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Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Pierzchnicy

	 Wyjątkowo	późno	w	tym	roku,	bo	dopiero	4	września	
zakończyliśmy	wakacje	i	rozpoczęliśmy	nowy	rok	szkolny	
2017/2018.

	 Poranek	 przywitał	 nas	 pogodą	 typową	 bardziej	 dla	
października	 niż	 początku	września.	 Było	 chłodno,	 siąpił	
deszcz,	słońce	schowało	się	za	chmurami	jakby	samo	chcia-
ło	powiedzieć,	że	czas	wakacji	dobiegł	końca	i	trzeba	wra-
cać	do	szkoły.

	 A	w	szkole	zmiany.	Zgodnie	z	reformą	oświaty,	nie	od-
był	się	nabór	do	klasy	I	gimnazjum,	a	klasy	VI	kontynuują	
naukę	w	klasie	VII.	Nazwa	naszej	szkoły	została	zmienio-
na	z	Zespołu	Szkół	w	Pierzchnicy	na	Szkołę	Podstawową	
z	oddziałami	przedszkolnymi	i	gimnazjalnymi.	Za	dwa	lata,	
kiedy	ostatni	gimnazjaliści	opuszczą	nasze	mury,	znikną	też	
oddziały	gimnazjalne.

	 Kolejne	zmiany	związane	były	z	kadrą	nauczycielską.	
Powitaliśmy	w	naszym	gronie	 panią	Monikę	Dudkiewicz	
(j.	polski)	oraz	panią	Magdalenę	Braksator	 (j.	niemiecki).	
Jesteśmy	pewni,	że	praca	w	naszej	placówce	przyniesie	no-
wym	pedagogom	dużo	satysfakcji.

	 Tymczasem	nadszedł	 czas,	 by	 spakować	 plecak	 i	 ru-
szyć	jutro	rano	do	szkoły.	Wszystkim	naszym	uczniom	ży-
czymy	wytrwałości	i	sukcesów!

Tomasz Stolarczyk

Statuetka w naszych rękach

	 27	 września	 2017r.	 uczniowie	 Społecznej	 Szkoły	
Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Drugni	 wzięli	 udział	
w	 pierwszej	 edycji	 Rakowskiej	 Gry	Terenowej	 pod	 tytu-
łem	 „Wędrówka	 śladami	 przeszłości”.	 Przedsięwzięcie	
było	zorganizowane	przez	Powiatowy	Młodzieżowy	Ośro-
dek	Wychowawczy	w	Rembowie	z	okazji	przypadającego	
w	tym	roku	jubileuszu	450-lecia	lokacji	Rakowa.	Patronat	
nad	uroczystością	objęli:	Marszałek	Województwa	Święto-

krzyskiego,	Starosta	Powiatu	Kieleckiego	oraz	Wójt	Gminy	
Raków.

	 Gra	 terenowa	składała	 się	 z	12	konkurencji	o	bardzo	
wysokim	 stopniu	 trudności.	 Od	 zawodników	 wymagano	
między	 innymi:	 wiedzy	 teoretycznej	 z	 geografii,	 historii	
oraz	matematyki,	 a	 także	 inteligencji,	 spostrzegawczości,	
umiejętności	 szybkiego	 czytania	 i	 analizowania	 tekstu,	
pamięci	 a	 przede	 wszystkim	 sprawności	 fizycznej.	 Tylko	
uczestnicy	 posiadający	 wszystkie	 te	 zalety	 mogli	 liczyć	
na	wysokie	miejsce.	Naszą	 szkołę	 reprezentowała	 druży-
na	 uczniów	 z	 klasy	VII	 w	 składzie:	Patrycja Dzierżak, 
Dominika Sajkiewicz i Dawid Dzierżak pod	opieką	Pani	
Agnieszki	Safian.	

	 Z	dumą	informujemy,	że	nasi	zawodnicy	zajęli	pierw-
sze miejsce. Szczególnie,	że	brało	w	niej	udział	aż	12	dru-
żyn	ze	szkół	podstawowych	i	gimnazjów.	Trzeba	podkreślić	
dobrą	organizację	gry	oraz	ciekawy	dobór	zadań,	które	po-
przez	zabawę	 i	 aktywne	spędzanie	czasu	na	 świeżym	po-
wietrzu	okazały	się	nauką	oraz	sprawdzianem	wiedzy	ogól-
nej.
	 Gratulujemy	sukcesu	i	z	niecierpliwością	czekamy	na	
kolejną	edycję	Rakowskiej	Gry	Terenowej.

Paweł Kuliński
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Spotkanie z policjantkami

	 W	dniu	11	września	2017	roku	uczniowie	Społecznej	
Szkoły	 Podstawowej	 im.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Drugni	 wzięli	
udział	w	 nietypowej,	 ale	 bardzo	 pouczającej	 lekcji,	 którą	
przeprowadziły	Panie	z	Komendy	Miejskiej	Policji	w	Kiel-
cach.	Policjantki	starszy	sierżant	Joanna	Żelezik	i	sierżant	
Małgorzata	Pędzik	spotkały	się	najpierw	z	przedszkolakami	
i	dziećmi	z	klas	I	–	III,		a	następnie	z		uczniami	klas	star-
szych.	

	 Panie	Policjantki	rozmawiały	z	maluchami	o	bezpiecz-
nym	poruszaniu	się	po	drogach.	Przypomniały	również	ko-
rzyści	płynące	z		noszenia	elementów	odblaskowych	przy	
ubraniu	bądź	tornistrze.	Dzieci	przypomniały	sobie	numer	
na	 policję	 poprzez	wspólną	 naukę	 piosenki	 	 „Halo	 Panie	
Policjancie”.	 Panie	 opowiedziały	 uczniom	 bajkę	 o	 Zuzi,	
która	nie	chciała	zapinać	pasów	w	czasie	podróży	samocho-
dem	i	o	przykrych	konsekwencjach,	które	spotkały	dziew-

czynkę	 za	 jej	 nieodpowiednie	 zachowanie.	 Dzieci	 miały	
także	 okazję	wcielić	 się	w	 rolę	 kierowców	oraz	 pieszych	
i	 poprzez	 wykorzystanie	 ciekawych	 pomocy	 dydaktycz-
nych	przywiezionych	przez	Panie	Policjantki	przećwiczyć	
właściwy	sposób	przechodzenia	przez	ulicę.	Uwieńczeniem	
spotkania	 z	młodszą	grupą	było	wręczenie	przez	naszych	
gości	kolorowanek	dla	wszystkich	dzieci	oraz	pamiątkowe	
zdjęcie.	Podczas	spotkania		z	uczniami	klas	IV	–	VII		omó-
wione	 zostały	 zagadnienia	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 w	
ruchu	drogowym.	Poprzez	realizację	zadań	wyświetlanych	
na	 tablicy	 interaktywnej,	 uczniowie	mieli	 okazję	 przypo-
mnieć	sobie	znaki	oraz	zasady	uczestnictwa	w	ruchu	drogo-
wym.	Panie	Policjantki	dużą	część	spotkania	przeznaczyły	
na	omówienie	zasad	bezpiecznego	korzystania	z	Internetu		
oraz	 odpowiedzialności	 karnej	 nieletnich	 za	 popełnione	
czyny.	Pani	starszy	sierżant	Joanna	Żelezik	zwróciła	uwa-
gę	 na	 zagrożenia	wynikające	 z	 kontaktów	 z	 osobami	 po-
znanymi	w	sieci	oraz	zjawisko	cyberprzemocy.	Uczniowie	
wiedzą,	 że	nie	wolno	 szydzić	 i	 obrażać	kogoś	 za	pośred-
nictwem	 komputera	 i	 telefonu	 komórkowego.	 Bez	 zgody	
osób	zainteresowanych	nie	można	też	publikować	zdjęć	czy	
filmów	w	Internecie.	Pouczającym	dla	uczniów	było	obej-
rzenie	filmu	edukacyjnego	„Gdzie	 jest	Mimi?”,	w	którym	
bohaterka	uciekła	z	domu,	ponieważ	była	nękana	w	sieci.

	 Serdecznie	dziękujemy	Paniom	z	Komendy	Miejskiej	
Policji	 w	 Kielcach	 za	 spotkanie	 z	 uczniami	 naszej	 szko-
ły	 i	mamy	 nadzieję,	 że	 uczniowie	wezmą	 sobie	 do	 serca	
wszystkie	rady	i	przestrogi.

Małgorzata Radomska

OGŁOSZENIE

Gmina	Pierzchnica	posiada	do	sprzedaży	ostatnie 3 działki	budowlane
przy		ul.	Marsz.	J.	Piłsudskiego	w	Pierzchnicy.

Przetarg	na	sprzedaż	w/w	działek	odbędzie	się	w	dniu	17 listopada 2017 roku.

Warunkiem	przystąpienia	do	przetargu	jest	wpłacenie	wadium	w	pieniądzu	w	wysokości	10%	ceny	wywoławczej
do	dnia	13	listopada	2017	roku,	na	konto	Gminy	Pierzchnica.

Szczegółowe	informacje	w	tym	zakresie	można	uzyskać	w	Urzędzie	Gminy,
pokój	numer	25	lub	telefonicznie	41	353-80-46	wew.	29
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	 Spełniło	 się	 marzenie	 mieszkańców	 sołectwa	 Górki	
(Górki	 i	Kalina	Górecka)	 o	 posiadaniu	własnej	 świetlicy.	
W	2015	roku	wykonano	dokumentację	projektową,	w	2016	

Nowa świetlica w Górkach

uzyskano	pozwolenie	na	budowę	i	jesienią	rozpoczęto	prace	
budowlane.	 Cała	 inwestycja	 została	 zakończona	 w	 lipcu	
2017	 roku	 kiedy	 uzyskano	 pozwolenie	 na	 użytkowanie.	
Zakres	prac	obejmował	budowę	nowego	budynku	świetlicy,	
wykonanie	 podjazdu	 z	 kostki	 brukowej	 oraz	 przebudowę	
wjazdu	z	drogi	powiatowej.

	 Wykonawcą	wyłonionym	w	postępowaniu	 przetargo-
wym	był:	Zakład	Ogólnobudowlany	Michał	Koszka	Busko	
Zdrój.	W	ramach	funduszu	sołeckiego	zakupiono	wyposa-
żenie	do	zaplecza	kuchennego.	Pozyskano	dotację	od	Mar-
szałka	na	zakup	wyposażenia	do	świetlicy:	stoliki,	krzesła,	
mini	wieża,	stół	do	tenisa,	telewizor	itp.	

	 Uroczystego	otwarcia	i	poświęcenia	świetlicy	dokona-
no	podczas	dożynek	gminnych	w	dniu	26	sierpnia	2017r.	

Stanisław Strąk  
Wójt Gminy Pierzchnica

	 Zbliża	się	Święto	Wszystkich	świętych.	Nasi	podopieczni	wykonują	wiązan-
ki	na	groby.	Jak	co	roku	można	je	kupić	w	naszej	placówce	w	Osinach.
	 Istnieje	możliwość	 zamówienia	 całego	kompletu	 (wiązanka	+	flakon)	 pod	
nr	 tel.	 (41)	 353-82-39	 lub	 osobiście.	 Zdjęcia	 niektórych	 propozycji	 wiązanek	
będą	dostępne	na	naszym	Facebook.	Zapraszamy	do	oglądania	i	kupowania	na-
szych	wiązanek.

Barbara Szczukiewicz

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH
ZBLIŻA SIĘ ŚWIĘTO WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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Zrealizowane zadania inwestycyjne w ostatnich miesiącach

Remont świetlicy w Maleszowej

	 W	miesiącu	sierpniu	wykonano	ka-
pitalny	remont	części	budynku	świetlicy	
w	Maleszowej.	Była	to	część	dotychczas	
nie	remontowana.	
	 W	 ramach	 zadania	 zerwano	 sta-
rą	 podłogę	 i	wykonano	nowa	wylewkę	
wraz	 z	 termoizolacją.	 Ułożone	 zostały	
płytki	ceramiczne.	Dokonano	renowacji	
tynków	 oraz	 sufitu.	 Wymieniona	 starą	
aluminiową	 instalacje	 elektryczną	 na	
nowa	miedzianą.	 Całość	wymalowano.	
Zadanie	zrealizowano	częściowo	z	fun-
duszu	 sołeckiego,	 a	 w	 większości	 ze	
środków	z	budżetu	gminy.

Nowe zaplecze sanitarne w świetlicy w Strojnowie

	 Świetlica	 w	 Strojnowie	 dotych-
czas	nie	posiadała	zaplecza	sanitarnego	
co	 powodowało	 wiele	 problemów	 dla	
osób	korzystających.	W	miesiącu	 lipcu	
i	 sierpniu	 przeprowadzono	 kapitalny	
remont	jednego	pomieszczenia	wydzie-
lając	z	niego	kuchnię	oraz	łazienkę.	Jed-
nocześnie	wykonano	iniekcję	ciśnienio-
wą	ścian	świetlicy	zabezpieczając	w	ten	
sposób	 przed	 wchodzeniem	 wilgoci.	
Zadania	sfinansowane	częściowo	z	fun-
duszu	sołeckiego,	a	w	większości	z	bu-
dżetu	gminy.

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego

	 W	ramach	tego	zadania	dokonano	uzupełnienia	oświe-
tlenia	ulicznego:	w	Gumienicach	-10	lamp,	w	Pierzchnicy	
–	7	lamp,	w	Pierzchniance	-	6	lamp,	w	Osinach	–	2	lampy,	
w	Podlesiu	 -	 7	 lamp,	Drugni	Rz.	 -	 5	 lamp,	w	Skrzelczy-
cach	5	lamp,	w	Drugni	–	1	lampa,	w	Strojnowie	1	lampa,	

w	Straszniowie	–	1	lampa.	Montaż	dodatkowych	lamp	za-
stał	zrealizowany	w	większości	w	ramach	funduszu	sołec-
kiego	poszczególnych	sołectw.
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Nowa wiata w Maleszowej

	 Na	placu	obok	stawu	w	Maleszo-
wej	 ustawiona	 została	 wiata	 rekre-
acyjna	z	przeznaczeniem	dla	miesz-
kańców.	 Służyć	 będzie	 do	 spotkań	
na	 powietrzu	 dla	 dzieci,	 młodzieży	
oraz	 dorosłych.	 Wiatę	 rekreacyjną	
sfinansowano	w	ramach	zobowiązań	
podatkowych	 przedsiębiorcy	 wy-
konującego	 takie	 obiekty.	W	 latach	
wcześniejszych	 podobne	 wiaty	 po-
wstały:	 w	 Górkach,	 w	 Pierzchnicy	
oraz	w	Osinach.

Remont zaplecza kuchennego w remizie w Pierzchnicy

	 W	 miesiącu	 wrześniu	
przeprowadzono	 kapitalny	
remont	 zaplecza	 kuchen-
nego	w	remizie	w	Pierzch-
nicy.	Część	środków	na	ten	
cel	 pozyskano	 os	Marszał-
ka	Województwa	w	ramach	
programu	 Odnowa	 Wsi.	
Dzięki	tej	inwestycji	będzie	
można	przygotowywać	po-
częstunki	 na	 lokalne	 uro-
czystości	w	 nowoczesnych	
i	higienicznych	warunkach.

Modernizacja dachu na remizie w Skrzelczycach

	 Remiza	 w	 Skrzelczycach	 to	 ostatni	
obiekt	z	kategorii	świetlic	wiejskich	na	tere-
nie	naszej	gminy,	który	miał	niezmodernizo-
wany	dach.	
	 W	ostatnim	czasie	pojawiły	się	przecie-
ki	i	koniecznym	było	podjęcie	działań	w	celu	
zabezpieczenia	budynku.	Koszt	zadania	był	
spory	gdyż	powierzchnia	dachu	wynosi	pra-
wie	 400	 m2.	 Dlatego	 też	 szukano	 dofinan-
sowania	 zewnętrznego.	Udało	 się	 pozyskać	
dofinansowanie	od	Marszałka	Województwa	
w	 wysokości	 80%	 wydatków	 kwalifiko-
wanych.	 Zadanie	 zrealizowano	 w	 miesiącu	
sierpniu	 i	 wrześniu.	 W	 ramach	 dotacji	 za-
kupiono	 też	 krzesełka,	 stoliki,	wyposażenie	
kuchni	oraz	2	komputery	i	telewizor.
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Modernizacja ulic w Pierzchnicy

	 W	 ramach	 programu	 rewitalizacji	 Pierzchnicy	 przepro-
wadzono	modernizację	ulic:	Mickiewicza	(nowa	nawierzchnia	
asfaltowa	i	korekta	krawężników	oraz	chodników),	Urzędnicza	
(nowa	nawierzchnia	asfaltowa	wraz	z	parkingiem	przed	urzę-
dem	oraz	nowe	chodniki),	Polna	wraz	z	przedłużeniem	koło	

krzyża	salentyńskiego	(podbudowa	z	kruszywa	wraz	z	nową	
nawierzchnia	asfaltową).	Ulice	Mickiewicza	i	Urzędniczą	ujęto	
we	wniosku	o	dofinansowanie	w	ramach	programu	rewitaliza-
cji,	a	na	ulicę	Polną	uzyskano	dofinansowanie	od	Marszałka	
Województwa	z	funduszu	ochrony	gruntów	rolnych.

Regulacja geodezyjna drogi przez Osiny Lizawy

	 W	ramach	przygotowania	do	budowy	drogi	asfaltowej	
przez	przysiółek	Osiny	Lizawy	(w	którym	jest	8	domów)	
prowadzone	są	prace	geodezyjne	mające	na	celu	ustalenie	
przebiegu	 pasa	 drogowego.	 Jeśli	 uda	 się	 w	 uzgodnieniu	
z	mieszkańcami	ustalić	granice	 to	w	przyszłym	 roku	pla-
nowane	 jest	 wykonanie	 nawierzchni	 asfaltowej	 przez	 ten	
przysiółek	(ok.	800	mb).	

	 Natomiast	nadal	nie	jest	uregulowana	sprawa	własno-
ści	drogi	od	posesji	p.	Misztala	(Osiny	Lizawy)	do	posesji	
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p.	Chrząszcza	(Gumienice	Lizawy)	–	odcinek	ok.	600	mb	
przez	 las.	Droga	przebiega	przez	ok.	40	działek	 i	dlatego	
podjęta	została	decyzja	o	przeprowadzeniu	procedury	usta-
wowego	wykupu	przy	zastosowaniu	przepisów	tzw.	specu-
stawy.	Przewidujemy,	że	procedura	powinna	zakończyć	się	
najpóźniej	w	2019	roku	i	wówczas	będzie	można	bez	pro-
blemów	już	wykonać	drogę	asfaltową.	

	 W	dalszej	kolejności	planujemy	również	przeprowadzić	
ustawowy	wykup	terenu	pod	drogę	w	kierunku	Osin	tak	aby	
w	przyszłości	było	też	połączenie	drogą	asfaltową	z	Gumie-
nic	do	Osin.

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy Pierzchnica

„Lato	odchodzi,
liście	spadają,
w	piękne	dywany
się	układają.
(...)
Zachowaj	myśli
o	ciepłym	lecie,
na	czas	gdy	przyjdą
mróz	i	zamiecie”.
(„Koniec	lata”	Bożena	Forma)

Pożegnanie lata w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

	 Seniorzy	z	Domu	Opieki	Rodzinnej	w	Pierzchnicy	co	
roku	 radośnie	 rozstają	 się	 z	 latem.	 8	września	Nasi	 Pen-
sjonariusze	 i	 Pracownicy	 wraz	 ze	 swoimi	 najbliższymi	
i	mieszkańcami	gminy	Pierzchnica	wzięli	udział	w	pikniku	
„Pożegnanie	lata	2017”.	Pogoda	dopisała,	więc	w	ogrodzie	
domu	 opieki	 uczestnicy	 imprezy	 mogli	 usiąść,	 odpocząć	
i	przy	dźwiękach	muzyki	wspólnie	miło	spędzić	pachnące	
jeszcze	latem	chwile.	Jak	przystało	na	piknik	nie	zabrakło	

pysznego	poczęstunku	z	owoców	i	innych	produktów	z	tere-
nu	naszej	gminy.	Dla	podopiecznych	Domu	Opieki	Rodzin-
nej	przygotowanych	było	wiele	atrakcji.	Oprawę	muzyczną	
zapewnił	Pan	Roman	Grzegorczyk	–	laureat		Scyzoryków	
2017	w	kategorii	Senior-Solista.	Seniorzy	i	zaproszeni	go-
ście	wspólnie	bawili	się	przy	przebojach	z	lat	młodości.	Nie	
zabrakło	 również	 quizów	 i	 konkursów	 sprawnościowych	
z	nagrodami.	„Na	wieczornym	niebie	obserwowaliśmy	wy-
puszczone	w	powietrze	lampiony,	ten	obrazek	długo	będzie	
nam	przypominać	o	minionym	lecie.	Wspomnienia	te	będą	
nas	skutecznie	ogrzewać	do	kolejnych	wakacji”	-	wspomi-
na	Pensjonariusz	Domu	Opieki	Rodzinnej.	Wszystkich	za-
interesowanych	zapraszamy	serdecznie	za	rok.

Karolina Pietrusik 
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WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W OSINACH

	 W	dniu	22.08.2017r.	uczestnicy	i	pracownicy	Warszta-
tów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	wrócili	do	pracy	po	mie-
sięcznej	przerwie	wakacyjnej.

 Dnia 30 sierpnia 2017r.	grupa	uczestników	Warszta-
tów	Terapii	Zajęciowej	w	Osinach	wraz	z	opiekunami	wzię-
ła		udział	w	XXIII  Letnich Spotkaniach Integracyjnych  
Osób Niepełnosprawnych w WTZ Zgórsko.	 	Nasi	pod-
opieczni	brali	udział	w	konkursie	na	przebój	lata,	konkur-
sach	 niespodziankach	 oraz	 interesujących	 konkurencjach	
sportowych.	 Organizatorzy	 dla	 uczestników	 zapewnili	
jeszcze	wiele	innych	atrakcji	oraz	gorący	posiłek	i	wspólne	
pieczenie	kiełbasek	przy	ognisku.	Na	zakończenie	imprezy	
dla	zespołów	biorących	udział	w	Spotkaniach	oraz	uczest-
ników	 konkursów	 i	 konkurencji	 sportowych	 zostały	wrę-
czone	nagrody.	

	 Jak	 co	 roku	 nasza	 placówka	 bierze	 udział	 w	Woje-
wódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Osób Niepełno-
sprawnych	organizowanym	przez	Dom	Pomocy	Społecz-
nej	w	 Łagiewnikach.	 Dlatego	 też	 po	 powrocie	 z	wakacji	
już	w	pierwszych	dniach	pracy	zaczynamy	treningi	do	tego	
wydarzenia.	

	 W	 turnieju	 07.09.2017	 wzięły	 udział	 4	 i	 5	 osobowe	
drużyny	z	dwunastu	placówek	pomocy	 społecznej	 z	 tere-
nu	województwa	świętokrzyskiego	(DPS,	WTZ,	ŚDS).	Dla	
zwycięzców	w	poszczególnych	grupach	przyznane	zostały	
nagrody	rzeczowe	a	dla	wszystkich	biorących	udział	dyplo-
my.

 Dnia 14.09.2017r.	odbyło	się	IX Świętokrzyskie Pie-
sze Spotkanie Osób Niepełnosprawnych Kossów – Na-
głowice,	 w	 którym	 wzięła	 udział	 10–cio	 osobowa	 grupa	
naszych	uczestników	wraz	z	opiekunami.

	 W	spotkaniu	brało	udział	20	ekip	z	zaprzyjaźnionych	
placówek	województwa	Świętokrzyskiego.	Rajd	rozpoczął	
się	 w	Kossowie	 powiecie	 Jędrzejowskim	 pod	 Kościołem	
pw.	 Matki	 Bożej	 Częstochowskiej.	 Trasa	 przemarszu	 li-
czyła	ok.	8	km.	Zakończenie	rajdu	odbyło	się	w	Nagłowi-
cach	na	terenie	Dworku	Mikołaja	Reja,	gdzie	czekał	na	nas	
występ	muzyczny	dzieci	z	pobliskiej	Szkoły	Podstawowej	
oraz	poczęstunek.	Jednak	największą	atrakcją	było	wypusz-
czenie	się	około	200	gołębi,	które	symbolizowały	jednego	
uczestnika	przemarszu.

 15.09.2017r.	 na	 terenie	 Domu	 Pomocy	 Społecznej	
w	 Łagiewnikach	 sześcioro	 naszych	 uczestników	 wzięło	
udział	w	Festynie	Rekreacyjno – Sportowym „Sprawni 
z Niepełnosprawnością”.	Stowarzyszenie	Przyjaciół	DPS	

w	Łagiewnikach	 „Otwarte	Drzwi”,	 będące	 organizatorem	
imprezy	zapewniło	wszystkim	uczestnikom	niepowtarzalną	
zabawę	między	innymi	podczas	zespołowych	konkurencji	
sportowych.	Mimo,	 że	 nasza	 placówka	 w	 konkurencjach	
zajęła	 4	 -	 te	miejsce	 podopiecznym	 humor	 dopisywał	 do	
końca.

 30 września 2017r.	 Warsztaty	 Terapii	 Zajęciowej	
w	Osinach	zgłosiły	się	do	udziału	w	całodniowym	Festiwa-
lu Aktywności Ruchowej Dla Osób Niepełnosprawnych 
„Paragedon 2017” zorganizowanym	 przez	 Stowarzysze-
nie	 Projekt	 Świętokrzyskie.	 W	 Festiwalu	 wzięło	 udział	
19	naszych	uczestników,	którzy	rywalizowali	w	kilkunastu	
wybranych	przez	siebie	konkurencjach	sportowych.	

	 Miesiąc	 wrzesień	 dostarczył	 naszym	 podopiecznym	
wielu	atrakcji,	głównie	w	 licznych	zawodów	sportowych,	
które	 nasi	 podopieczni	 codziennie	 wspominają.	 Emocje	
jeszcze	nie	opadły	a	 już	grupa	uczestników	przygotowuje	
się	do	udziału	w	XV	Wojewódzkim	Przeglądzie	Artystycz-
nym	Osób	Niepełnosprawnych	–	Chmielnik	2017.

Barbara Szczukiewicz
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Świetlice Aktywator w Gminie Pierzchnica

AKTYWATOR UJNY

	 Każdy	 kolejny	 tydzień	 wspólnej	 pracy	 to	 nowe	 do-
świadczenia	i	wyzwania.	Spędzamy	czas	nie	tylko	na	odra-
bianiu	prac	domowych,	co	oczywiście	jest	pierwszorzędną	
czynnością.	Jednym	z	naszych	ulubionych	zajęć	jest	sekcja	
kulinarna,	na	której	perfekcyjnie	wykonujemy	nie	zawsze	
sprawdzone	 przepisy.	Najważniejsze	 jednak,	 że	 ucząc	 się	
na	błędach,	wspólnie	staramy	się	wprowadzać	swoje,	lep-
sze	 zasady	mające	 panować	 na	 kuchennym	 stole.	Bardzo	
dużo	czasu	poświęcamy	na	sekcję	sportową	–	szczególnie	
do	 gustu	 przypadła	 nam	 gra	w	 piłkę	 nożną.	Gdy	 pogoda	
nie	dopisuje	organizujemy	sekcję	teatralną,	plastyczną	oraz	
taneczną.	

AKTYWATOR  PIERZCHNICA

	 Świetlica	w	Pierzchnicy	funkcjonuje	od	2011r.	ale	jako	
Świetlica	Aktywator	od	stycznia	2017r.	

	 W	naszej	świetlicy	nie	można	się	nudzić,	każdy	znaj-
dzie	jakieś	zajęcie	dla	siebie.	Możne	doskonalić	swoje	ta-
lenty	plastyczne,	muzyczne,	kulinarne,	sportowe	i	teatralne.	
Chętnie	 pomagamy	 nie	 tylko	 w	 odrabianiu	 zadań	 domo-
wych	ale	również	rozmawiamy	na	wszystkie	tematy	-	na-
wet	te	najtrudniejsze.	W	każdą	środę	wychodzimy	na	Halę	
w	Szkole	Podstawowej,	gdzie	gramy	w	piłkę	nożną	lub	siat-
kówkę.	Zapraszamy	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	
12.30	–	18.30.

	 A	w	taki	oto	sposób	swoją	świetlicę	opisują	podopiecz-
ne	 świetlicy	 AKTYWATOR	 w	 Wierzbiu	 czyli	 Patrycja	
Dzierżak,	 Oliwia	 Juszczakiewicz,	 Wiktoria	 Kaczyńska,	
Roksana	Adamczyk	

AKTYWATOR WIERZBIE

	 W	 NASZEJ	 świetlicy	 jest	 bardzo	 ciekawie	 i	 miło.	
Wspólnie	 spędzamy	 czas	 w	 gronie	 koleżanek	 i	 kolegów.	
Świetlica	otwarta	 jest	 raz	albo	dwa	 razy	w	 tygodniu.	Na-
szym	 opiekunem	 jest	 Pani	 Martyna	 Jamrożek.	 Lubimy	
razem	gotować,	grać	w	gry	 integracyjne,	 tańczyć,	 rozma-
wiać,	śmiać	się	i	wspólnie		zjadać	pyszności,	które	razem	
przygotowujemy	 .	 Pani	Martyna	 jest	 bardzo	miła,	 kocha-
na,	pomocna	oraz	pomysłowa.	Uczymy	się	gry	na	gitarze	
z	Panią	Agnieszką	Głuszek,	która	z	anielską	cierpliwością,	
przekazuje	nam	dużo	ważnych	rad	dotyczących	gry	na	tym	
instrumencie.

AKTYWATOR GÓRKI

	 We	wrześniu,	właśnie	w	tej	miejscowości,	rozpoczęła	
swoją	działalność	kolejna	świetlica	AKTYWATOR.	W	dniu	
inauguracji,	wszyscy	obecni	podopieczni	oraz	mieszkańcy	
spotkali	 się	 po	 to,	 aby	 uczestniczyć	 w	 zorganizowanych	

grach	 integracyjnych,	wspólnym	śpiewaniu	przy	akompa-
niamencie	gitary	oraz	smażyć	kiełbaski	na	grillu.	Tak	minął	
oficjalny,	pierwszy	dzień	działania	świetlicy.	A	co	było	po-
tem?	Oj,	 działo	 się	 dużo!!!	Wszyscy	podopieczni	 chętnie	
uczestniczyli	we	wszelkich	proponowanych	 formach	 spę-
dzania	czasu	wolnego.	A	co	dokładnie	udało	Nam	się	zro-
bić	we	wrześniu?	Otóż	wspólnie	zorganizowaliśmy	różne,	
ciekawe	warsztaty	kulinarne,	podczas	których	ujawniły	się	
ukryte	 dotychczas	 talenty	 kulinarne	 (	Master	Chef	 Junior	
AKTYWATOR	Górki	 zapewne	 będzie	 wyłoniony	 w	 naj-
bliższej	 przyszłości).	 Zostały	 przeprowadzone	 liczne	 za-
jęcia	plastyczne,	które	czasami	przyprawiały	o	ból	głowy	
opiekunów,	a	tym	samym	sprawiały	olbrzymią	radość	wy-
chowankom.	Przykładem	takiej	aktywności	było	tworzenie	
karykatury	 wychowawcy.	 Dodatkowo	 młodzież	 wyszła	
z	inicjatywą		wykonania	eko	–	mebli	do	świetlicy.		Miały	
miejsce	również	liczne	spacery,	rozgrywki	na	świeżym	po-
wietrzu,	zabawy	integracyjno	–	rozwojowe,	konkursy	oraz	
warsztat	poświęcony	udzielaniu	pierwszej	pomocy.	Warto		
zauważyć,	że	w	proponowanych	zajęciach	niejednokrotnie	
uczestniczyli	rodzice	naszych	podopiecznych,		bowiem	dla	
wszystkich	 chętnych	 nasza	 świetlica	 ma	 szeroko	 otwarte	
drzwi.	

AKTYWATOR PODLESIE I MALESZOWA

	 Ostatnie	 tygodnia	 września	 były	 super.	 Pomimo	 złej	
aury	każdą	wolną	chwilę	bez	deszczu	w	świetlicach	Male-
szowa	i	Podlesie	spędzaliśmy	na	świeżym	powietrzu.	Spa-
cerowaliśmy,	 zbieraliśmy	 grzyby,	 bawiliśmy	 się	 na	 placu	
zabaw	lub	graliśmy	w	piłkę.	Dziewczęta	wraz	z	nowa	panią	
Renatą	przygotowały	ciekawe	atrakcje		dla	chłopców	któ-
rzy	w	dniach	28	i	29	września	zechcieli	zawitać	do	naszych	
świetlic.	Z	okazji	Dnia	Chłopaka	czekał	też	na	nich	słodki	
upominek.

AKTYWATOR GUMIENICE

	 Wrzesień	 w	 świetlicy	Aktywator	 Gumienice	 upłynął	
głównie	 na	 sekcji	 kulinarnej.	 Podczas	 zajęć	 wychowan-
kowie	sami	przygotowali	potrawy,	głównie	ziemniaczane,	
a	nawet	upiekli	ciasto	ze	śliwkami.	Cieszyliśmy	się	ostat-
nimi	ciepłymi	dniami	i	spacerowaliśmy	podziwiając	uroki	
jesieni.	Pierwszy	raz	odbyła	się	tak	że	długo	wyczekiwana	
sekcja	gitarowa,	w	której	wszyscy	wychowankowie	wzię-
li	 udział.	 Zajęcia	 prowadził	 Radek	 Sroka.	 Bawiliśmy	 się	
świetnie	i	każdy	już	potrafi	zagrać	wstęp	„Nothing	else	mat-
ters”	.	Ostatnie	zajęcia	zwieńczone	były	wspólnym	grillem	
oraz	 grami	 i	 zabawami	 na	 świeżym	 powietrzu-	 graliśmy	
w	siatkówkę	i	tańczyliśmy	taniec	belgijski.	

	 Nie	sposób	nie	wspomnieć	o	dwóch	bardzo	ważnych	
wydarzeniach	organizowanych	przez	świetlice	AKTYWA-
TOR…
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	 1	września,	w	ostatni	dzień	wakacji,	na	pierzchnickim	
Orliku	odbył	się	I	Turniej	Piłki	Nożnej,	w	którym	reprezen-
tanci	każdej	ze	świetlic	w	niebywałym	upale	mogli	pokazać	
swoje	umiejętności	na	boisku.	Atmosfera	mimo	rywalizacji	
była	niepowtarzalna,	dlatego	wychowankowie	już	nie	mogą	
doczekać	się	kolejnej	edycji	turnieju.

	 Podopieczni	brali	 także	udział	w	szkoleniu	pierwszej	
pomocy	 prowadzonym	 przez	 Patrycję	 Zychowicz.	 Każdy	
uczestnik	 szkolenia	 otrzymał	 zaświadczenie	 o	 przebytym	
kursie,	który	tylko	potwierdza	zdobytą	wiedzę.	

	 Młodzież	 z	 gminy	 Pierzchnica	 chętnie	 spędza	 swój	
WOLNY	 czas	 w	 świetlicach.	Wychowankowie	 tworzą	 te	
miejsca	poprzez	AKTYWNY	udział	nie	tylko	w	organizo-
wanych	sekcjach.	To	 także	czas	wspólnych	 rozmów,	 spo-
tkań	a	przede	wszystkim	możliwość	rozwoju	swoich	pasji	
w	gronie	najbliższych	przyjaciół.

Podopieczni i Wychowawcy Świetlic 
AKTYWATOR
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Gmina Pierzchnica na Dożynkach Powiatowych w Woli Łagowskiej

	 27	 sierpnia	 2017r.	 odbyły	 się	 Dożynki	 Powiatowe	
w	 Woli	 Łagowskiej,	 na	 których	 Gminę	 Pierzchnica	 re-
prezentował	 przepiękny	 wieniec	 przygotowany	 przez	
mieszkańców	 Podlesia.	 Podczas	 Dożynek	 Powiatowych	
rozstrzygnięty	 został	 również	 X	 Powiatowy	 Konkurs	 na	
„Najładniejsze	Gospodarstwo	Agroturystyczne”	w	którym	

zaszczytne	II	miejsce	zajęło	gospodarstwo	agroturystyczne	
pod	nazwą	„Jola”,	którego	właścicielami	są	Państwo	Janina	
i	Stanisław	Rękas.

Klaudia Pawlik

Klub Piłkarski POLANIE ma nowego sponsora

	 Dobiegła	 końca	 wieloletnia	 umowa	 sponsorowania	
naszego	 Klubu	 piłkarskiego	 POLANIE	 PIERZCHNICA	
przez	firmę	MUSZKIETER.	Od	miesiąca	września	nowym	
sponsorem	 strategicznym	 klubu	 jest	 firma	 FART	 	 Kielce	
(Przedsiębiorstwo	 Robót	 Inżynieryjnych	 Fart	 Sp.	 z	 o.o.).	
Stosowną	umowę	z	Prezesem	FART-u	Mirosławem	Szczu-

kiewiczem	 podpisał	 Prezes	 Klubu	 Marek	 Malinowski.	
Umowa	zawarta	jest	na	okres	jednego	roku	z	możliwością	
przedłużenia	na	kolejne	lata.

Klaudia Pawlik



GAZETA PIERZCHNICKA - PAŹDZIERNIK 2017Strona 12

	 Tegoroczne	Dożynki	Gminne	odbyły	się	w	miejscowo-
ści	Górki	26	sierpnia	2017	roku.	Uroczystość	rozpoczęła	się	
od	przemarszu	korowodu	dożynkowego,	któremu	przygry-
wał	zespół	Pierzchniczanie.	Po	złożeniu	wieńców	dożynko-
wych	przygotowanych	przez	10	miejscowości,	rozpoczęła	
się	uroczysta	Msza	Święta	dziękczynna	w	intencji	tegorocz-
nych	plonów.		Po	mszy	świętej	nastąpił	ceremoniał	dożyn-
kowy,	podczas	którego	starości	dożynkowi	w	osobach	Pani	
Bernardy	Miszczyk	i	Pana	Stanisława	Sabata	przekazali	na	
ręce	Gospodarza	Gminy	Pana	Stanisława	Strąka	bochenek	
chleba,	który	jak	zapewnił	Wójt,	będzie	dzielony	sprawie-
dliwie.	Następnie	pokrojono	chleby	przyniesione	przez	de-
legacje	oraz	poczęstowano	wszystkich	zebranych.

	 Najpiękniejszym	Wieńcem	Dożynkowym,	wybranym	
przez	komisję	konkursową,	okazał	się	ten	wykonany	przez	
sołectwo	Podlesie.

	 Pośród	przybyłych	gości	 znaleźli	 się	miedzy	 innymi:	
Michał	Godowski	Starosta	Kielecki,	Marek	Kwiecień	Czło-
nek	Zarządu	Powiatu	Kieleckiego,	Paweł	Gratka	Dyrektor	
Powiatowego	Zarządu	Dróg,	Stanisław	Piotr	Rękas	Radny	
Powiatu	Kieleckiego,	Maria	 Łopatowska	 Przewodnicząca	

Dożynki Gminne 2017 w Górkach

Rady	Gminy	Pierzchnica	oraz	sołtysi	i	radni	z	terenu	Gmi-
ny	Pierzchnica.

	 Po	krótkich	przemówieniach	zaproszonych	gości	oraz	
występie	zespołu	„Górecki”	 rozpoczął	się	Festyn	Rodzin-
ny,	 podczas	 którego	 swoje	 umiejętności	 zaprezentowały	
wszystkie	zespoły	z	terenu	Gminy	Pierzchnica:	Pierzchni-
czanie,	 Pierzchniczanki,	 Skrzelczaneczki,	Maleszowianki,	
Gumieniczanki,	 Drugnianki	 oraz	 Duet	 Radosław	 Sroka	
i	Karolina	Saługa.	Po	części	artystycznej	wszyscy	uczestni-
cy	dożynek	bawili	się	do	późnych	godzin	wieczornych	przy	
muzyce	wykonywanej	przez		zespół	ASTRA.	

	 Współorganizatorami	 imprezy	 byli:	 Stowarzyszenie	
Oswiatowo-Wychowawcze	w	Pierzchnicy,	 Fundacja	Roz-
woju	 Regionu	 Pierzchnica	 oraz	 Stowarzyszenie	 Rozwoju	
Wsi	Górki	„Górecki”.

	 Podczas	Festynu	Rodzinnego	w	Pierzchnicy	odbyła	 się	
III	–	ostatnia,		część	konkursu	kulinarnego	„Pierzchnica	kra-
ina	 sera”,	 podczas	 której	 uczestnicy	 konkursu,	 czyli	 KGW	
Maleszowianki,	Klub	Seniora	ze	Skrzelczyc	oraz	Zakład	Prze-
twórstwa	Spożywczego	w	Pierzchnicy,	musieli	odpowiedzieć	
na	 pytania	 związane	 z	 Gminną	 Mleczarnią	 w	 Pierzchnicy.	
Ostatecznie	zwyciężyło	Koło	Gospodyń	Wiejskich	„Maleszo-
wianki”,	a	„Klub	Seniora	ze	Skrzelczyc	i	Zakład	Przetwórstwa	
Spożywczego	w	Pierzchnicy	zajęty	ex	aequo	II	miejsce.	Każ-
dy	uczestnik	imprezy	mógł	liczyć	na	ciepły	posiłek.

	 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	była	w	ramach	Projektu	Grantowego	„Cykl	im-
prez	i	wydarzeń	kulturalnych	wykorzystujących	zasoby	ob-
szaru	LGD	„Białe	Ługi”.

Klaudia Pawlik
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