 czerwiec	 obfitował	 w	 wiele	 ciekawych	 im-
prez,	 ale	 to	miesiąca	 lipca	 nie	mogli	 się	 doczekać	wszy-
scy	uczestnicy.	5	lipca	odbyliśmy	długo	wyczekiwaną	wy-
cieczkę	do	Chęcin,	Buska	Zdroju	i	Pińczowa.	Zwiedziliśmy	
Zamek	w	Chęcinach,	piękną	Jaskinię	Raj	i	Nowe	Centrum	
Neandertalczyka.	 Następnie	 pojechaliśmy	 do	 Sanatorium	
Włókniarz	w	Busku-Zdroju	odpocząć	w	Grocie	solno	-	jo-
dowanej	i	poczuć	się	jak	nad	brzegiem	morza.	Wszystkim	
uczestnikom	najbardziej	podobały	się	leżaki,	na	których	le-
żeliśmy	w	grocie	solnej,	każdy	chciał	zabrać	sobie	jeden	do	
domu.	

	 Naszym	 celem	 było	 również	 zwiedzanie	 Ogrodu	 na	
Rozstajach	 w	 Młodzawach	 Małych,	 ale	 niestety	 pogoda	
zrobiła	nam	małego	lejka	i	musieliśmy	skrócić	wycieczkę.	
Mimo	to	naszym	podopiecznym	uśmiech	na	twarzach	do-
pisywał	do	końca.	Późnym	popołudniem	zmęczeni	wrócili-
śmy	do	domu.

	 Przed	rozpoczęciem	wakacji	w	Warsztatach	zorganizo-
waliśmy	dla	naszych	uczestników	zawody	sportowe	i	grill	
na	terenie	naszej	placówki.	Wspólnie	życzyliśmy	sobie	mile	
spędzonych	wakacji.	Nasi	uczestnicy	wracają	na	zajęcia	już	
22	sierpnia.

Barbara Szczukiewicz
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SPOTKANIE Z ZESPOŁEM „PIERZCHNICZANIE”

	 W	 dniu	 20	 czerwca	 2017	 r.	 w	
Gminnej	 Bibliotece	 Publicznej	 w	
Pierzchnicy	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	
przedstawicielami	zespołu	„Pierzchni-
czanie”	z	starszymi	dziećmi	z	Oddzia-
łów	 Przedszkolnych	 ze	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Pierzchnicy.	Członkowie	
zespołu	zaprezentowali	kobiece	stroje	
ludowe	 i	 przedstawili	 opis	 tych	 stro-
jów	 oraz	 ostatnio	 nagraną	 płytę.	 Po-
przez	śpiew	i	wspólne	tańce	z	dziećmi	
promowali	swoje	nowe	utwory:	Cho-
dziłem	po	polu,	Weź	mnie	kuniku	weź,	
Obiecanki,	 Oberek	 spod	 Pierzchnicy,	
Polka	od	Włoszczowy.	

Danuta Sojda

Pasowanie na Czytelnika uczniów klasy Ia i Ib 

	 Dnia	12 czerwca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Pierzchnicy,		odbyło	się	uroczyste	Pasowanie 
na Czytelnika uczniów klasy Ia i  Ib.   Spotkanie	 roz-
poczęła	 pani	 kierownik	 Danuta	 Sojda	 serdecznie	 witając	
pierwszaków,	zaprosiła	 ich	do	zaprezentowanie	przygoto-
wanych	na	tę	okoliczność	występów.	Klasa	Ib	żywiołowo	
przedstawiła	przegląd	 takich	bajek	 jak:	Czerwony	Kaptu-
rek,	Bajka	 o	Smoku	Wawelskim,	Kopciuszek,	 	Królewna	
Śnieżka.	 	 Klasa	 Ia	wspaniale	 zaprezentowała	 	 przyszłość	
postaci	 z	 bajek	w	momencie	 gdy	 dzieci	 zaprzestaną	 czy-
tania	książek.	Czarna	wizja	zmiany	Baby	Jagi	w	Jadwigę,	
została	rozwiana	i	odczarowana	przez	Fantazję.	Wszystkie	
postacie	wróciły	do	 swych	 ról	 a	 dzieci	 obiecały	wypoży-
czać	i	czytać	książki.	Wszyscy	uczniowie	wspaniale	przed-
stawili	rolew	które	się	wcielili.	Teksty	przeplatane	piosenką
	i	ruchem	scenicznym	zrobiły	na	publiczności	duże	wraże-
nie.
	 Po	skończonych	występach	pani	kierownik	GBP	Danu-
ta	Sojda	wprowadziła	dzieci	w		tajniki	wypożyczania	ksią-

żek.	Uczniowie	po	znali	zasoby	i	zbiory	biblioteki,	w	tym	
książki	 przeznaczone	 	 dla	 dzieci	 z	 klas	młodszych.	 Była	
także	pogadanka	na	temat	czytelni	i	poszanowania	książek.	
Aby	 zostać	 pasowanym	 na	 czytelnika	 uczniowie	 musie-
li	 przejść	 egzamin	 polegający	 na	 samodzielnym	 przeczy-
taniu	 zagadki	 dotyczącej	 bohaterów	 bajek	 a	 następnie	 na	
odgadnięciu	jej.	Pierwszaki	wykazały	się	dużą	znajomością	
najpopularniejszych	bajek.	Bardzo	aktywnie	brały	udział	w	
odgadywaniu	przeczytanych	zagadek,	które	rozwiązali	bły-
skawicznie.	
	 	Najważniejszym	momentem	tej	uroczystości	było	zło-
żenie	 ślubowania	 oraz	 akt	 pasowania	 na	 czytelnika.	 Pani	
kierownik	 poprzez	 dotknięcie	 książką	 ramienia	 każdego	
dziecka	przyjęła	 pierwszoklasistów	do	grona	 czytelników	
Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 w	 Pierzchnicy.	 Następnie	
wręczyła	na	pamiątkę	tej	uroczystej	chwili	książeczkę	i	dy-
plom.

Agnieszka Głuszek
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Uroczyste przekazanie umowy dofinansowania

	 W	dniu	23	lipca	br	w	kościele	parafialnym	w	Drugni	
odbyło	 się	 uroczyste	 przekazanie	 umowy	 dofinansowania	
projektu:	„Zwiększenie	atrakcyjności	dziedzictwa	kulturo-
wego	oraz	rozbudowa	infrastruktury	kulturalnej	na	terenie	
Gminy	 Pierzchnica”.	 Realizatorem	 projektu	 jest	 Gmina	
Pierzchnica,	a	jego	wartość	kosztorysowa	wynosi	687.350zł	
w	tym	wartość	dotacji	500	tys.	zł.	W	ramach	tego	projektu	
zaplanowana	jest	modernizacja	dachu	na	zabytkowym	ko-
ściele	w	Drugni	–	wartość	kosztorysowa	zadania	ok.	 470	
tys.	zł	w	tym	dotacja	375	tys.	zł;	oraz	modernizacja	dachu	
na	remizie	w	Skrzelczycach	–	wartość	zadania	to	ok.	220	
tys.	 zł	w	 tym	 dotacja	 125	 tys.	 zł.	Dotacja	 przyznana	 jest	
przez	Urząd	Marszałkowski	 i	w	 jego	 imieniu	występował	
Wicemarszałek	Piotr	Żołądek,	który	przekazał	umowę	do-
finansowania	na	ręce	Wójta	Gminy	Stanisława	Strąka	oraz	
proboszcza	parafii	Drugnia	ks.	Grzegorza	Olejarczyka.

	 Przekazanie	 umowy	 odbyło	 się	 po	 mszy	 świętej,	 w	
której	 oprócz	parafian	wzięli	 udział:	Wicemarszałek	Piotr	
Żołądek,	Dyrektor	PZD	Paweł	Gratka,	Wójt	Gminy	Stani-
sław	Strąk	oraz	Radny	Powiatowy	Stanisław	Piotr	Rękas.	
Ksiądz	Proboszcz	złożył	gorące	podziękowania	wszystkim	
osobom	 zaangażowanym	w	 pozyskanie	 dotacji,	 a	 sposób	
szczególny	 panu	 Wicemarszałkowi	 Piotrowi	 Żołądkowi.	
Swoje	osobiste	słowa	skierował	do	Wójta	Stanisława	Strą-
ka	podkreślając,	że	bez	jego	pomocy	i	zaangażowania	nie	
byłoby	tej	dotacji.
	 Korzystając	 z	 okazji	 ksiądz	 proboszcz	 podziękował	
panu	Pawłowi	Gratce	Dyrektorowi	PZD
	i	panu	Wójtowi	za	pomoc	w	wykonaniu	nawierzchni	asfal-
towej	na	parkingu	przy	kościele.

Klaudia Pawlik

Impreza profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”

	 W	 dniu	 25.07.2017	 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	 41	 osób.	 Tematem	 zajęć	
było	bezpieczeństwo	dzieci	i	młodzieży	w	czasie	wakacji.	
Uczestnicy	 zajęć	 obejrzeli	 filmy	 profilaktyczne,	 uczest-
niczyli	 w	 konkursach	 z	 nagrodami,	 	 wysłuchali	 cennych	
wskazówek,	 które	 przekazały	 im	 funkcjonariuszki	 	 Wy-
działu	 Ruchu	 Drogowego	 Komendy	 Miejskiej	 Policji	 w	
Kielcach.	Dzieci	uczestniczące	w	imprezie	otrzymały	bro-
szurki,	opaski	odblaskowe	oraz	nagrody		ufundowane	przez	
Państwową	Inspekcję	Pracy	w	Kielcach	i	Społeczny	Ruch	
Trzeźwości	 w	 Pierzchnicy.	 Zajęcia	 przeprowadzili:	 pra-
cownik	Państwowej	Inspekcji	Pracy	w	Kielcach	,	funkcjo-
nariuszki	 	 policji	 z	Wydziału	Ruchu	Drogowego	Komen-
dy	Miejskiej	w	Kielcach.	Opiekę	 nad	 uczestnikami	 zajęć	
profilaktycznych	sprawowali	nauczyciele	Zespołu	Szkół	w	
Pierzchnicy	i	Społecznej	SP	w	Drugni.

Prezes SRT Marek Kułan
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Piknik Ekologiczny
	 W	 sobotnie	 popołudnie	 05	 sierpnia	 2017	 roku	 oko-
ło	godziny	14.00	na	pierzchnickim	Rynku	odbył	się	Pik-
nik	 Ekologiczny	 organizowany	 przez	 Agencje	 Evento-
wą	 MULTI-KREATOR.	 Na	 wszystkich	 zgromadzonych	
czekało	wiele	atrakcji	zaczynając	od	gier	i	zabaw	ekolo-
gicznych	 podczas	 których	 można	 było	 zdobyć	 ciekawe	
nagrody,	 po	 przez	 trampoliny,	 dmuchańce	 a	 kończąc	 na	
darmowym	kinie	 letnim.	Dla	najmłodszych	wyświetlony	
został	film	animowany	„Hotel	Transylwania	2”,	z	kolei	dla	
starszych	uczestników	pikniku	wyświetlono	film	„Porady	
na	zdrady”.

 Klaudia Pawlik

Dni Pierzchnicy czas zacząć - Koncert muzyki klasycznej w Kościele 
p.w. Św. Małgorzaty w Pierzchnicy

	 W	dniu	20	lipca	2017	roku	w	Kościele	p.w.	Św.	Małgo-
rzaty	w	Pierzchnicy	około	godziny	17.00	odbył	się	koncert	
muzyki	klasycznej		w	wykonaniu	Krakowskich	Kamerali-
stów	„CAMERATA”:
1.	Krzysztof	Leksycki	–	skrzypce
2.	Antoni	Majerski	–	klarnet
3.	Jerzy	Kluzowicz	–	fortepian	elektryczny
4.	Wiesław	Murzański	–	wiolonczela,	bas

	 Zgromadzeni	widzowie	mogli	wysłuchać	między	inny-
mi	takich	utworów	jak:	Fale Dunaju, Czardasz	Montiego,	

Noce i dnie, Hora, Ave Maria, każdy	z	nich	nagradzany	był	
przez	pierzchnicką	publiczność	gromkimi	brawami.
„CAMERATA”	daje	liczne	koncerty	w	Polsce	i	za	granicą,	
koncertowała	ze	znanymi	artystami	.	

	 W	repertuarze	zespołu	znajdują	się	utwory	bazujące	na	
tradycyjnych	 tematach	 bałkańskich,	 rumuńskich	 oraz	wę-
gierskich.

Klaudia Pawlik

BIBLIOTEKA OCZYWIŚCIE
	 Dnia	18	maja	2017	r.	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	
Pierzchnicy	w	ramach	obchodów	Tygodnia	Bibliotek	zor-
ganizowała	zajęcia	dla	dzieci	z	oddziałów	przedszkolnych.	
Celem	zajęć	było	przedstawienie	historii	pisma	i	bibliotek,	
formą	 pracy	 zaś	 rysowanie	 kolorową	 kredą	 na	 boiskach	
szkolnych.	Najmłodsza	grupa	pod	opieką	pani	A.Kułagow-
skiej	rysowała	egipskie	hieroglify,	grupa	pani	J.Czechow-
skiej	–	papirus;	a	grupa	pani	P.Kalatury	ilustrowała	maszy-
nę	drukarską	Guttenberga.	Dzieci	z	oddziału	pani	A.Borek	
przedstawiły	 starą,	 szarą	 bibliotekę	 zaś	 zerówkowicze	 z	
wychowawczynią	panią	J.Karasińką	narysowały	nowocze-
sną	placówkę	biblioteczną.
	 Przedszkolaki	rysowały	również	ulubione	postacie	baj-
kowe.	W	rysowaniu	pomagał	Wójt	Gminy	Pierzchnica	pan	
Stanisław	Strąk.

Małgorzata Markiewicz
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Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017

	 W	 niedzielne	 przedpołudnie	 23.	 lipca	 2017r.	 na	 bo-
isku	sportowym	Klubu	Sportowego	Polanie	w	Pierzchnicy	
odbyły	 się	Gminne	Zawody	Sportowo	 –	Pożarnicze.	 	Do	
turnieju	 stanęły	 wszystkie	 jednostki	 Ochotniczych	 Straży	
Pożarnych	z	terenu	gminy	Pierzchnica.	Rywalizacja	toczyła	
się	wśród		7	drużyn	seniorów,	w	tym	6	męskich	oraz	1	ko-
biecej.

	 Zawody	 rozpoczęły	 się	 złożeniem	 przez	 Komendan-
ta	Gminnego	Andrzeja	Dudkiewicza	meldunku	gotowości	
drużyn	OSP	do	zawodów.	

	 Organizatorami	 niedzielnych	 zawodów	 był	 Wójt	
Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Prezes	ZOG	ZOSP	w	
Pierzchnicy	Zdzisław	Ryśkiewicz	oraz	Komendant	Gminny	
Andrzej	Dudkiewicz.	Rolę	gospodarza	pełnili	druhowie	z	
OSP	Osiny.

	 Swoją	 obecnością	 zaszczycili	 nas:	 	 Członek	Zarządu	
Województwa	 Świętokrzyskiego	 Piotr	 Żołądek,	 Członek	
Zarządu	 Powiatu	 kieleckiego	 Marek	 Kwiecień,	 Dyrektor	
Powiatowego	 Zarządu	 Dróg	 w	 Kielcach	 Paweł	 Gratka,	
Radny	 Powiatu	 kieleckiego	 Stanisław	 Piotr	 Rękas,	 Zbi-
gniew	Bujak	przedstawiciel	firmy	Pro	Poż	PUH	Katarzyna	
Bujak,	przedstawiciele	Komendy	Miejskiej	PSP	w	Kielcach	
na	czele	z	Sędzią	Głównym	zawodów	mł.	bryg.	Mariuszem	
Górą.

	 Drużyny	OSP	rywalizowały	ze	sobą	w	dwóch	konku-
rencjach:	
-	pierwszy	etap	to	sztafeta		pożarnicza	7x50	z	przeszkoda-
mi,	gdzie	liczył	się	czas	i	precyzja,	
-	drugi	etap	to	ćwiczenia	bojowe,	czyli	rozłożenie	węża,	do-
prowadzenie	wody	 i	 skierowanie	 strumienia	w	 określony	
cel,	strącenie	pachołków	i	tarczy.	

	 Strażacy	wykazali	się	dużą	sprawnością,	szybkością	i	
refleksem,	a	przede	wszystkim	bardzo	dużymi	umiejętno-
ściami	bojowymi.

	 Ostatecznie	 w	 turniejowej	 rywalizacji	 najlepszymi	
okazali	się	druhowie	z	jednostki	OSP		Skrzelczyce	(drużyna	
kobieca)	oraz	OSP	Skrzelczyce	(drużyna	męska)	i	to	oni	re-

prezentować	będą	nasza	gminę	na	Powiatowych	Zawodach	
Sportowo	-	Pożarniczych.

	 Klasyfikacja	 generalna	w	 grupie	C	 (kobiece	 drużyny	
seniorów)	przedstawia	się	następująco:
1. miejsce OSP Skrzelczyce z wynikiem 178,04 pkt.
Klasyfikacja	generalna	w	grupie	A	(męskie	drużyny	senio-
rów)	przedstawia	się	następująco:
1. miejsce OSP Skrzelczyce z wynikiem 112,88 pkt.
2. miejsce OSP Maleszowa z wynikiem 117,50 pkt.
3. miejsce OSP Drugnia z wynikiem 126,19 pkt.
4. miejsce OSP Pierzchnica z wynikiem 129,77 pkt.
5. miejsce OSP Osiny z wynikiem 131,52 pkt.
6. miejsce OSP Gumienice z wynikiem 140,69 pkt.

	 Po	 odczytaniu	 wyników	 przez	 Sędziego	 Głównego	
drużyny	otrzymały	puchary,	 dyplomy	oraz	nagrody	ufun-
dowane	przez	Samorząd	Gminy	Pierzchnica.	

	 Na	 zakończenie	 zawodów	 zorganizowano	 poczęstu-
nek	dla	druhów.	Zawody	przebiegały	w	bardzo	przyjemnej	
sportowej	 atmosferze	 z	 udziałem	 licznej	 publiczności,	 a	
drużyny	wykazały	się	dużą	sprawnością,	a	także	wolą	wal-
ki	 i	 rywalizacji.	Samorząd	Gminy	Pierzchnica	składa	ser-
deczne	podziękowanie	dla	Komisji	Sędziowskiej	za	spraw-
ne	przeprowadzenie	zawodów	i	obiektywne	oceny	drużyn	
biorących	udział	w	zawodach.	

	 Serdeczne	 podziękowania	 składamy	 również	 na	 ręce	
Pana	Zbigniewa	Bujaka	przedstawiciela	firmy	Pro	Poż	PUH	
Katarzyna	 Bujak	 z	 Mąchocic	 Kapitulnych	 za	 ufundowa-
nie	umundurowania	dla	najlepszej	drużyny	w	konkurencji	
ćwiczenia	bojowe	oraz	dla	Pana	Marka	Kwietnia,	który	w	
imieniu	Starostwa	Powiatowego	w	Kielcach	wręczył	ufun-
dowane	upominki	dla	najstarszego	i	najmłodszego	uczest-
nika zawodów.

Izabela Korczak
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Festyn Rodzinny Drugnia

	 W	niedzielę	25	czerwca	2017	r.	w	Drugni	odbył	się	Fe-
styn	Rodzinny	Drugnia	2017,	kultywujący	tradycyjne	świę-
to	nocy	świętojańskiej.

	 Noc	 Świętojańska	 to	 święto	 przywitania	 lata,	wywo-
dzące	się	ze	słowiańskiego	święta	-	Nocy	Kupały,	związa-
nego	 z	 letnim	przesileniem	 i	 najdłuższym	dniem	w	 roku.	
Kiedyś	było	to	święto	ruchome.	Aby	zatrzeć	słowiańską	tra-
dycję	Kościół	Katolicki	znalazł	 temu	świętu	patrona.	 Jest	
nim	święty	Jan	i	stąd	druga	nazwa	tego	święta	–	Noc	Świę-
tojańska,	która	obchodzona	jest	w	nocy	z	23	na	24	czerwca.	
Organizatorami	 Festynu	Rodzinnego	w	Drugni	 byli	Wójt	
Gminy	 Pierzchnica	 Stanisław	 Strąk	 oraz	 Stowarzyszenie	
Oświatowo-Wychowawcze	 	 w	 Pierzchnicy.	Współorgani-
zatorami	z	kolei	byli:	Fundacja	Rozwoju	Regionu	Pierzch-
nica,	Stowarzyszenie	Sportowo-Kulturalne	w	Drugni	oraz	
Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	Piotr	Rękas.	

	 Wydarzenie	współfinansowane	było	 ze	 środków	Unii	
Europejskiej	 w	 ramach	 działania	 „Wsparcie	 dla	 rozwoju	
lokalnego	w	ramach	inicjatywy	LEADER”	Programu	Roz-
woju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020

	 Operacja		pt.	„Pierzchnica	–	kraina	sera	i	kultury.”		re-
alizowana	w	ramach	Projektu	Grantowego	„Cykl	imprez	i	
wydarzeń	 kulturalnych	wykorzystujących	 zasoby	 obszaru	
LGD	„Białe	Ługi”

	 Patronat	 honorowy	 nad	 imprezą	 Festyn	 Rodzinny	 w	
Drugni	 objął	 Pan	 Piotr	 Żołądek	 Członek	 Zarządu	Woje-
wództwa	Świętokrzyskiego.

	 Podczas	niedzielnego	festynu		odbył	się	pierwszy	etap	
konkursu	 kulinarnego	 „Pierzchnica-kraina	 sera”.	Komisja	
konkursowa	 skosztowała	 przygotowanych	 wypieków	 z	
pierzchnickiego	 ser.	 Ostateczne	 rozstrzygnięcie	 konkursu	
będzie	miało	miejsce	na	Dożynkach	Gminnych	20	sierpnia	
2017r.

	 Wśród	 uczestników	 Nocy	 Świętojańskiej	 gościli	 or-
ganizatorzy,	 zaproszeni	 goście,	wśród	 których	 byli	m.in.:	
Wójt	Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Członek	Zarzą-
du	Województwa	Świętokrzyskiego	Piotr	Żołądek,	Dyrek-
tor	 Powiatowego	 Zarządu	 Dróg	 Paweł	 Gratka,	 Dyrektor	
LGD	„Białe	Ługi”	Witold		Kowal,	Wójt	Gmin	Szydłów	Jan	
Klamczyński,	 	 Przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 Pierzchnica	
Maria	Łopatowska,	Radny	Powiatu	Kieleckiego	Stanisław	
Piotr	Rękas,	Proboszcz	Parafii	Drugnia	ks.	Grzegorz	Ole-
jarczyk,	 Prezes	 FRRP	 Dariusz	 Michalski,	 Prezes	 Stowa-
rzyszenia	 Oświatowo	 -	 Wychowawczego	 w	 Pierzchnicy	
Magdalena	Ogłoza	oraz	wielu	mieszkańców	Drugni	i	oko-
licznych	miejscowości	w	Gminie	Pierzchnica.

	 Imprezę	 rozpoczął	 występ	 Gabriela	 Witkowskiego,	
po	 którym	 nastąpił	 tradycyjny	 przemarsz	 w	 uroczystym	
korowodzie	 do	 arboretum,	 gdzie	 puszczane	 były	 tytuło-
we	wianki.	Korowód	poprowadził	i	przygrywał	mu	zespół	
Pierzchniczanie,	za	nimi	szły	panie	z	wiankami	oraz	wszy-
scy	uczestnicy.	W	części	artystycznej	na	scenie	zaprezen-
towały	swoje	umiejętności	wokalne	nasze	rodzime	zespoły	
folklorystyczne:	 Pierzchniczanie,	 Drugnianki,	 Skrzelcza-
neczki.	Na	scenie	zobaczyć	można	było	 również	występy	
klubowiczów	z	Wolnej	Strefy	ze	Skrzelczyc	oraz	uczniów	
Społecznej	Szkoły	Podstawowej	im.	Jana	Pawła	II	w	Dru-
gni,	 ich	 popisy	 taneczne,	wokalne	 oraz	 aktorskie	 za	 każ-
dym	 razem	były	 nagradzane	 gromkimi	 brawami.	Na	 sce-
nie	 swoje	umiejętności	wokalno-muzyczne	zaprezentował	
również	zespół	DUET	w	skład	którego	wchodzi	uzdolniony	
muzycznie	mieszkaniec	naszej	gminy	Radosław	Sroka	oraz	
jego	koleżanka	wokalistka	Karolina	Saługa.

	 Po	części	artystycznej	rozpoczęła	się	zabawa	taneczna,	
która	trwała	do	późnych	godzin	wieczornych.

Klaudia Pawlik
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INFORMACJA

	 W	 dniu	 22	 czerwca	 2017r.	 Wójt	 Gminy	 Stanisław	
Strąk	i	Skarbnik	Gminy	Krzysztof	Cieślak,	w	imieniu	Gmi-
ny	Pierzchnica	podpisali	z	Zarządem	Województwa	Świę-
tokrzyskiego	umowę o przyznanie pomocy ze środków 
Unii Europejskiej na	 realizację	 zadania	 pn.	 „Budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gmi-
ny Pierzchnica”	w	ramach	Programu	Rozwoju	Obszarów	
Wiejskich	na	lata	2014-2020,	Działanie		Podstawowe	usłu-
gi	i	odnowa	wsi	na	obszarach	wiejskich,	Poddziałanie In-
westycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie 
energii.

	 Zawarta	 Umowa	 Nr	 00018-65150-UM1300034/17	 z	
dnia	 22.06.2017r.	 obejmuje	 przyznanie	 dotacji	 w	 kwocie	
1 913 480 zł	(słownie	jeden	milion	dziewięćset	trzynaście	
tysięcy	czterysta	osiemdziesiąt	złotych	złotych),	tj.63,63	%	
poniesionych	kosztów	kwalifikowalnych	operacji.	Pozosta-
łe	koszty	pokrywa	Gmina	Pierzchnica.

 Celem operacji	 jest	 poprawa warunków życia 
mieszkańców Gminy Pierzchnica poprzez budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków, miejscowościach Bro-
dy,	Czarna,	Drugnia,	Górki,	Gumienice,	Holendry,	Kalina	
Górecka,	Maleszowa,	Osiny,	Pierzchnica,	Podlesie,	Podsto-
ła,	Skrzelczyce,	Strojnów,	Ujny,	Wierzbie.

Inwestycja	będzie	realizowana	w	dwóch	etapach:
1) I etap	–	realizacja	i	rozliczenie	do	31.05.2018r.	Dotacja	
w	tym	etapie	będzie	wynosić	672 577 zł.
2) II etap – realizacja	i	rozliczenie	do	30.04.2019r.	Dotacja	
w	tym	etapie	będzie	wynosić		1 240 903 zł.

 Łącznie wybudowanych zostanie 242 szt. 
kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

INFORMACJA

	 W	dniu	22	czerwca	2017r.	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.„	Budowa przydo-
mowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Drugnia 
Rządowa w Gminie Pierzchnica”	 w	 ramach	 Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	 lata	2014-2020,	Działa-
nie	 	Podstawowe	usługi	 i	odnowa	wsi	na	obszarach	wiej-
skich,	 Poddziałanie Inwestycje związane z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawial-
ną i w oszczędzanie energii. Zawarta	Umowa	Nr	00017-
65150-UM1300035/17	z	dnia	22.06.2017r.	obejmuje	przy-
znanie	dotacji	w	kwocie	86 477 zł	(słownie	osiemdziesiąt	
sześć	 tysięcy	 czterysta	 siedemdziesiąt	 siedem	 złotych),	

tj.63,63	%	poniesionych	kosztów	kwalifikowalnych	opera-
cji.	Pozostałe	koszty	pokrywa	Gmina	Pierzchnica.

 Celem operacji	jest	poprawa warunków życia miesz-
kańców miejscowości Drugnia Rządowa 
w Gminie Pierzchnica poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

	 Inwestycja	będzie	realizowana	w	jednym	etapie,	które-
go	realizację	zaplanowano	do	30.04.2018r.	

 Łącznie wybudowanych zostanie 13 szt. kompletnych 
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy
 Stanisław Strąk
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Wkrótce rusza budowa oczyszczalni przydomowych

	 W	 związku	 z	 przyznaną	 dotacją	 na	 budowę	 oczysz-
czalni	 przydomowych	 przeprowadzono	 postępowanie	
przetargowe.	Przetarg	wygrała	firma:	AQUATECH	S.A.	z	
Warszawy	za	kwotę:	3.234.672zł	(średnia	cena	za	1	szt.	to	
12.685zł).	Zgodnie	z	procedurą	realizacja	inwestycji	będzie	
odbywać	się	dwuetapowo.	

	 W	pierwszym	etapie	do	30	listopada	2017	roku	zosta-
nie	wykonane	66	szt.	oczyszczalni	w	następujących	miej-
scowościach:	
Brody	-	18	szt.,,
Gumienice	–	12	szt.,
Pierzchnica	–	1	szt.,
Ujny	–	17	szt.,	
Drugnia	Rz.	–	13	szt.,
Straszniów	Gumienicki	–	5	szt.	

	 W	drugim	etapie	do	30	 listopada	2018	 roku	 zostanie	
wykonane	189	szt.	w	następujących	miejscowościach:
Czarna	–	1	szt.,
Drugnia	–	11	szt.,
Górki	–	21	szt.,
Kalina	Górecka	–	8	szt.,
Holendry	–	8	szt.,
Maleszowa	–	34	szt.,
Osiny	–	17	szt.,
Podlesie	–	29	szt.,
Podstoła	–	8	szt.,
Skrzelczyce	–	33	szt.,
Strojnów	–	12	szt.,
Wierzbie	–	7	szt.

Wójt Gminy
Stanisław Strąk

WAKACJE W ŚWIETLICY AKTYWATOR W PIERZCHNICY

	 Wakacje	w	miejscu	zamieszkania	nie	muszą	być	nud-
ne.	Wystarczy	 tylko	 przyjść	 do	 świetlicy	Aktywator	 aby	
urozmaicić	sobie	wolny	czas.	Poniżej	przedstawiam	krótki	
opis	naszych	działań:	4	lipca na	rowerach	wyruszyliśmy	do	
świetlicy	Aktywator	w	Gumienicach,	gdzie	wraz	z	innymi	
uczestnikami	innych	świetlic	Aktywator	upiekliśmy	pyszne	
ciasto	i	graliśmy	w	różne	gry	planszowe	i	sportowe. 11 lipca 
wraz	 z	 kolegami	 z	 innych	 świetlic	Aktywator	 byliśmy	w	
Kielcach	w	kinie	Helios	na	bajce	pt.	„Gru,	Dru	i	Minionki”	
22	lipca	w	ramach	Dni	Pierzchnicy	braliśmy	udział	w	Ro-
dzinnym	Rajdzie	Rowerowym.	Trasa	wynosiła	ok.40	km.	
W	trakcie	rajdu	w	Borkowie	korzystając	z	godzinnej	prze-
rwy,	 pływaliśmy	 po	 zalewie	 rowerami	wodnymi.	 Później	
zjedliśmy	pieczone	kiełbaski	i	ruszyliśmy	w	dalszą	drogę. 
24	lipca	udaliśmy	się	na	długo	wyczekiwaną	wycieczkę	dla	
dzieci	 z	 grupy	 teatralnej.	Wyruszyliśmy	na	Park	Liniowy	

w	Krajnie.	Po	trudach	pokonywania	przeszkód	na	wysoko-
ściach	mieliśmy	 półtorej	 godziny	 przerwy	w	 trakcie	 któ-
rej	dzieci	korzystały	z	atrakcji	w	Lunaparku.	Po	przerwie	
podjechaliśmy	autokarem	na	św.	Katarzynę,	by	delektować	
się	pysznymi	lodami.	Naszym	celem	było	zdobycie	szczy-
tu	góry	Łysicy.	Więc	po	krótkim	odpoczynku		ruszyliśmy	
na	szlak.	Wszyscy	uczestnicy	zadowoleni	dotarli	na	szczyt. 
Codziennie	w	świetlicy	organizujemy	turnieje	w	gry	plan-
szowe	i	logiczne,	gramy	w	piłkę	siatkową	i	nożną,	skacze-
my	na	skakankach	oraz	korzystamy	z	komputerów.	Kilka	
razy	w	tygodniu	odbywają	się	zajęcia	muzyczne.	Funkcjo-
nują	dwie	grupy	gitarowe:	zaawansowana	i	początkująca.
	 Zachęcamy	 do	 spędzania	 czasu	 z	 nami.	 Świetlica	 w	
wakacje	jest	otwarta	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	od	
10.00	do	16.00.

Agnieszka Głuszek
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Nabór od nowa na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne!

	 Zatwierdzono	ostateczne	zasady	przyznawania	dotacji	
na	Odnawialne	Źródła	Energii	 (	OZE)	 i	 jest konieczność 
ustalenia od nowa listy chętnych.

 Od dnia 14 sierpnia 2017 roku	przyjmowane	będą	w	
formie	ankiet-	zgłoszenia	do	udziału	w	projekcie	od	osób	
zainteresowanych	 montażem	 we	 własnych	 budynkach	
mieszkalnych	instalacji	Odnawialnych	Źródeł	Energii-	oso-
by, które już taką ankietę składały muszą ją złożyć od 
nowa.

	 Urządzenia	jakie	będzie	można	potencjalnie	zainstalo-
wać	w	obiektach	to:
 • KOLEKTORY SŁONECZNE (do	uzyskania	ciepłej	
wody	użytkowej)

 • PANELE FOTOWOLTAICZNE (do	produkcji	ener-
gii	elektrycznej)

	 Poziom	 dofinansowania	 dla	 mieszkańców	 wynosi	
60	%	wydatków	kwalifikowanych.

	 U	osób,	które	zadeklarują	swój	udział		w	projekcie	po-
przez	złożenie	ankiety,	konieczne	będzie	przeprowadzenie 
wizji lokalnych,	podczas	których	specjaliści	z	zakresu	po-
zyskiwania	energii	ze	źródeł	odnawialnych	zbadają	możli-
wość	instalacji	OZE	w	budynku	oraz	pomogą	dobrać	moc	i	
rodzaj	instalacji	w	zależności	od	potrzeb	zgłaszającego.	
Koszty wizji lokalnej pokrywa gmina.

	 Ankiety	 jak	 i	 ewentualne	 pytania	 dotyczące	 projektu	
należy	kierować	drogą	pocztową	na	adres	Urzędu	Gminy	

w	Pierzchnicy,	ul.	13	Stycznia	6,	26-015	Pierzchnica, 	lub	
osobiście	w	siedzibie	Urzędu	(sekretariat	lub	pokój	24,	tel.	
413538046	w.	25).

Więcej	informacji	będzie	udzielone	na	zebraniach:

• 24 sierpnia 2017 r. godz. 17.30 - Remiza OSP w Drugni 
( miejscowości: Drugnia, Drugnia Rządowa, Wierzbie, 
Strojnów, Podstoła)

• 24 sierpnia 2017 r. godz. 19.00 – Remiza OSP w Skrzel-
czycach (miejscowości: Maleszowa, Skrzelczyce, Bro-
dy, Górki, Kalina Górecka)

• 31 sierpnia 2017 r. godz. 18.00 -  Remiza OSP w 
Pierzchnicy (miejscowości: Pierzchnica, Pierzchnian-
ka, Osiny, Gumienice, Straszniów Gumienicki, Ujny, 
Holendry, Podlesie).

Termin składania ankiet: do 5 września 2017 godz. 
15.30. 

Po	tym	terminie	tylko	na	listę	rezerwową.
Należy	zaznaczyć,	że	realizacja	inwestycji	będzie	możliwa	
tylko	wtedy,	gdy	Gmina	Pierzchnica	otrzyma	dofinansowa-
nie	z	RPO	WŚ	2014-2020.
Ankieta	dostępna	 jest	w	Urzędzie	Gminy	w	pok.	24	oraz	
na	stronie	internetowej	Urzędu	Gminy	pod	linkiem:	http://
www.pierzchnica.pl/kategorie/odnawialne_zrodla_energii

Wójt Gminy 
Stanisław Strąk

Sołtys Roku 2017 Gminy Pierzchnica

	 W	 dniu	 24.06.2017r.	 w	Wąchocku,	 odbył	 się	 XXIII	
Zjazd	Sołtysów	Województwa	Świętokrzyskiego	oraz	XX	
Krajowy	Turniej	Sołtysów	„Sołtys	–	Wąchock	2017”.	Pod-
czas	 dwudniowego	 	 spotkania,	 przedstawiciele	 wiejskiej	
społeczności	zmagali	się	w	konkurencjach	turniejowych.		

	 W	tym	roku	wyróżnienie	otrzymało		dwóch	sołtysów,	
Pan	Jarosław	Lulkowski	z	sołectwa	Brody	oraz	Pan	Mie-
czysław	Stępień	z	sołectwa	 	Maleszowa.	Pan	Mieczysław	
niestety	 nie	 doczekał	 otrzymania	 wyróżnienia.	 Podczas	
wręczenia	 statuetek	 w	 Wąchocku	 pamięć	 o	 nim	 została	
uczczona	minutą	 ciszy.	 Puchar	 został	 przekazany	 na	 ręce	
żony	Pana	Mieczysława	Pani	Zofii.

Klaudia Pawlik
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Otwarcie placu zabaw przy ul. Klonowej

	 13	 sierpnia	 2017r.	 około	 godziny	 16.00	 odbyło	 się	
uroczyste	 otwarcie	 placu	 zabaw	 w	 Pierzchnicy	 przy	 ul.	

VI Turniej o Puchar Wójta Gminy Pierzchnicy

	 W	 dniach16-22.07.2017	 r.	 na	 obiekcie	 „Moje	 boisko	
Orlik	2012”	odbył	 się	VI	Turniej	 o	Puchar	Wójta	Gminy	
Pierzchnica	 Pana	 Stanisława	 Strąka	 .	 Udział	 w	 imprezie	
sportowej	wzięło	7druzyn,	 które	 rozegrały	mecze	miedzy	
sobą.	Następnie	drużyny	zostały	podzielone	na	dwie	gru-
py	gdzie	zespoły	znowu	grały	na	zasadzie	każdy	z	każdym	
.	 drużyny	 które	 zajęły	 drugie	 miejsca	 w	 swoich	 grupach	
ostatecznie	 zagrały	 o	 trzecie	miejsce	 ,	 natomiast	 zwycię-
scy	grup	rozegrali	miedzy	sobą	finał	 .Drużyny	jakie	brały	
udział:, Młodzi Gniewni, Ługi, 4Fun Skrzelczyce, MKS 
Osiny, Green Street, WM Team, Orion, Zryw Betlejem.
	 Turniej	został	zorganizowany	dzięki	współpracy	z	Dy-
rektor Zespołu Szkół w Pierzchnicy Panią Bożena Pe-
trus, Wójtem Gminy Pierzchnica Panem Stanisławem 
Strąkiem	,który	objął	patronat	nad	turniejem.	
	 Dziękuję	również	Pawłowi	Ślusarskiemu	i	Przemkowi	
Paluchowi,	naszym	nowym	animatorom	sportu		za	pomoc	
w	zorganizowaniu,	sędziowaniu	 i	przeprowadzeniu	zawo-
dów	oraz	wszystkim	wspierającym	zawodnikom.

Tabela i zestawienie drużyn po fazie grupowej: 
Grupa	A:
1.	4	Fun
2. Orion
3.	Green	Street
4.	Osiny
Grupa	B:
1.	Młodzi	Gniewni
2.	WM	Team
3.	Green	Street

W	finałach	oglądaliśmy:
Orion	–	WM	Team	2-3
4Fun	–	Młodzi	Gniewni	1-7

Tabela	finałowa:
1.	Młodzi	Gniewni
2.	4	Fun
3.	WM	Team
4.	Orion

Zostali wybrani również wyróżniający się zawodnicy:
Najlepszy	zawodnik:	Bednarski	Dawid	–	WM	Team
Najlepszy	strzelec	Majewski	Jakub	–	Młodzi	Gniewni
Najlepszy	bramkarz	Pietras	Szymon	–	4	Fun
	 W	 tym	 roku	 zmieniliśmy	 zasady	 turnieju.	 Rywalizo-
wać	mogły	tylko	czysto	amatorskie	drużyny,	w	szeregach	w	
których	nie	było	zawodników	z	lig	piłkarskich,	wyjątkiem	
byli	zawodnicy,	którzy	mieszkają	w	naszej	gminie.	Dzięki	
temu	obserwujemy	 ciekawe	 spotkania,	w	 których	 rywali-
zacja	sportowa	odchodzi	na	dalszy	plan,	a	wyróżnia	się	ak-
tywny	relaks,	dobra	zabawa	i	wzajemnie	spędzony	czas.

Ze sportowymi pozdrowieniami 
Jakub Majewski

Klonowej.	Poświęcenia	dokonał	proboszcz	Parafii	Pierzch-
nica	ks.	Marian	Gawinek.	Na	otwarciu	 obecni	 byli:	Wójt	
Gminy	Pierzchnica	Stanisław	Strąk,	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	Maria	Łopatowska,	Radni	Arkadiusz	Ogłoza	i	Wie-
sław	Kwaśniewski,	Prezes	FRRP	Dariusz	Michalski,	Sołtys	
Pierzchnicy	Monika	Pawlik	oraz	dzieci	z	rodzicami	z	pobli-
skich	domów.

	 Działka	 pod	 budowę	 placu	 zabaw	 została	 bezpłatnie	
przekazana	przez	Fundację	Rozwoju	Regionu	Pierzchnica.	
Koszt	inwestycji	to	ponad	30	tys.	zł.	
Na	każdego	uczestnika	czekał	ciepły	poczęstunek.

Klaudia Pawlik
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Nowy gabinet stomatologiczny w Pierzchnicy

	 Od	niedawna	otwarty	jest	nowy	gabinet	stomatologicz-
ny	w	budynku	szkoły	podstawowej	w	Pierzchnicy.	Gabinet	
prowadzony	 jest	przez	 lek.	dent.	Anetę	Słopiecką.	Szkoła	
wydzierżawiła	pomieszczenie,	 a	pani	 stomatolog	we	wła-
snym	zakresie	sfinansowała	prace	adaptacyjne	oraz	zakup	
wyposażenia	specjalistycznego	w	tym	sprzęt	RTG.
	 Gabinet	posiada	kontrakt	z	NFZ	na	realizację	bezpłat-
nych	usług	dla	dzieci	i	młodzieży	do	18	roku	życia.
	 Gabinet	ukierunkowany	jest	przede	wszystkim	na	pro-
filaktykę	i	 leczenie	 	ale	 	 również	na	 	edukacje	w	zakresie	
zapobiegania	chorobie	próchnicowej		oraz		wadom	zgryzu			
dla	uczniów	(przede	wszystkim	z	terenu	gminy	Pierzchni-
ca).
	 Rejestracja	 od	 poniedziałku	 do	 piątku	 w	 godz.	 900 –	
1500	pod	nr	tel:	516	506	263.

Klaudia Pawlik

Klub Seniora w Skrzelczycach- gotowy na wszystko

	 Klub	Seniora	w	Skrzelczycach	działa	 już	
spory	czas.	Panie	niewątpliwie	dały	się	poznać	
przy	 współpracy	 z	 Klubem	 „Wolna	 Strefa”,	
Centrum	Aktywności	Lokalnej,	kolejnych	pro-
jektach,	wspólnych	wyjściach,	czy	działaniach	
dla	 lokalnej	 społeczności.	 Największym	 suk-
cesem	jest	to,	że	chcą	się	spotykać,	rozmawiać	
i	 współpracować,	 a	 reszta	 przychodzi	 przy	
odrobinie	zaangażowania.	
	 Musimy	przyznać,	że	są	także	pionierkami	
w	 dziedzinie	międzypokoleniowości,	 którą	 od	
wielu	lat	praktykują	nie	tylko	w	naszym	klubie,	
ale	także	na	spotkaniach	w	Kielcach	(Międzypo-
koleniowe	spotkania	przy	stole),	co	nas	niezwy-
kle	cieszy	i	buduje,	bo	trudno	dziś	o	taki	dialog,	
który	 nie	 tylko	 wymienia	 doświadczenia,	 ale	
przede	wszystkim	wspiera	w	wychowaniu.	Od	
początku	 swojej	 działalności	 chętnie	 angażują	
się	w	życie	naszej	gminy,	poprzez	swoje	wystę-
py	artystyczne,	 udział	w	akcjach	 społecznych,	
czy	troskę	o	drugiego	człowieka.	Nie	zamykają	
się	na	innych,	toteż	regularnie	odpowiadają	na	
zaproszenie	ze	strony	Domów	Opieki	Rodzinnej	
z	terenu	gminy	Pierzchnica,	a	tam	chętnie	śpie-
wają,	gotują,	 rozmawiają	 i	po	prostu	wspólnie	
spędzają	czas	z	pensjonariuszami.	W	ostatnich	
miesiącach	poszły	o	kolejny	krok	do	przodu	 i	
zgłosiły	swój	udział	w	gminnym	konkursie	„W	
krainie	sera”,	gdzie	zaskakują	nas	i	jury	swoją	
kreatywnością,	mobilizacją	 i	 troską	o	wspólny	
cel. 

	 Drogie	 Panie,	 życzymy	 jedności,	 nieustającej	mobilizacji	 i	 zdro-
wia	do	kontynuowania	waszej	misji.	Jesteście	niezwykłe,	a	obcowanie	z	
wami	to	sama	radocha!	

Kacper Idzik
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Naszych chłopaków też łączy piłka
	 Liga	Wolnych	Stref	to	turniej	piłki	nożnej	organizowa-
ny	wśród	wszystkich	klubów	„Wolna	Strefa”.	Nasze	repre-
zentacje,	bo	mamy	ich	dwie,	występują	w	dwóch	katego-
riach	wiekowych:	 10-13	 lat	 oraz	 14-16	 lat.	Nasi	 chłopcy	
zarówno	z	młodszej,	jak	i	starszej	grupy	wiekowej	turniej	
traktują	 z	 dużą	 dozą	 cierpliwości,	 powagi	 i	 oczywiście	 z	
chęciami	 na	 zwycięstwo,	 niejednokrotnie	 pokazując	 swo-
je	 bardzo	 dobre	 strony.	 Musimy	 zaznaczyć,	 że	 obydwie	
drużyny	świetnie	się	organizują,	wzajemnie	mobilizują	do	
współpracy,	a	często	dzielą	się	cennymi	wskazówkami,	co	
jest	 ich	przewagą.	Nie	mogę	pominąć	faktu,	że	młodsza	 i	
starsza	drużyna	 to	faworyci	w	swoich	kategoriach	wieko-
wych,	co	staje	się	dodatkowym	wzmocnieniem	(dane	staty-

styczne	turnieju).	Każdorazowe	spotkanie	na	boisku	to	po-
kaz	swoich	możliwości,	na	które	naprawdę	bardzo	dobrze	
się	patrzy,	podziwia.	Dajecie	nam	możliwość,	a	nawet	za-
praszacie	do	tego	świata,	który	Was	naprawdę	kręci,	który	
pokazuje	was	samym	i	któremu	na	imię	PIŁKA	NOŻNA,	
czyli	wartości,	które	wy	rozumiecie	najlepiej.	Powtarzając	
kogoś	mądrego	wiedzcie,	że	w	życiu	nie	chodzi	tylko	o	suk-
ces,	zwycięstwo,	czy	triumf,	ale	trzeba	dbać	o	to,	ile	wkłada	
się	w	to	pracy,	zaangażowania	i	pasji,	a	tego	Wam	niewąt-
pliwie	 nie	 brakuje!	 Trzymamy	 kciuki	 i	 tak	 dalej,a	 droga	
przez	życie	będzie	troszeczkę	łatwiejsza.

Kacper Idzik,
Wychowawca w klubie „Wolna Strefa” Skrzelczyce

Pewny start z Wolną Strefą w Skrzelczycach

	 Zdaniem	wielu	mieszkańców	naszej	gminy	doczekali-
śmy	czasów,	w	których	dominuje	niepewność.	Obawiamy	
się	jutra	–	naszej	pracy	i	stabilizacji	finansowej,	przyszłości	
naszych	dzieci,	 jak	 i	 samych	 relacji	z	naszymi	bliskimi,	 i	
wreszcie	-	własnych	możliwości	i	sił	w	podejmowaniu	ko-
lejnych,	nierzadko	trudnych	decyzji.		Nie	umiemy	cieszyć	
się	z	tego,	co	już	osiągnęliśmy	w	życiu.	A	w	dodatku	nie	po-
trafimy	dostrzec,	iż	ludzie	z	naszego	środowiska	lokalnego	
doświadczają	trudności	życiowych,	z	którymi	niejednokrot-
nie	nie	potrafią	 sobie	poradzić.	Stąd	 też	zasadnie	powstał	
projekt,	którego	założenia	wpisują	się	w	podjętą	problema-
tykę	strategii	przeciwdziałania	wykluczeniu	społecznemu.	
Projekt	pod	nazwą	„Pewny	start	z	Wolną	Strefą”,	dofinan-
sowany	 z	 Funduszy	Europejskich,	 realizowany	 jest	 przez	
Stowarzyszenie	„Nadzieja	Rodzinie”	(lider)	w	partnerstwie	
z	gminą	Pierzchnica.	Celem	projektu	jest	podniesienie	po-
ziomu	aktywności	społecznej	osób	w	wieku	7-17	lat	w	tym	
także	osób	niepełnosprawnych	zagrożonych	wykluczeniem	
społecznym	oraz	poprawa	funkcjonowania	ich	otoczenia	tj.	
osób	w	wieku	 18-60	 lat	w	 tym	 osób	 niepełnosprawnych,	
mieszkańców	woj.	 świętokrzyskiego	 do	 końca	 2018	 roku	
poprzez	 działania	 profilaktyczno-socjoterapeutyczne	 oraz	
usługi	wsparcia	rodziny.	Mając	na	uwadze	powyższe	zało-
żenia	w	Młodzieżowym	Klubie	„Wolna	Strefa”	w	Skrzel-

czycach	 realizowane	 są	m.	 in.	warsztaty	profilaktyki	 spo-
łecznej,	doradztwo	zawodowe	IPD,	zajęcia	kompetencyjne	
z	 języka	 angielskiego,	 matematyki	 i	 informatyki,	 a	 przy	
tym	organizowane	 i	 realizowane	wyjazdy	 edukacyjne	 dla	
podopiecznych	klubu,	zajęcia	na	basenie	oraz	zajęcia	ergo-
terapeutyczne.	Szczególne	znaczenie	przypisuje	się	prowa-
dzonym	specjalistycznym	dyżurom	prawniczym	i	psycho-
logicznym	z	których	może	skorzystać	mieszkaniec	gminy	
Pierzchnica.	 Ogromna	 zaleta	 projektu	 wynika	 również	 z	
faktu,	iż	w	każdej	gminie	powstaje	Punkt	Wsparcia	Rodzi-
ny	oferujący	wsparcie	osobom	i	rodzinom	dotkniętym	pro-
blemami	i	sytuacjami	kryzysowymi.
	 Warto	więc	 skorzystać	 z	możliwości,	 jakie	 daje	 nam	
projekt	 „Pewny	 start	 z	Wolną	 Strefą”.	W	 życiu	 każdego	
człowieka	ważne	jest,	aby	nieustannie	rozwijać	się	oraz	bo-
gacić	swoje	doświadczenie	życiowe.	
	 Z	 kolei	 młodsi	 przedstawiciele	 naszej	 gminy	 dzięki	
udziałowi	w	projekcie	otrzymają	szansę	na	 lepszy	start	w	
dorosłe	życie.	Serdecznie	zapraszamy	wszystkich	zaintere-
sowanych	uzyskaniem	więcej	informacji	na	temat	projektu	
oraz	skorzystania	z	oferty,	jaką	on	ze	sobą	niesie.		

Iwona Wolańska
Kierownik Młodzieżowego Klubu „Wolna Strefa” 

w Skrzelczycach
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Z NASZEGO WSPÓŁNEGO ŻYCIA…

„Zamiast ciągle na coś czekać – zacznij ŻYĆ, właśnie 
DZIŚ.
Jest o wiele później niż Ci się wydaje.”

Ks. Jan Kaczkowski

	 My	 działamy,	 pracujemy,	 rozwijamy	 nasze	 pasje,	
wspieramy,	motywujemy	po	prostu	–	ŻYJEMY!!!	MY	czy-
li	wszyscy	podopieczni	i	wychowawcy	Świetlic	AKTYWA-
TOR	oraz	Wolnej	Strefy	w	Skrzelczycach.

	 Za	nami	pierwszy	miesiąc	wakacji.	Czas	ten	minął	szyb-
ko,	jednak	śmiało	możemy	powiedzieć,	że	był	okresem	bardzo	
efektywnym	i	intensywnym.		Pozbawiony	był	nudy,	a	obfito-
wał	w	radość,	zabawę,	śmiech,	wspólne	bycie	ze	sobą,	inte-
grację,	 rozmowy,	 spotkania.	 Krótko	mówiąc,	miesiąc	 lipiec	
wraz	ze	wszystkimi	atrakcjami		proponowanymi		wszystkim		
podopiecznym,	można	zaliczyć	do	czasu	niepowtarzalnego.

	 Warto	zadać	pytanie:	„	Co	spowodowało,	że	pierwszy	
miesiąc	wakacji	okazał	się	czasem	nietuzinkowym?”.	Od-
powiedzią,	 	 będzie	 zapewne	 te	 kilka	 zdań	 podsumowują-
cych	nasze	wspólne	 	działania	 jakich	podjęliśmy	się	 jako	
wychowawcy,	a	wraz	z	nami	wszyscy	nasi	podopieczni	Ak-
tywatora	oraz	WS	Skrzelczyce.

	 Miesiąc	 rozpoczęliśmy	od	spotkania integracyjnego 
w świetlicy w Gumienicach	gdzie	wspólnie	uczestniczy-
liśmy	w	warsztatach	kulinarnych	 (powstało	pyszne	ciasto	
z	jabłkami	oraz	różową	pianką)	oraz	sportowych	(nieprze-
rwanie	dominowała	gra	w	piłkę	siatkową	bez	siatki.	Jak	to	
możliwe?	Bardzo	prosto…	Siatkę	w	dość	oryginalny	spo-
sób	zastępowała	nam	brama	wjazdowa	czyli	zgodnie	z	ha-
słem	„Potrzeba	matką	wynalazków”	wykorzystaliśmy	dla	
własnych	potrzeb	bramę	do	gry	w	piłkę.	W	ten	niepowta-
rzalny	sposób	zaistniała	„nowa”	dyscyplina	sportowa	czyli	
piłka	siatkowa	vel	bramowa).	

	 Czy	 coś	 jeszcze	 robiliśmy	 w	 lipcu?	 Oczywiście,	 że	
tak!!!	Odwiedziliśmy	 pobliskie	Sabat Krajno	 gdzie	 nasi	
podopieczni	szaleli,	bujali	się	na	linach	w	parku	linowym,	
zapoznali	 się	 z	 licznymi	mini	 ekspozycjami	 znanych	 bu-
dowli	w	parku	miniatur	oraz	oglądali	filmy	w	wersji	6D.	I	w	
tym	miejscu	warto	zauważyć,	że	niektórzy	opuszczali	salę	
kinową	cali	mokrzy	(pytanie:	czyżby	oglądane	seanse	były	
tak	bardzo	przerażające	czy	były	to	tylko	efekty	specjalne	
odwiedzonego	miejsca?).

	 W	pierwszej	połowie	lipca	bardzo	liczna	grupa	naszych	
podopiecznych	wybrała	 się	do	kina	 	na	bajkę	„Gru, Dru 
i Minionki”.	Warto	 zauważyć,	 że	 nawet	 nasi	 starsi	 pod-
opieczni,	a	nawet	wychowawcy	z	przyjemnością	 i	uśmie-
chem	 na	 twarzy	 oglądali	 zmagania	 żółtych	 bohaterów.	
Ponadto,	w	ramach spotkań integracyjnych, odwiedzili-

śmy	również świetlicę w Pierzchnicy,	gdzie	zdecydowanie	
dominowały	warsztaty	sportowe,	które	dzięki		sprzyjającej	
pogodzie	odbywały	się	na	świeżym	powietrzu.

	 W	 drugiej	 połowie	 wakacyjnego	 miesiąca,	 dokład-
nie	 20	 lipca,	wybraliśmy	 się	 z	młodzieżą	 z	 terenu	gminy	
Pierzchnica	do	parku rozrywki w Zatorze czyli do słyn-
nej Energylandii.	 Tutaj,	 nasi	 podopieczni	 mieli	 możli-
wość	skorzystania	z	szeregu	atrakcji	oferowanych	przez	to	
magiczne	miejsce.	Nasi	wychowankowie	 okazali	 się	 nie-
złomni	w	pokonywaniu	i	korzystaniu	z	coraz	trudniejszych	
rollercoasterów	i	innych,	równie	mocno		mrożących	krew	
w	żyłach,	atrakcji.	Z	tej	całodziennej	wyprawy	cała	grupa	
wróciła	zmęczona,	ale	z	uśmiechami	na	twarzy	i	mocnym	
postanowieniem,	że	za	rok	również	tu	wrócimy.

	 W	 ramach	 obchodów	 Dni	 Pierzchnicy	 zorganizowa-
liśmy	Rodzinny Rajd Rowerowy.	 No	 i	 nie	 ukrywajmy,	
dzielnie	pokonaliśmy	czterdziestokilometrową	trasę.	Łatwo	
nie	było,	tym	bardziej,	że	żar	płynący	z	nieba	nie	pomagał	
nam.	Stróżki	potu	dość	szybko	pojawiały	się	na	 twarzach	
wszystkich	uczestników.	Jednak	zgodnie	z	maksymą:	„Co	
nas	nie	zabije	to	nas	wzmocni”	wszyscy	pokonaliśmy	całą,	
zaplanowaną	 trasę.	 Nawet	 najmłodsi	 nie	 poddawali	 się,	
walczyli	do	samego	końca.	Oczywiście,	jak	na	prawdziwy	
rajd	przystało,	było	również	ognisko	i	pieczenie	kiełbasek,	
które	odbyło	 się	nad	zalewem	w	Borkowie.	W	 tym	miej-
scu	warto	 jeszcze	 raz	POGRATULOWAĆ	WSZYSTKIM	
UCZESTNIKOM	I	ORGANIZATOROM	RODZINNEGO	
RAJDU	ROWEROWEGO.

	 Na	 zakończenie	miesiąca	wybraliśmy	 się	 również	 na	
rajd	 rowerowy.	Tym	razem	 jednak	do	pobliskiej	Morawi-
cy.	Tutaj	każdy	z	wychowanków	mógł	skorzystać	z	atrakcji	
parku linowego,	 wykąpać	 się	 w	 pobliskim	 zalewie	 oraz	
pograć	w	piłkę	w	wodzie.

	 Warto	zauważyć,	że	w		każdej	ze	świetlic	miały	miej-
sce	dodatkowe	atrakcje	jak:	spacery,	rajdy,	wypady	rowero-
we,	warsztaty	plastyczne,	taneczne,	kulinarne,	gry,	zabawy	
oraz wiele, wiele innych. 

	 Bez	wątpienia	lipiec	obfitował	w	ciekawe	wydarzenia,	
w	 których	mogli	 uczestniczyć	 podopieczni	 z	 terenu	 całej	
gminy.	Zapewniamy,	że	sierpień	będzie	również	bogaty	w	
szereg	atrakcji	i	rozrywek.

	 W	tym	miejscu	warto	zaznaczyć,	że	gdyby	nie	obec-
ność	wszystkich	wychowanków	oraz	ich	chęć	uczestnicze-
nia	w	proponowanych	przedsięwzięciach	nie	byłoby	NAS	
–	wychowawców.	Dlatego	wszystkim	DZIĘKUJĘ	za	obec-
ność	i	pomoc	w	organizacji	poszczególnych	wydarzeń.

Martyna Jamrożek
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Biskupin 2017 04.08.2017-11.08.2017

	 W	kolonii	letniej	z	elementami	profilaktyki	w	Biskupi-
nie	wzięli	udział	uczniowie	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy,	
uczniowie	Społecznej	SP	w	Drugni	oraz	siedem	osób	spoza	
terenu	gminy,	łącznie	50	osób.	Dzieci	mieszkały	w	ładnym,	
przystosowanym	do	ich	potrzeb	Ośrodku	Wypoczynkowym	
„Przystań	Biskupińska”	w	Biskupinie.	Do	dyspozycji	 ko-
lonii:	pokoje	czteroosobowe	z	łazienkami,	świetlica,	jadal-
nia,	miejsce	 do	 grillowania,	 plac	 zabaw,	 kompleks	 boisk,	
namiot–hangar	przystosowany	do	prowadzenia	zajęć.	Bu-
dynek	jest	klimatyzowany,	można	tam	korzystać	z	bezprze-
wodowego	Internetu..	Wszystkie	pokoje	znajdowały	się	na	
jednej	 kondygnacji,	 co	 ułatwiło	 opiekunom	 odpowiedni	
nadzór	nad	podopiecznymi.	Kierownictwo	kolonii	 dyspo-
nowało	 autokarem	 klasy	 turystycznej,	 który	 parkował	 na	
terenie	Ośrodka.	Bardzo	atrakcyjny	program		kolonii	udało	
się	 zrealizować	w	 stu	 procentach	 dzięki	wielkiemu	 zaan-
gażowaniu	kadry,	 zdyscyplinowaniu	uczestników	 i	 sprzy-
jającym	warunkom	 atmosferycznym.	 	 Uczestnicy	 kolonii	
zwiedzili:	 Biskupin	 (Muzeum	Archeologiczne),	 	 Gniezno	
(Muzeum	Początków	Państwa	Polskiego,	Rynek,	Katedra	
Gnieźnieńska),	 Żnin	 (Muzeum	 Ziemi	 Pałuckiej,	 Baszta),	
Rogowo	 (	 Rodzinny	 Park	 Rozrywki	 z	 Parkiem	Dinozau-
rów),	 Bożejewiczki	 (Miasteczko	 westernowe	 Silverado	
City),	Wenecję	(Muzeum	Kolei	Wąskotorowej,	ruiny	zam-
ku	Diabła	Weneckiego,	wystawa	średniowiecznych	machin	
oblężniczych),	Toruń	(Starówka,	Żywe	Muzeum		Piernika,	
Dom	Legend	Toruńskich).	Dzieci	odbyły	podróż	zabytko-
wą	kolejką	wąskotorową	z	Wenecji	do	Żnina.
	 Animatorki	 z	Ośrodka	Wypoczynkowego	przeprowa-
dziły	 ciekawe	zajęcia,	które	bardzo	 się	dzieciom	podoba-
ły:	 archeologiem	być,	 kuchenne	 rewelacje,	malowanie	 na	
szkle,	hokej	na	wodzie,		chrzty	kolonijne,	wieczór	legend,	
dyskoteki	z	nauką	tańca,	ognisko	z	grillowaniem.	Uczestni-
cy	kolonii	kąpali	się	pod	nadzorem	ratowników	wodnych	

w	jeziorach:	Żnińskim	i	Weneckim.	W	czasie	trwania	kolo-
nii	realizowany	był	program	wychowawczy	i	profilaktycz-
ny.	Przeprowadzone	zostały	 	konkursy	z	nagrodami:	kon-
kurs	czystości,	konkurs	na	najciekawsze	logo,	miss	disco.
W	czasie	 trwania	 turnusu	nie	 odnotowano	 żadnych	nega-
tywnych	zdarzeń,		dzieci	były	zdrowe	i	zadowolone,	pano-
wała	miła	 i	 przyjazna	 atmosfera.	 Pracownicy	 sanepidu	w	
czasie	 kontroli	 nie	 stwierdzili	 żadnych	 nieprawidłowości,	
nie	szczędzili	pochwał	dla	kadry	i	dzieci,	które	utrzymywa-
ły	pokoje	we	wzorowym	porządku.		Podobne	zdanie	miała	
właścicielka	Ośrodka.	 Stwierdziła,	 że	 tak	 sympatycznej	 i	
zdyscyplinowanej	 grupy	 dawno	 nie	 miała.	 Na	 pożegnal-
nej	 	dyskotece	gospodarze	wręczyli	opiekunom	upominki	
i	wielki	tort,	którym	obdzieleni	zostali	wszyscy	uczestnicy.	
Organizator	postarał	się	o	zapewnienie	uczestnikom	kolonii	
pełnego	 bezpieczeństwa	 poprzez:	 dodatkowe	 ubezpiecze-
nie	NNW	+	ubezpieczenie	OC	kadry,	 zapewnienie	opieki	
przez	 doświadczonych	 nauczycieli,	 zapewnienie	 bardzo	
dobrych	 warunków	 mieszkaniowych,	 opiekę	 medyczną,	
nadzór	 ratowników	wodnych	podczas	kąpieli,	 bezpieczny	
przewóz	autokarem	klasy	turystycznej,	przekazanie	uczest-
nikom	niezbędnej	wiedzy	na	temat	zachowania	się	w	róż-
nych	 sytuacjach.	 Posiłki	 były	 smaczne	 i	w	 nieograniczo-
nych	 ilościach,	 na	 szwedzkim	 stole	 każdy	 mógł	 znaleźć		
coś	dla	siebie.	Opiekę	nad	uczestnikami	kolonii	sprawowali	
nieodpłatnie	 wolontariusze	 SRT	 -	 doświadczeni	 nauczy-
ciele:		kierownik	kolonii	P.	Elżbieta	Stemplewska,	opieku-
nowie:	P.	Wioleta	Bryk,	P.	Paulina	Kalatura,	P.	Agnieszka	
Safian.	W	drodze	powrotnej,	w		nagrodę	za	dobre	sprawo-
wanie,	Społeczny	Ruch	Trzeźwości	zasponsorował	wszyst-
kim	 uczestnikom	 zestawy	w	MacDonaldzie.	 Zarząd	 SRT	
serdecznie	 dziękuje:	 kadrze	 opiekuńczo-wychowawczej	
za	 wielkie	 zaangażowanie	 w	 realizację	 projektu	 „Bisku-
pin	 2017”,	 	 Ośrodkowi	Wypoczynkowemu	 „Przystań	 Bi-
skupińska”	 za	 zwolnienie	 kadry	 i	 kierowcy	 z	 odpłatności	
za	 zakwaterowanie	 i	 wyżywienie,	 Delikatesom	 Centrum	
„Tarkor”	za	przekazani	w	Pierzchnicy	za	leki	do	kolonijnej	
apteczki.	 Koszty	 kolonii	 pokryte	 zostały	 z	 następujących	
źródeł:		odpłatności	uczestników,	środki	własne	SRT	(1	%	
podatku	).

 Prezes SRT w Pierzchnicy
Marek Kułan
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