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„Jest taki dzień, w którym gasną wszelkie spory…
… niebo ziemi, niebu ziemia –

– wszyscy wszystkim ślą życzenia…”

Drodzy mieszkańcy Gminy Pierzchnica
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych 

Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych 

napełni Wasze serca spokojem i radością. 
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka 

towarzyszy Wam przez całe Wasze życie.

Wójt Gminy Pierzchnica

Stanisław Strąk

Przewodnicząca Rady Gminy

Maria Łopatowska



Obchody Święta Niepodległości w Gminie Pierzchnica

fot. Anna Zajączkowska
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 W dniu 3 grudnia 2015r. na uroczystej gali w Sali Kon-
gresowej Targów Kieleckich wręczone zostały znaki jako-
ści „Nasze Dobre Świętokrzyskie” dla podmiotów gospo-
darczych i samorządów.
 Przyznawanie znaków jakości odbywa się w opar-
ciu o plebiscyt, którego organizatorem jest ECHO DNIA. 
Przedsięwzięcie było objęte Patronatem Honorowym Wo-
jewody Świętokrzyskiego oraz Marszałka Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Znak jakości „Nasze Dobre Świętokrzyskie” dla Gminy Pierzchnica

 Wśród nagro-
dzonych podmiotów 
gospodarczych zna-
lazły się dwie firmy 
z terenu naszej gmi-
ny: Gminna Mle-
czarnia w Pierzch-
nicy oraz Dom 
Opieki Rodzinnej 
w Pierzchnicy. 
 W kategorii sa-
morządy nagrodzo-
nych zostało 5 gmin, a wśród nich: Gmina Pierzchnica. Na-

grodę odebrał Wójt 
Gminy Pierzchnica 
Stanisław Strąk. 
Jest to już druga 
nagroda w tym ple-
biscycie dla naszej 
gminy – pierwsza 
przyznana była 
w 2013 roku. 

 W dniu 11 listopada 2015 roku miały miejsce obchody 
Święta Niepodległości w Gminie Pierzchnica, uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny.  W uroczy-
stości uczestniczył Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław 
Strąk, Dyrektorzy Szkół z Pierzchnicy i Drugni, przedstawi-
ciele gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
przedstawiciele jednostek organizacyjnych Gminy Pierzch-
nica, a także licznie przybyli mieszkańcy naszej Gminy. Li-
turgię Eucharystyczną uświetniła obecność delegacji z pocz-
tami sztandarowymi. Po jej zakończeniu wszyscy uczestnicy 
udali się w uroczystym przemarszu na cmentarz pod Pomnik 
Powstańców. Tam, po odmówionej modlitwie, nastąpiło zło-
żenie kwiatów oraz zapalenie zniczy.

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Pierzchnica w 2015 roku

 Kolejna część obchodów Święta Narodowego miała 
miejsce w Zespole Szkół w Pierzchnicy, gdzie na uroczy-
stej akademii przygotowanej przez p. Marzenę Wojtkowicz, 
p. Teresę Rokicką i p. Piotra Makucha  zaprezentowali się 
uczniowie tejże szkoły.Na zakończenie uroczystych obcho-
dów 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
przygotowany został poczęstunek.

Anna Zajączkowska

Klaudia Pawlik
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 Rada Gminy odbyła trzy ostatnie sesje w dniach 07 
września, 26 października i 30 listopada 2015 r. 

 Podczas tych sesji podjęto uchwały, które dotyczyły:

1. Zmian w budżecie Gminy na rok 2015.

2. Zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Pierzchnica na lata 2015-2030.

3. Zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego.

4. Udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kieleckiego 
na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów – Skrzel-
czyce – Brody.

5. Uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2019.

6. Wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania 
i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmi-
ny Pierzchnica.

7. Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wybo-
rach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 
października 2015r.

8. Określenia trybu konsultacji dotyczących zmienienia 
urzędowych nazw miejscowości stanowiących część wsi 
Gumienice.

9. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

10. Uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2016.

11. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze kolej-
nej umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej 
stanowiącej mienie komunalne na okres trzech lat.

12. Wyrażenia zgody na wykup działki zajętej pod prze-
pompownię  ścieków.

13. Wyrażenia zgody na zamianę gruntów w Pierzchnicy.

14. Uchwalenia podatku od nieruchomości.

15. Obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego.

16. Uchwalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

17. Uchwalenia opłaty targowej.

Z sesji Rady Gminy

18. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

19. Określenie stawki jednostkowej dofinansowania kosz-
tów zbiorowego odprowadzania ścieków.

20. Wzorów formalnych podatkowych.

21. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego 
z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowania chod-
nika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Drugnia 

22. Uchwalenia rocznego programu współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi na rok 2016

 Rada Gminy dokonała wyboru ławnika do Sądu Rejo-
nowego w Busku Zdroju, zapoznała się z informacją o prze-
biegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 
roku oraz z informacją o realizacji zadań oświatowych 
w gminie Pierzchnica na rok szkolny 2014/2015. 
 Oprócz tego w czasie obrad rozpatrywano skargę na 
Wójta wniesioną przez dwudziestu trzech mieszkańców 
miejscowości Towarzystwo części wsi Gumienice.
 Radni zgłaszali interpelacje i zapytania dotyczące 
głównie:
- oznakowania objazdu do Drugni i Osin w związku z prze-

budową ulicy Stawowej;

- bezdomnych, wałęsających się psów; 

- wycinki drzew rosnących w pasie drogowym;

- budowy chodnika w Drugni i Osinach;

- budynku po starym przedszkolu w Drugni i jego otoczeniu;

 - planach dotyczących drogi powiatowej w kierunku Czar-
nego Lasu oraz w centrum Maleszowej;

- uzupełnienia brakujących elementów progów zwalniają-
cych w Pierzchnicy;

- wykaszania poboczy, a szczególnie przy skrzyżowaniach dróg;

- niebezpieczeństwa wynikającego z usytuowania znaków 
informacyjnych o ścieżce rowerowej zbyt blisko jezdni 
w miejscowości Ujny i Holendry;

- funduszy sołeckich;

- uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy
Maria  Łopatowska
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 Kolejny raz społeczność naszej szkoły obchodziła 22 
października - Dzień Patrona. Uroczystość rozpoczęła się  
Mszą św., którą w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyń-
ca  odprawił  ks. Grzegorz Olejarczyk. Dalsza część obcho-
dów  miała miejsce w szkole.
 Uroczystą akademię otworzyło przemówienie Pani 
Dyrektor – Elżbiety Stemplewskiej, która przywitała przy-
byłych gości i  przypomniała postać Świętego Jana Pawła 
II nawiązując do jego autorytetu, nauki i myśli. Podkreśliła, 
że patron, to ktoś, kto czuwa, opiekuje się kimś. To oso-
ba, która swoim życiem daje przykład, wskazania, co robić 
i jak żyć. Życzyła wszystkim, aby mądrość patrona – Jana 
Pawła II przenikała wszystkich, abyśmy potrafili dostrzec 
i wsłuchać się w wartości, jakie chciał nam przekazać swo-
im życiem.
 Święto Szkoły to dzień szczególny - to oddanie czci 
Ojcu Świętemu, głębsze poznawanie Jego nauki, szczegól-
nie tej kierowanej do dzieci, nauczycieli i rodziców. Na-
uczanie Jana Pawła II niesie wiele podpowiedzi, rozwiązań, 
które służą budowaniu wspólnoty Szkoły. Święto Szkoły 
to również wielka lekcja patriotyzmu, ale także nauka by-
cia razem,  nauka odpowiedzialności i międzyludzkiego 
współżycia. Ojciec Święty Jan Paweł II był  jednym z nas, 
a jednocześnie jest  naszym Wychowawcą i Nauczycielem. 
Wczytujemy się w Jego naukę, oddajemy w opiekę i pro-
simy, aby nas nieustannie prowadził. Taki świąteczny czas 
potrzebny jest nam wszystkim.

Dzień Patrona w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni

 Uroczystą  akademię pod okiem swoich nauczycielek 
przygotowali uczniowie klasy II, IV, V, VI. Montaż  słow-
no – muzyczny  niektórych wzruszył do łez. Piękne słowa 
i śpiew, które popłynęły z uczniowskich serc przypomniały 
wspaniałą postać Karola Wojtyły.

Samorząd Gminy Pierzchnica ogłasza siedemnastą edycję konkursu:
Człowiek Roku Gminy Pierzchnica.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do konkursu. Mogą to być osoby, które w sposób szczególny wykazały 
się w działalności społecznej, miały inne istotne osiągnięcia lub też przyczyniły się do promocji gminy.

Kandydatów mogą zgłaszać pojedyncze osoby lub organizacje.
Pisemne zgłoszenie prosimy składać w terminie do 11 stycznia 2016 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Pierzchnica. 

Kandydatem nie może być urzędujący Wójt ani radny.
Oceny kandydatów dokona kapituła powołana zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Uroczyste wręczenie nagrody głównej i wyróżnień nastąpi na uroczystej gali po koniec miesiąca stycznia 2016r.
Wójt Gminy Pierzchnica

Stanisław Strąk

 Urząd Gminy Pierzchnica informuje, że zadanie 
„OPRACOWANIE PLANU GOSPODAR-
KI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY 
PIERZCHNICA” zostało zrealizowane przy 
wsparciu finansowym Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

Informacja
ki Wodnej w Kielcach.Koszt całkowity zadania wynosi 
34 600,00 zł, w tym dotacja w kwocie 31 140,00 zł  – stano-
wiąca 90 % kosztów kwalifikowanych.
Środki budżetu gminy wyniosły 3 460,00 zł    

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk

CZŁOWIEK ROKU 2015

 Naszemu świętowaniu towarzyszyła wyjątkowa de-
koracja: portret  Jana Pawła II , piękne kwiaty i mnóstwo  
małych i dużych, czerwonych serc. Nastrój spotkania był 
podniosły i wzruszający, dowiódł, że Jana Paweł II był, jest 
i będzie  spoiwem dla naszej szkolnej braci. Na zakończenie 
uroczystości wszyscy odśpiewaliśmy ulubioną pieśń nasze-
go Patrona „Barkę”.

Barbara Szlompek
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 30 listopada w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osi-
nach odbyło się spotkanie integracyjne dla osób niepełno-
sprawnych z okazji Andrzejek. W spotkaniu wzięli udział 
podopieczni z WTZ Osiny, WTZ Gnojno, WTZ Zgórsko, 
WTZ Belno, WTZ Fanisławice oraz z DPS Łagiewniki, 
łącznie 75 osób niepełnosprawnych i 20 opiekunów.   Dużo 
się działo, a co najważniejsze wszyscy świetnie się bawi-
li. Każdy z uczestników miał możliwość powróżenia sobie 
różnymi technikami, tymi znanymi i tymi mniej popularny-
mi. Śmiechu i zabawy nie było końca. Zorganizowany zo-
stał także konkurs na najpiękniejszą formę z lanego wosku. 
Nieoficjalnie wzięli w nim udział także opiekunowie, ale 
oni przy możliwościach artystycznych naszych podopiecz-
nych nie mieli żadnych szans. 
 Dla tych, którzy poznali już miłosną przyszłość grał 
zespół Decybel. Do tańca nikogo nie trzeba było zachęcać. 
Uczestnicy bawili się w parach i tzw. kółku, były korowody 
i indywidualne wywijanie hołubców na parkiecie. By zaba-
wowiczom nie brakło sił, poczęstowani zostali obiadem oraz 
ciastem i kawą. Co dobre szybko się kończy i te kilka godzin 
andrzejkowego spotkania minęło w okamgnieniu. Uczest-

„Andrzejki z tradycją” Osiny  2015
nicy niechętnie opuszczali parkiet i odchodzili od wróżb by 
wracać do swych domów. Dlatego by osłodzić nieunikniony 
koniec imprezy każdy z podopiecznych otrzymał słodki upo-
minek, a placówki prezenty.  Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie Pomoc Niepełnosprawnym w Osinach, które 
pozyskało środki na w/w imprezę  z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będące w dyspozycji 
Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Paulina Maciąg

 Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dru-
gni funkcjonuje od 2012r. Pomimo, że szkoła w swojej na-
zwie posiada zapis „społeczna”, jest szkołą bezpłatną i po-
siada status szkoły publicznej, tak jak szkoły w Pierzchnicy. 
Nasza szkoła otrzymuje subwencję oświatową w tej samej 
wysokości (w przeliczeniu na jednego ucznia – 83 uczniów 
+ 29 w oddziałach przedszkolnych ), co szkoły w Pierzchnicy 
prowadzone przez gminę. Dla szkoły w Drugni zmienił się 
organ prowadzący, którym jest Stowarzyszenie Sportowo-
-Kulturalne w Drugni. Nauczycieli i pracowników obsługi 
obowiązuje Kodeks Pracy. Karta Nauczyciela ma jedynie za-
stosowanie dotyczące możliwości awansu zawodowego na-
uczycieli. Obecnie w szkole pracuje 13 nauczycieli, w tym: 
5 dyplomowanych, 2 stażystów (1 odbywa staż), 3 kontrakto-
wych (3 odbywa staż), 3 mianowanych (1 odbywa staż). Do 
tych ostatnich dołączyła Pani Paulina Kwaśniewska- Świercz 
– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, 
posiadająca również kwalifikacje do wychowania fizyczne-
go.  W dniu 29 października 2015r. po odbytym  stażu  zda-
ła  egzamin przed komisją egzaminacyjną  powołaną przez 
Prezesa Stowarzyszenia. W komisji zasiedli: przedstawiciel 
Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego w Drugni – jako 
przewodniczący, 2 ekspertów z listy MEN, dyrektor  szkoły. 
Po pomyślnym zdaniu egzaminu Pani Paulina otrzymała Za-
świadczenie o zdaniu egzaminu. 
 Ostatnim etapem do uzyskania stopnia nauczycie-
la mianowanego zgodnie  z ustawą Karta Nauczyciela  art. 
15. nauczycielka awansująca  w dniu 19 listopada 2015 r. po 

Nauczyciel mianowany Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni złożył ślubowanie

posiedzeniu Rady Pedagogicznej w obecności Zarządu Sto-
warzyszenia i Grona Pedagogicznego złożyła uroczyste ślu-
bowanie o treści: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wycho-
wawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobo-
wości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode po-
kolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, 
poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
 Po ślubowaniu nauczycielka odebrała z rąk Prezesa Sto-
warzyszenia – Stanisława Kwapisz Akt nadania stopnia awan-

su zawodowego na stopień 
nauczyciela mianowanego po-
twierdzając ten fakt  podpisem 
w Rejestrze wydanych aktów. 
 Akt nadania stopnia awan-
su zawodowego podwyższa 
status zawodowy nauczyciela 
i otwiera drogę do uzyskania 
kolejnego stopnia awansu - 
nauczyciela dyplomowanego.  
Dokument ten świadczy o po-

szerzeniu i pogłębieniu przez nauczyciela wiedzy i umiejętno-
ści zawodowych.
 Serdeczne gratulacje wraz z kwiatami życzeniami i  dal-
szego rozwoju zawodowego Pani Paulina otrzymała od Za-
rządu Stowarzyszenia i Grona Pedagogicznego.

Prezes Zarządu 
Stanisław Kwapisz
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Przekaż 1 % swojego podatku 
na 

Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5/1

26-015 Pierzchnica
NR KRS 0000014317

Każdy, kto wypełnia zeznanie podatkowe, może przekazać  1% swojego podatku na wybraną
organizację pożytku publicznego. Społeczny Ruch Trzeźwości posiada status takiej organizacji.

 Otrzymane środki finansowe Stowarzyszenie przeznaczy na profilaktykę uzależnień w szkołach
oraz na organizację czasu wolnego od nauki dzieci i młodzieży: letni i zimowy wypoczynek,

imprezy kulturalne i sportowe, konkursy.

Z góry serdecznie dziękujemy
Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości

w Pierzchnicy

 W dniu 4 grudnia 2015 r. w Restauracji Finezja 
w Pierzchnicy odbyła się kolejna impreza  „Witaj Święty 
Mikołaju”, w której wzięli udział  uczniowie Zespołu Szkół 
w Pierzchnicy i uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej 
w Drugni, wywodzący się z rodzin potrzebujących wspar-
cia,  łącznie 70 osób. Imprezę zaszczycili swoją obecno-
ścią: Wójt Gminy Pierzchnica Pan Stanisław Strąk, Prezes 
FRRP Pan Dariusz Michalski, Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Pierzchnicy Pani Teresa Gwadowska, Prezes Zakładu 
Przetwórstwa Spożywczego Pan Rafał Garlicki. O Godzi-
nie 11.00 na salę wkroczył Św. Mikołaj witany gromkimi 
brawami i specjalnie przygotowaną na tę okoliczność pio-
senką. Święty zajął honorowe miejsce przy choince. 
 W konkursach: muzycznym – śpiewanie kolęd, pla-
stycznym ( kolorowanie ilustracji – dzieci młodsze, wyko-
nanie portretu Mikołaja - starsi uczniowie) wzięło udział 
37 uczestników imprezy. Każdy otrzymał nagrodę rzeczo-
wą – ozdobę świąteczną. Nagrody wręczyli: Wójt Gminy 
Pierzchnica Pan Stanisław Strąk i Wicedyrektor Zespołu 
Szkół Pani Teresa Gwadowska. Po wspólnym  posiłku na-
stąpiła najbardziej oczekiwana przez dzieci chwila – wrę-
czanie paczek. Paczki były bardzo atrakcyjne, otrzymali je 

„Witaj Święty Mikołaju”

wszyscy uczestnicy imprezy. Organizatorzy gorąco dziękują 
za pomoc w zorganizowaniu imprezy: GOPS w Pierzchni-
cy – zakupienie paczek, Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy, 
PHU „MOTOZBYCH” w Pierzchnicy i Radnemu Powiatu 
Kieleckiego Panu Piotrowi Rękasowi za wsparcie finanso-
we na zakup nagród i przygotowanie posiłku, Zakładowi 
Przetwórstwa Spożywczego za użyczenie sali i gościnne 
przyjęcie, Panu Waldemarowi Pietrzykowi za gratisowe do-
wiezienie na imprezę dzieci z Drugni, Panu Stanisławowi 
Ciorochowi za wcielenie się w postać Św. Mikołaja. Spo-
łeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy składa serdeczne 
podziękowania Dyrekcji Zespołu Szkół w Pierzchnicy i Dy-
rekcji Społecznej SP w Drugni za pomoc w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu imprezy.  Opiekę nad uczestnikami spra-
wowały nauczycielki Zespołu Szkół w Pierzchnicy i Spo-
łecznej SP w Drugni: P. Katarzyna Powałka, P. Marzena 
Wojtkowicz, P. Agnieszka Wójcik, P. Renata Poniewierka, 
które pomogły także w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
konkursów.

Prezes SRT w Pierzchnicy
Marek Kułan
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 Dnia 5 listopada 2015r. w Społecznej Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Drugni odbyła się uroczystość 
ślubowania i pasowania dzieci pierwszej klasy  na uczniów 
szkoły podstawowej. Uroczystość rozpoczęto wprowadze-
niem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie 
pani dyrektor Elżbieta Stemplewska powitała zaproszo-
nych gości: pana wójta Stanisława Strąka, księdza probosz-
cza Grzegorza Olejarczyka, Zarząd Stowarzyszenia Spor-
towo-Kulturalnego w Drugni w osobach: pan Stanisław 
Kwapisz, pani Adela Pałyga, pani Izabela Idzik, licznie 
przybyłych rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, 
całą społeczność szkolną, a w szczególności pierwszaków. 
Powitania pierwszaków dokonały również koleżanki ze 
starszych klas, które życzyły im samych szóstek, przeko-
nywały o tym, że w szkole nic złego im się nie stanie, bo 
w szkole nikt nie jest sam. Życzyły im sukcesów w nauce 
oraz zapewniały o pomocy i opiece starszych kolegów w 
szkole, i poza nią. Wreszcie nadszedł moment zaprezen-
towania umiejętności wokalnych i recytatorskich uczniów 
klasy pierwszej w części artystycznej, do której dzieci przy-
gotowywały się od września. Pięknie zaśpiewane piosenki, 
z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną 
łezkę z oczu rodziców. 

Ślubowanie klas pierwszych w Społecznej Szkole Podstawowej w Drugni

PODZIĘKOWANIE

Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom,
którzy przekazali 1% podatku za rok 2014 na działalność SRT.

Przekazane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań podejmowanych  przez  Stowarzyszenie :

- profilaktyka uzależnień ( szkolenia, warsztaty, kolonie i imprezy profilaktyczne). 

- pomoc dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia.

Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości   w Pierzchnicy

 Kiedy wszyscy stwierdzili, że pierwszaki wykazały 
się ogromną wiedzą, nadszedł czas na złożenie uroczystej 
przysięgi i pasowania na ucznia. Dzieci ślubowały być do-
brymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, 
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor do-
konała pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: „Pasuję 
Ciebie na ucznia Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Drugni dotykając ołówkiem – jak czarodziejską 
różdżką ramion pierwszoklasistów. W miłej atmosferze ży-
czenia dzieciom złożył pan wójt, który zgodnie stwierdził, 
że uczniowie klasy pierwszej są gotowi do sumiennej pracy 
w szkole. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzymał „słodki 
poczęstunek” od włodarza gminy. Następnie z życzenia-
mi i bogatymi prezentami wyszli rodzice i Zarząd Stowa-
rzyszenia Sportowo – Kulturalnego w Drugni. Uczniowie 
otrzymali także dyplomy czytelników i zachętę od pani bi-
bliotekarki do korzystania  z biblioteki. Odebrali również 
książeczki SKO, aby wdrożyć się do oszczędzania. Na-
stępnie  była chwila na pamiątkowe zdjęcia. Po wielu prze-
życiach pierwszoklasiści udali się do klasy, gdzie czekała 
ich wspaniała niespodzianka przygotowana przez rodzi-
ców. Był to słodki poczęstunek, a w szczególności pięknie 
przystrojony, smaczny tort. Ten dzień na długo pozostanie 
pierwszakom w pamięci.

Marzena Ciopińska
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Między młotem, a kowadłem czyli jak rozwiązać konflikt w Gumienicach

 Od dwóch lat trwa konflikt w Gumienicach o utwo-
rzenie wsi Gumienice Straszniów. W listopadzie 2013 roku 
mieszkańcy tej części wsi wystąpili z wnioskiem o utworze-
nie odrębnej wsi i odrębnego sołectwa pod nazwą Gumieni-
ce Straszniów. 

 Jednocześnie wnioskowali o prawne usankcjonowanie 
nazwy Gumienice Straszniów, gdyż taka nazwa nie wystę-
puje w urzędowym wykazie nazw miejscowości. Urzędową 
nazwą są Gumienice jako wieś oraz Straszniów Gumienic-
ki i Towarzystwo jako części wsi Gumienice. Natomiast 
w sposób nieprawidłowy używana była nazwa Gumienice 
Straszniów i Gumienice Towarzystwo.

 Na  propozycję podziału wsi Gumienice na dwie odręb-
ne wsie i dwa odrębne sołectwa zdecydowanie sprzeciwili 
się radny oraz sołtys z Gumienic podpierając się wnioskiem 
blisko 140 podpisów w tej sprawie. Mieszkańcy Gumienic 
obawiali się przede wszystkim utraty kopalni, która leży 
na gruntach wspólnoty wiejskiej Gumienic i ma nieuregu-
lowany stan prawny. Wynika to z braku dokumentów źró-
dłowych, które umożliwiłyby ustalenie listy udziałowców. 
Mieszkańcy Gumienic potwierdzają, że od pokoleń wspól-
nota należała do nich i nie pozwolą sobie odebrać praw do 
tej wspólnoty. Przy utworzeniu odrębnej samodzielnej wsi 
Gumienice Straszniów istniało poważne ryzyko, że tereny 
kopalni mogłyby przejść pod władanie nowej wsi co by-
łoby niezwykle krzywdzące dla mieszkańców Gumienic. 
Dlatego też wydane zostało zarządzenie na mocy którego 
wprowadzono jednolitą numerację w całej wsi Gumienice. 
W ten sposób zachowano jedność całej wsi, a mieszkańcy 
mogli się posługiwać nazwą Gumienice, która jest nazwą 
urzędową.

 Takiego rozwiązania nie zaakceptowali mieszkańcy 
Straszniowa. Zarządzenie zaskarżono i zostało ono uchy-
lone przez Wojewodę. Tą decyzję ostatecznie potwierdził 
w lipcu 2015 roku Sąd w Warszawie. Wróciliśmy do punktu 
wyjścia. 

Konsultacje

 Mieszkańcy Towarzystwa w większości zaakceptowali 
nazwę Gumienice i 3 sierpnia złożyli wniosek podpisany 
przez 36 osób zamieszkujących 10 domów o zniesienie na-
zwy Towarzystwo i tym samym pozostawienie tylko nazwy 
Gumienice. Natomiast pozostałe 23 osoby zamieszkujące 
4 domy złożyły protest w dniu 3 września. Jednocześnie 
w dniu 4 września wpłynął wniosek od 136 mieszkańców 
Gumienic o zlikwidowanie nazwy Straszniów Gumienicki. 
W związku z tym 7 września Rada Gminy podjęła uchwałę 
o przeprowadzeniu konsultacji we wsi Gumienice w formie 
lokalnego referendum, aby mieszkańcy w głosowaniu taj-
nym wypowiedzieli się co do złożonych wniosków. Uchwa-

ła została zaskarżona, ale Wojewoda utrzymała uchwałę 
w mocy i tym samym potwierdziła, że w konsultacjach 
mogą uczestniczyć mieszkańcy całej wsi Gumienice.

 Głosowanie odbyło się w niedzielne popołudnie w dniu 
8 listopada. W konsultacjach wzięło udział 113 osób (31% 
uprawnionych). Z tego 104 głosy było za zniesieniem nazw 
części wsi, 2 głosy były przeciw, 3 głosy wstrzymujące się, 
a 4 głosy nieważne. Mieszkańcy Straszniowa zbojkotowali 
głosowanie i nie wzięli w nim udziału.

 Powstał swoisty klincz. Z jednej strony mieszkańcy 
Gumienic jednoznacznie i dość licznie wypowiedzieli się 
za likwidacją nazw części wsi, a z drugiej strony miesz-
kańcy Straszniowa będą za wszelką cenę bronić swojej na-
zwy. Jednocześnie na wniosek Wojewody zostały nadane 
urzędowe nazwy części wsi: Towarzystwo oraz Straszniów 
Gumienicki.

 Wójt i Rada Gminy znalazła się znowu miedzy przy-
słowiowym młotem a kowadłem – czy zrobić tak jak chce 
większość mieszkańców Gumienic czy tak jak chcą miesz-
kańcy Straszniowa

Konieczny kompromis

 Konflikt między mieszkańcami Straszniowa i miesz-
kańcami Gumienic spowodował wiele wzajemnych oskar-
żeń, wyzwisk, pomówień i złych emocji. Również z tego 
powodu na moją osobę spadło wiele obelg i oskarżeń za-
równo w telewizji, w radiu jak i na spotkaniach. Trzeba za-
cząć od przebaczenia. Ja przebaczyłem wszystkim, którzy 
wypowiadali różne nieprzyjemne rzeczy na mój temat i nie 
noszę w sercu chęci odwetu. Zbliżają się Święta Bożego 
Narodzenia – najwspanialszy czas na pojednanie. Dlatego 
też gorąco proszę mieszkańców Straszniowa i Gumienic, 
aby spróbowali wyciągnąć rękę na zgodę do sąsiada z dru-
giej części wsi.

 Spotykacie się w pracy, na drodze, w sklepie, w ko-
ściele, na cmentarzu i nie ma sensu ciągnąć dalej tego spo-
ru. Każda ze stron powinna trochę ustąpić i wtedy znajdzie 
się kompromisowe rozwiązanie, które zadowoli obie strony 
konfliktu. 

 To jest najważniejsze zadanie na najbliższe święta i je-
stem przekonany, że przy odrobinie dobrej woli nastąpi po-
rozumienie.

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk
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 Stale wzrastający poziom zagrożenia związany z wol-
nym trzymaniem psów, jak również powiększająca się ilość 
psów bezpańskich, zmusza nas wszystkich do podjęcia dzia-
łań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawi-
skom. Ustawa o ochronie zwierząt (Dz.U.2013r.poz.856) z 
dnia 19 kwietnia 2013r. oraz ustawa z dnia 20 maja 1971r 
(Dz.U.2015r.1094) Kodeks Wykroczeń, nakładają na 
właściciela czworonogów obowiązek należytej kontroli 
swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. 
Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu 
się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 
77 kodeksu wykroczeń:
Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych 
środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podle-
ga karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Apel do właścicieli psów !!!
 Jeżeli nie zostanie zachowana należyta ostrożność przy 
trzymaniu psa ,może to  doprowadzić do wyrządzenia szko-
dy przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać 
uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypad-
ku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet 
dorosłej osoby. W zależności od skutków tego jak niewła-
ściwie trzymamy czworonoga – właściciela może spotkać 
mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna zgodnie 
z Kodeksem Wykroczeń - Art. 124. § 1. Kto cudzą rzecz 
umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użyt-
ku podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny.
 Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada 
jego właściciel.

 W dniach 26 i 27.11. 2015 r. w Zespole Szkół 
w  Pierzchnicy przeprowadzone zostały warsztaty profilak-
tyczne na temat uzależnień od środków psychoaktywnych. 
W zajęciach „Nie daj się oszukać - dopalacze to też narko-
tyki” wzięli udział wszyscy uczniowie gimnazjum. 

Dni profilaktyki w szkołach
 W ramach zajęć przeprowadzona została  anonimo-
wa ankieta na temat używania środków psychoaktywnych. 
Wyniki badania prowadzący warsztaty  prześlą  do ZS 
w Pierzchnicy.
 W ramach dni profilaktyki odbyło się również szko-
lenie dla nauczycieli i rodziców uczniów Zespołu Szkół 
w Pierzchnicy na temat uzależnień od narkotyków ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dopalaczy. Cieszy fakt, że w tym 
roku zainteresowanie szkoleniem ze strony rodziców było 
duże. Z optymizmem można patrzeć w przyszłość. Tylko 
przez wspólne działanie można osiągnąć cel.
 Realizatorami szkolenia i warsztatów byli: Pracownia 
Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień w Kiel-
cach, Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Płocku. „Dni profi-
laktyki w szkole” zorganizowane zostały przez Społeczny 
Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z  Dyrekcją  
Zespołu Szkół w Pierzchnicy. Zadanie zostało sfinansowa-
ne z dotacji Gminy Pierzchnica – projekt „Narkotyki – to 
mnie nie kręci”.

Cele programu:
- wstępna diagnoza skali zjawiska  w poszczególnych kla-

sach;
- obalenie mitów na temat środków psychoaktywnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem dopalaczy;
- uświadomienie i modyfikacja w kierunku zdrowego stylu 

życia.
Prezes SRT  

Marek  Kułan



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 2015 Strona 9

 Czas jesienno –zimowy to dobry czas na regenerację 
naszego organizmu, osłabionego i wyeksploatowanego 
po wzmożonym wysiłku, jaki musieliśmy włożyć w pra-
ce ogrodowe czy polowe. Wolny czas, który posiadamy do 
dyspozycji powinniśmy wykorzystać w celu poprawy, jako-
ści swojego zdrowia i samopoczucia. Zapraszamy Państwa 
na pełną i kompleksową rehabilitację, jaką oferuje Dom 
Opieki Rodzinnej Rehabilitacja. Przygotowane zostały spe-
cjalne pakiety zabiegowe ·w przychylnych cenach np.;- pa-
kiet „ Bóle stawów” – po 10 zabiegów magnetroniku, krio-
terapii i ultradźwięków w cenie 185 zł; 
- pakiet „ Relaksacyjny” – po 10 zabiegów masażu kla-
sycznego, nagrzewanie lampą solux, przeciwbólowe prądy 
TENS w cenie 170 zł
 - pakiet „ Usprawnij się” – po 10 zabiegów krioterapii, 
ultradźwięków i ćwiczeń ogólno - usprawniających w cenie 
190 zł.

Magnetronik – 3, 50 zł/zabieg Jonoforeza – 4, 50 zł/zabieg
Laseroterapia – 6 zł/ zabieg Elektrostymulacja – 5zł/zabieg
Lampa solux – 3 zł/zabieg Ultradźwięki – 5 zł/ zabieg
Masaż klasyczny -15 zł/zabieg Ćwiczenia w kabinie UGUL

– 4 zł/zabieg
Aquavibron – 6 zł/zabieg Ćwiczenia indywidualne – 20 zł/ 

zabieg
Krioterapia – 10 zł/zabieg Ćwiczenia ogólnousprawniajace

– 4 zł/ zabieg
Kąpiel wirowa kończyn
– 9 zł/zabieg

Okłady Borowinowe miejscowe
– 5 zł/zabieg

Prądy TENS, INF, DD
– 4 zł/zabieg

Inhalacje – 2, 50 zł / zabieg

Zadbaj o zdrowie swoje i swoich najbliższych

 Dom Opieki Rodzinnej poleca wszystkim osobom bo-
rykającym się z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwio-
wego i szyjnego zabieg TRAKCJI kręgosłupa w cenie 9 zł 
za zabieg.
 Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem te-
lefonu (41) 353-86-28 wew.258, bądź w siedzibie placów-
ki Dom Opieki Rodzinnej Borowiecki Jan - Rehabilitacja 
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica.

Małgorzata Borowiecka

Rodzaj zabiegów:

 Skorzystać można też z całej gamy zabiegów. Fizjote-
rapeuci dopasują odpowiedni program usprawniania dosto-
sowany do Państwa jednostki chorobowej czy dolegliwości 
bólowej.

 Już po raz trzynasty zorganizowany został konkurs „Po-
móżmy dzieciom spędzić szczęśliwie wakacje”. Uroczyste 
podsumowanie akcji, a także wręczenie nagród laureatom 
miało  miejsce we wtorek, 1 grudnia, w Wojewódzkim 
Domu Kultury w Kielcach. Akcja zorganizowana została 
z inicjatywy Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Kielcach. Współorganizatorami przedsię-
wzięcia były: Urząd Marszałkowski Województwa Święto-
krzyskiego, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wy-
dział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy, a także Oddział 
Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
 W uroczystości wziął udział m.in. Arkadiusz Kubiec, 
dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Transportu. W tym roku 
do konkursu przystąpiło 17 instytucji z całego województwa 
świętokrzyskiego, jednak to Urząd Gminy w Pierzchnicy 
poszczycić się może zajęciem  I miejsca, a zarazem otrzy-
maniem Nagrody Marszałka Województwa Świętokrzy-
skiego. Nie było by to jednak możliwe bez ogromnego zaan-

I miejsce Urzędu Gminy w Pierzchnicy
w konkursie „Pomóżmy dzieciom spędzić szczęśliwe wakacje”

gażowania Klubów 
Wolna Strefa Skrzel-
czyce i Pierzchnica, 
Społecznego Ruchu 
Trzeźwości z Preze-
sem Panem Markiem 
Kułanem na czele, 
Centrum Aktywności 
Lokalnej oraz Stowa-
rzyszenia Nadzieja 
Rodzinie, którym 
serdecznie dzięku-
jemy za wkład jaki 
włożyli w to, aby 

Nasze dzieci mogły szczęśliwie, a przede wszystkim bez-
piecznie spędzić minione wakacje. Nagrody odebrali Wójt 
Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk oraz Prezes SRT Pan 
Marek Kułan. 

Klaudia Pawlik 
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Gmina Pierzchnica  to cudna kraina,
Tu grupa pierwszaków ślubować zaczyna.
Będziemy się uczyć, rozsławiać swą gminę
Dbać o przyrodę i kochać  rodzinę. 

„Już jesteśmy uczniami…”

 Tak brzmiał jeden z wierszy, który recytowała 29 paź-
dziernika 2015 roku w Szkole Podstawowej grupa 43 pierw-
szoklasistów na uroczystości Ślubowania. Uczniom  w tak 
ważnej chwili towarzyszyli ich najbliżsi – rodzice, ro-
dzeństwo, dziadkowie, a także dyrektor pani Bożena Pe-
trus, wicedyrektor pani Teresa Gwadowska, wychowawcy 
i uczniowie klas drugich i trzecich.
 O wadze wydarzenia świadczyła również obecność go-
ści specjalnych – wójta gminy Pierzchnica pana Stanisła-
wa Strąka,  prezesa SRT pana Marka Kułana, kierownika 
Biblioteki Publicznej pani Danuty Sojda, pedagoga  pani 
Karoliny Bulanowskiej oraz przewodniczącej Rady Ro-
dziców pani Joanny Litwin. Uroczystość prowadziła nowo 
wybrana przez społeczność szkolną przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego Sylwia Stępień. Następnie rozpoczął 
się program artystyczny w wykonaniu pierwszaków.  Od-
świętnie ubrani, w galowych strojach, czerwonych i grana-
towych biretach na głowach popisywali się wiedzą dotyczą-
cej naszej Ojczyzny, regionu, symboli narodowych, zasad 
ruchu drogowego i SAVAR VIVR czyli, jak zachować się 
w szkole. Pięknie zaśpiewane, wdzięczne i mądre piosenki,  
wyrecytowane wiersze pokazały, że występujący pierwszo-
klasiści  są gotowi do złożenia ślubowania. Potwierdziła 
to również pani Dyrektor, która  w serdecznych słowach 
pogratulowała  pierwszakom i podziękowała za wspaniały 
występ.
 W kolejnej części uroczystości nastąpiła część oficjalna. 
 W podniosłej atmosferze, na flagę państwową pierw-
szaki ślubowały być: ,, dobrym uczniem, szanować wszyst-
kich i wszystko, być przyjacielem przyrody, swym zacho-
waniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom’’.
 Po złożeniu ślubowania reprezentujący rodziców pan 
Rafał Garlicki przekazując specjalny ołówek, prosił panią 
Dyrektor o  pasowanie  dzieci na uczniów.

 Pani Dyrektor dotykając ołówkiem ramienia ucznia 
osobiście dokonała symbolicznego pasowania, wypowia-
dając zdanie: „ Pasuję Cię na ucznia’’.  Następnie rodzi-
ce  pierwszaków wręczając bukiety kwiatów, dziękowa-
li  dyrekcji i wychowawcom  za przyjęcie ich dzieci do 
grona uczniów. 
 Były też życzenia i prezenty. Pani Dyrektor  życzyła 
dzieciom m.in. sprostania obietnicom zawartym w ślubo-
waniu oraz podkreśliła znaczącą rolę współpracy rodziców 
z dziećmi, wychowawcami i nauczycielami:  Pan Wójt 
gratulował rodzicom wspaniałych pociech, a pierwszakom 
życzył wielu sukcesów. Prezes SRT składając życzenia 
zaprosił rodziców do współpracy i udziału pierwszaków 
w wypoczynku letnim w Rabce.
 Na zakończenie uroczystości  pierwszaki, wychowaw-
cy i zaproszeni goście stanęli  do  pamiątkowej fotografii.
 W salach lekcyjnych  na uczniów czekał  tort, rozma-
ite słodkości,  legitymacje szkolne, dyplomy, prezenty od 
rodziców i kolegów  z klasy drugiej. Spotkanie dostarczyło 
niezapomnianych wrażeń i wzruszeń zarówno dzieciom, 
rodzicom, jak i wszystkim gościom.

 Nad przebiegiem uroczystości czuwali wychowawcy 
klas pierwszych: Barbara Miszczyk i Mariola Ksel.

Barbara Miszczyk
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 08.11.2015 r., w niedzielę w kawiarni Finezja 
w Pierzchnicy odbyły się uroczyste obchody wieloletnich 
rocznic zawarcia związku małżeńskiego. Tego dnia 6 par 
małżeńskich świętowało swoją 50 rocznicę ślubu, czyli zło-
te gody. Z tej okazji z rąk Wójta Gminy Pierzchnica Sta-
nisława Strąka Jubilaci zostali uhonorowani Medalem za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia swój jubileusz 
obchodziło także 5 małżeństw z 55-letnim stażem, a także 
jedna para z 60-letnim stażem małżeńskim.
 Z okazji tak zacnych rocznic zawarcia związku mał-
żeńskiego Wójt Gminy Pierzchnica oraz Kierownik Urzę-
du Stanu Cywilnego Pani Mieczysława Pietrzyk złożyli 
dostojnym Jubilatom serdeczne życzenia, pomyślności, 
szczęścia a przede wszystkim dużo zdrowia oraz doczeka-
nia kolejnych okrągłych rocznic. Każda z zaproszonych na 

Złote, Szmaragdowe i Perłowe  Gody w Gminie Pierzchnica

uroczyste świętowanie par otrzymała dyplom,  pamiątkę 
oraz słodki upominek.
 Zespoły Pierzchniczanki oraz Gumieniczanki przy-
pomniały Jubilatom piosenki ich młodości, występowały  
również Panie, które w tym wyjątkowym dniu obchodziły 
swoje święto Pani Henryka Rajek oraz Pani Daniela Mar-
cjan. Oprawę muzyczną jubileuszu zapewnił zespół Akord.

Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego (złote gody) obcho-
dzą Państwo:
1. Józefa i Ryszard Baran 
2. Janina i Marian Maciągowscy 
3. Daniela i Józef Marcjan 
4. Stefania i Józef Paszkowscy 
5. Henryka i Henryk Rajek 
6. Cecylia i Marian Żubrowscy

Jubileusz 55 lat pożycia małżeńskiego (szmaragdowe 
gody) obchodzą Państwo: 
1. Marianna i Bronisław Jędrzejowscy 
2. Stanisława i Tadeusz Pawłowscy 
3. Helena i Stanisław Rozpara 
4. Zofia i Stanisław Wierzchanowscy 
5. Marianna i Edward Zdunek

Jubileusz 60 lat (diamentowe gody) obchodzą Państwo:
1. Sabina i Henryk Mroziccy

Klaudia Pawlik

 W dniu 07 listopada 2015 r. obchodzony był w naszej 
gminie jubileusz 25-lecia pożycia małżeńskiego. Do wspól-
nego uroczystego świętowania srebrnych godów zostały za-
proszone małżeństwa, które ślubowały sobie miłość, wier-
ność oraz uczciwość małżeńską w roku 1990.

 Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk oraz Pani 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mieczysława Pietrzyk 
złożyli Jubilatom serdeczne gratulacje za spędzone wspól-
nie lata, a także życzył kolejnych, pięknych rocznic.

Jubileusz Srebrnych Godów w Gminie Pierzchnica
Swoje srebrne gody świętowali Państwo:
1.Grażyna i Mirosław Biesiada 
2. Jadwiga i Wiesław Chruścińscy 
3. Stanisława i Marian Chrząszcz 
4. Bogumiła i Ryszard Idzik 
5. Maria i Marek Jamioł 
6. Renata i Tomasz Kułagowscy 
7. Bożena i Marek Petrus 
8. Renata i Waldemar Rudnik 
9. Małgorzata i Cezary Siekańscy 
10. Małgorzata i Piotr Stępień 
11. Krystyna i Ryszard Szczerba 
12. Anna i Waldemar Topolscy

 Jubilaci otrzymali dyplomy gratulacyjne, czekolad-
ki oraz „ręcznikowy torcik”. Tegoroczne srebrne wesele 
uświetnił wspólny występ naszych rodzimych zespołów: 
Pierzchniczanek i Gumieniczanek. Panie wykonały wiele 
utworów, które zapewne przywołały  u naszych Jubilatów 
wspomnienia ich młodzieńczych lat. Oprawę muzyczną Ju-
bileuszu zapewnił zespół Akord.

Klaudia Pawlik
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 W dniu 27.10.2015r. podopieczni Klubu ,,Wolna Stre-
fa’’ działającego w świetlicy wiejskiej w Pierzchnicy wy-
stąpili ze spektaklem w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzch-
nicy i Domu Opieki im. Sue Ryder w Pierzchnicy. 

W programie był:
1.Występ młodszej grupy teatralnej z inscenizacją wiersza 
Juliana Tuwima pt,,Rzepka’’ na podkładzie muzycznym. 
2.Grupa taneczna WS Dance w dwóch układach tanecz-
nych. 
3.Występ wokalno-gitarowy z utworami: pt ,,Konik na 
biegunach’’, „Biegnij przed siebie”, „Chodź pomaluj mój 
świat”, „Alleluja” i „Stokrotka”.
 Dnia 06.11.2015r. (piątek) obchodziliśmy czwarte uro-
dziny Klubu ,,Wolna Strefa’’ w Pierzchnicy. Z tej to okazji na 
naszych wychowanków czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło 
tortu, słodyczy, była również ogromna pizza. Wychowawcy 
zorganizowali zabawy i quizy. Podopieczni mieli za zadanie 
m.in.: odgadywać muzykę ze znanych bajek, tańczyć  na ga-
zetach. Była zabawa w zasiadanie na tronie, a także kareta 
i krzesełka. Na koniec dyskoteka. Podczas wspólnego kosz-
towania toru, każdy wypowiedział swoje życzenie związane 
z funkcjonowaniem klubu (oby się spełniły).  

Wspaniale jest cieszyć się razem

 Dnia 18.11 i 02.12 (środa) wybraliśmy się na basen do 
Morawicy. Znaczna gromadka szalała na zjeżdżalni, grocie 
solankowej, brodziku i dużym basenie.
W dniu 26.11 (czwartek) zorganizowaliśmy w naszym Klu-
bie ,,Wolna Strefa’’ zabawę Andrzejkową. 
 W programie były życzenia urodzinowe dla naszych 
pań Agnieszki i Maryli, wróżby, zabawy grupowe. Wszyscy 
doskonale bawili  się przy muzyce (w roli didżeja i nagło-
śnienie - Krystian Pawlik). Każdy mógł skosztować pysz-
nych ciast (które wraz z klubowiczami upiekliśmy poprzed-
niego dnia) i owoców. 

Kadra Klubu WS i świetlicy w Pierzchnicy

 Rok 2015 na rynku mleka w Polsce był rokiem wyjąt-
kowo trudnym. Nałożyło się na ten fakt kilka czynników. 
Embargo Rosji; między innymi na produkty mleczarskie, 
kryzys na rynku światowym, kary za przekroczenie kwot 
mlecznych czy też susza spowodowały duże zawirowania. 
Efektem były spadające ceny mleka surowego oraz walka 
pomiędzy mleczarniami o klienta.
 Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy poradziła sobie do-
brze w tym trudnym okresie.  Ceny mleka spadły w niewiel-
kim stopniu w porównaniu do konkurencyjnych mleczarni, 
zaś Twarogi z Pierzchnicy pomimo stosunkowo wysokiej 
ceny nadal znajdują liczne grono wiernych klientów.

Dwa wyróżnienia dla Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy

 Dodatkowo w 2015 roku nasze sery twarogowe uzy-
skały laur Złotej Borówki za najlepszy produkt lokalny, 
znak jakości Nasze Dobre Świętokrzyskie  oraz Brązowy 
Medal w Konkursie Szefów Kuchni Golden Cheese Poland 
w kategorii Twaróg Świeży. Medal ten jest o tyle cenny, że 
został przyznany tylko w oparciu o walory smakowe. Juro-
rzy bowiem sery do oceny dostali odpakowane i zakodowa-

ne, tak by nie mogli się su-
gerować nazwą producenta 
czy też opakowaniem. Mle-
czarnia w Pierzchnicy zna-
lazła się również  na Szlaku 
Kulinarnym „Świętokrzy-
skiej Kuźni Smaków”. 
Szlak ten zrzesza i promu-
je lokalnych producentów 
wyrobów tradycyjnych 
będących laureatami  kon-

kursów wojewódzkich i krajowych na najlepszy produkt 
tradycyjny, jak również restauracje oferujące tradycyjne 
i lokalne potrawy.
 Korzystając z okazji chciałbym życzyć wszystkim Ra-
dosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego co najlep-
sze w 2016 roku.

Piotr Dąbrowski
Prezes Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy
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PODZIĘKOWANIE

Rada Rodziców Oddziałów Przedszkolnych  przy Szkole Podstawowej w Pierzchnicy  składa ogromne podziękowania
za wsparcie finansowe  na zakup upominków Mikołajkowych dla dzieci z przedszkola, na ręce Państwa:

Beata Osman -  właścicielka P.H.U. „MOTOZBYCH” w Pierzchnicy;

Waldemar Pietrzyk i Tomasz Pietrzyk - właściciele „Transportu Osobowo-Ciężarowego s.c.” w Pierzchnicy;

Piotra Dąbrowskiego - Prezesa Gminnej Mleczarni w Pierzchnicy.

W imieniu całej społeczności przedszkolnej

SERDECZNIE   DZIĘKUJEMY   ZA  PAŃSTWA   HOJNOŚĆ!!!

 W dniu 27 listopada w czytelni Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Pierzchnicy  o godz. 15 30odbył  się „Wieczór 
z poezją” połączony z  Finałem I Gminnego Konkursu Re-
cytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej  „Amor patriae 
nostra lex-miłość Ojczyzny Naszym prawem”. W spotkaniu  
uczestniczyło 78 osób.  Konkurs oraz wieczorne spotkanie 
zorganizowane zostało m.in. w ramach projektu „Centrum 
Aktywności Lokalnej w gminie Pierzchnica” finansowa-
nego przez Fundusze EOG. Na podsumowanie  konkursu 
przybyli uczestnicy wraz z rodzicami, wielu gości i miesz-
kańców gminy Pierzchnica. Zawitał także do GBP gość 
specjalny, Dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej Pan Ma-
rek Mociągowski. 

Wieczór z poezją patriotyczną w GBP w Pierzchnicy

 W Konkursie Recytatorskim uczestniczyło 20 uczniów 
i uczennic z Zespołu Szkół w Pierzchnicy oraz ze Spo-
łecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni. 
Na spotkaniu wręczono zwycięzcom statuetki wraz z na-
grodami i wyróżnieniami.*I KATEGORIA WIEKOWA 
(SZKOŁA PODST. KLASY 1-3)
1. Katarzyna Zajączkowska
2. Dominik Dziedzic
3. Alicja Radomska

WYRÓŻNIENI: Magdalena Sadłocha, Julia Idzik, Bar-
tosz Ściana, Kornelia Osman, Rafał Karwat.
*II KATEGORIA WIEKOWA ( SZKOŁA PODST. 
KLASY 4-6)
1. Maria Idzik
2. Maja Jędrzejewska
3.Dominika Sajkiewicz
WYRÓŻNIENI: Joanna Strąk, Zuzanna Partyka, Iga 
Zgórska.
*III KATEGORIA WIEKOWA (GIMNAZJUM)
1. Iwona Gałka
2. Kinga Ślusarska
3. Karolina Miszczyk
WYRÓŻNIENI: Oliwia Błaszczyk, Natalia Dziedzic, 
Sylwia Dziedzic.

 W dalszej części spotkania  zwycięscy konkursu wy-
recytowali  wiersze  patriotyczne. Pani Kazimiera Kruk ze 
Skrzelczyc zaprezentowała swoją twórczość poetycką. Wy-
stąpiła również Pani Leonarda Białek- Gębska autorka to-
miku fraszek  „Fraszki. Zrozumiesz wiele”, recytując swoją 
fraszkę „Wdzięczność”. 
Cytujemy
   „ Za uczynione dobro
   Nieważny jest ukłon oddany
   w podzięce, 
   lecz wdzięczność, co w sercu zostaje.
   Pieszcząc dobrą myśl w sobie,   
   w wieczną zabierzesz ją drogę.
   To prawdziwa podzięka!
   O takiej wdzięczności piszę
   Taką chwalić mogę”.
 Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Kon-
kursu oraz „Wieczoru z poezją” serdecznie  dziękuję.

Danuta Sojda
Kierownik GBP w Pierzchnicy
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 6 grudnia to dzień pełen magii – zwłaszcza dla dzieci. 
Zniecierpliwione maluchy oczekują przybycia siwobrode-

Mikołajki w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Pierzchnicy
go staruszka, który w podzięce za wzorowe zachowanie, 
ofiarowuje im co roku upragnione prezenty. Do Naszej 
szkoły Mikołaj dotarł 7 grudnia, gdzie odwiedził wszystkie 
klasy szkoły podstawowej, Naszych zerówkowiczów oraz 
Nasze kochane przedszkolaki. Zarówno te młodsze jak i te 
starsze dzieci zaprezentowały specjalnie przygotowane na 
spotkanie ze Świętym Mikołajem  piosenki, wierszyki oraz 
krótkie przedstawienia, po wysłuchaniu których Święty Mi-
kołaj wręczał  dzieciom prezenty. Mikołaj nie zapomniał 
również o dorosłych – panie nauczycielki także otrzymały 
drobne upominki. Dzieci bardzo przeżyły spotkanie ze Św. 
Mikołajem, bo to dzień pełen pozytywnych przeżyć i emo-
cji.
 Wszyscy z przykrością żegnali Świętego Mikołaja, 
który wyruszył w dalszą podróż, aby obdarować kolejne 
grzeczne dzieci.

Klaudia Pawlik

 Centrum Aktywności Lokalnej jak zwykle prężnie dzia-
łało przez ostatni miesiąc. W swoich działaniach, skierowa-
nych do wszystkich mieszkańców Gminy Pierzchnica, zorga-
nizowało spotkania ze specjalistami, na których zadbaliśmy 
nie tylko o ciało, ale i o aspekt kulturalny.  Jak widać podą-
żamy za modnym w ostatnim czasie tematem aktywności fi-
zycznej i chętnie zgłaszamy nie tylko potrzebę organizowania 
warsztatów związanych z wiedzą o naszym ciele, ale również 
licznie uczestniczymy w zaplanowanych spotkaniach.
 W listopadzie odbyły się warsztaty z trenerem perso-
nalnym, gdzie  można było się dowiedzieć , jak ćwiczyć 
aby osiągnąć wymarzone rezultaty. Zadbaliśmy także o na-
sze bezpieczeństwo. Do radzenia sobie w niebezpiecznych 
sytuacjach przygotował nas specjalista na warsztatach z sa-
moobrony. Niezwykle emocjonującym wydarzeniem okazał 
się „Wieczór z książką” w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
na którym oprócz wymiany poglądów na jakże ważny te-
mat - patriotyzmu -  został również podsumowany I Gmin-
ny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej. Głównymi 
atrakcjami tego wieczoru były  występy laureatów kon-
kursu oraz prezentacja twórczości własnej Pani Kazimie-
ry Kruk z Klubu Seniora Skrzelczyce. Na zakończenie na 
wszystkich czekało ciasto, przygotowane w ramach Gmin-
nego Banku Czasu oraz kawa i herbata. Centrum Aktywno-
ści Lokalnej wczuwając się w klimat nadchodzących Świąt 

Nasze gminne Centrum Aktywności Lokalnej
Bożego Narodzenia, zaprasza wszystkich chętnych, uzdol-
nionych artystycznie, gotowych do podzielenia się swoimi 
pomysłami i umiejętnościami do przygotowywania ozdób 
świątecznych w miłym gronie w Centrum Aktywności Lo-
kalnej Skrzelczyce 101. 
 Jakie inne atrakcje czekają na nas za sprawą Centrum 
Aktywności Lokalnej śledźcie na stronie internetowej www.
cal-kalejdoskop.org lub bezpośrednio kontaktując się pod 
numerem  533 081 313. Zapraszamy serdecznie do udziału 
w projekcie!

Martyna Błaszczyk
członek grupy inicjatywnej

Centrum Aktywności Lokalnej

Życzenia świąteczne

Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze
oraz samych dobrych dni w nadchodzącym Nowym Roku

wszystkim mieszkańcom Gminy Pierzchnica składa 
Radny Powiatowy Stanisław Piotr Rękas
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 Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy jest od roku 
2012 rozbudowywany o powierzchnię 1900 m2. Na dzień 
dzisiejszy sfinansowano inwestycję na kwotę 3,5 mln. zł, 
której przewidywany koszt wynosi ponad 5 mln zł. Jednym 
z elementów finansowania był udział w Szwajcarsko-Pol-
skim Programie Współpracy  o wartości 1.594.342,00 zł na 
roboty budowlane i wyposażenie, z czego otrzymano środki 
szwajcarskie 1.355.191,00 zł, a wkład własny otrzymano w 
większości z PFRON-u. Dodatkowo przeprowadzono szko-
lenia pracowników za kwotę 114.000,00 zł. w tym wyjazd 
studyjny do Czech.
 Powstało 14 lokali aktywizujących o bardzo wysokim 
standardzie (1-osobowe z łazienką), stołówka, kotłownia, 
pomieszczenia pomocnicze. W końcu grudnia rozpocznie 
się zasiedlanie lokali aktywizujących i będą one służyć 
mieszkańcom powyżej 50 roku życia.
 W ramach zajęć aktywizujących prowadzone będą 
warsztaty i treningi umiejętności samoobsługi i zarad-
ności życiowej, zajęcia z psychologiem, rehabilitantem 
i pracownikiem socjalnym. Zajęcia te będą mieć na celu 
podtrzymywanie rozwijania umiejętności niezbędnych do 
samodzielnego życia, wypracowanie pewnych nawyków, 
wzmocnienia poczucia własnej wartości i przydatności spo-
łecznej.
 Przewidywany koszt utrzymania w lokalu aktywizują-
cym to 2200,00 złotych.  Istnieje możliwość zamieszkania 
w lokalu osób za pośrednictwem GOPS. W dniu 30 listopa-
da 2015 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i oddania 

Lokale aktywizujące oddane
do użytku lokali aktywizujących, w której uczestniczyli go-
ście: dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Woje-
wódzkiego w Kielcach Pani Renata Segiecińska oraz z-ca 
dyrektora Sławomir Ciaś, Wójt Gminy Pierzchnica Stani-
sław Strąk. Uroczystość zaszczycili również wójt Szydłowa 
Jan Klamczyński, Starosta Bystrzycy - Czechy Roman Wró-
bel oraz Józef Dąbek – dyrektor Kopalni Morawica. Udział 
w spotkaniu wzięli także: dyrektorzy jednostek gminnych, 
pracownicy, mieszkańcy, przyjaciele Domu Seniora. Pro-
boszcz Marian Gawinek poświęcił nowo wykonane lokale 
aktywizujące, a uroczystość uświetnił wirtuoz roku 2014 
Republiki Czeskiej Michał Supak, który dał piękny koncert 
fortepianowy. 
 Trwają dalsze prace w celu dokończenia inwestycji.

Ilona Hendzel

 W dniu 10.11.2015 roku miało miejsce uroczyste 
otwarcie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 0353 T odcinek ul. Stawowa w Pierzchnicy współfinan-
sowana w ramach: „Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 
Rozwój”. 

Otwarcie ul. Stawowej w Pierzchnicy
 W ramach zadania dokonano gruntownej przebudowy 
ulicy Stawowej na odcinku od Rynku do piwnic wraz z po-
szerzeniem skrzyżowania i całej ulicy; wybudowano nowy 
znacznie szerszy most oraz wykonano poszerzenie drogi 
oraz wybudowano chodnik na całej długości ulicy do ostat-
niego domu.
 Przedsięwzięcie było oczekiwane od wielu lat i rady-
kalnie usprawniło komunikację dla pojazdów wjeżdżają-
cych i wyjeżdżających z kierunku Osin. 
 Realizacja była możliwa dzięki bardzo dobrej współ-
pracy ze Starostą Kieleckim. Również radny powiatowy 
Piotr Rękas zabiegał o tą inwestycję. 
 W symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli udział: 
Członek Zarządu Województwa – Piotr Żołądek, Staro-
sta Kielecki – Michał Godowski, Wójt Gminy Pierzchni-
ca – Stanisław Strąk, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan 
Cedro, Zastępca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 
– Paweł Gratka, Radny Powiatowy – Piotr Rękas, Radny 
z Pierzchnicy – Wiesław Kwaśniewski oraz Sołtys Pierzch-
nicy – Monika Pawlik

Wójt Gminy Pierzchnica
Stanisław Strąk



Sołectwo Termin odbioru odpadów

Drugnia, Drugnia Rządowa, Holendry,
Wierzbie, Podstoła, Ujny, Czarna, 

Osiny Lizawy (domy od nr 13 do 15), Osiny
1-wszy poniedziałek każdego miesiąca

4 stycznia, 1 lutego, 7 marca, 4 kwietnia, 2 maja, 6 czerwca,
4 lipca, 1 sierpnia, 5 września, 3 października, 7 listopada, 5 grudnia

Brody, Skrzelczyce, Górki, Maleszowa
1-wszy wtorek każdego miesiąca

5 stycznia, 2 lutego, 1 marca, 5 kwietnia, 30 kwietnia, 7 czerwca,
5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 4 października, 29 października, 
6 grudnia

Gumienice, Osiny Lizawy (domy od nr 3
do 10), Podlesie, Strojnów, Pierzchnianka,  

1-wsza środa każdego miesiąca

30 grudnia, 3 lutego, 2 marca, 6 kwietnia, 4 maja, 1 czerwca,
6 lipca, 3 sierpnia, 7 września, 5 października, 2 listopada, 7 grudnia

Pierzchnica, Kalina Górecka
1-wszy czwartek każdego miesiąca

7 stycznia, 4 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca,
7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada, 1 grudnia

UWAGA!!!

W związku z dniami wolnymi od pracy - 6 stycznia: Trzech Króli, 3 maja: Święto Konstytucji 3 Maja, 1 listopada: 
Wszystkich Świętych  - informujemy, że zamiennie odbierać będziemy odpady w innych, wskazanych w harmono-
gramie terminach.

Opady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – termin odbioru:  luty (29.02.2016), maj 
(31.05.2016), lipiec, wrzesień, listopad. Pozostałe dokładne terminy zostaną podane przed planowaną zbiórką.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Kielecka 20, 26-015 Pierzchnica – czynny w każdy wtorek 
od 12.00-19.00 oraz w każdą sobotę od 8.00-15.00, przyjmuję następujące selektywnie zebrane odpady komunalne: 
opakowania z tworzyw sztucznych; opakowania z metalu; opakowania ze szkła; zużyte opony; zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; przeterminowane leki; chemikalia (farby, kleje, lakiery, rozpuszczalniki, 
oleje odpadowe); odpady wielkogabarytowe (meble); popiół; żarówki, świetlówki; odpady remontowe i budowlane (gruz 
betonowy i ceglany), którego waga jednostkowa nie może przekraczać 50 kg.
UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Telefon kontaktowy do Urzędu Gminy Pierzchnica
w sprawach gospodarowania odpadami komunalnymi: 41 353 80 46 wew. 25. 
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pierzchnica na 2016 r. 
przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart – Bis” Sp. z o.o.,
ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce, tel. kontaktowy: 41 348-92-92.

OGŁOSZENIE
Gmina Pierzchnica posiada do sprzedaży 

DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ
na osiedlu Mrowia Góra w Pierzchnicy o pow. 14 arów.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy p. 24.



Złote, Diamentowe i Szmaragdowe Gody w Gminie Pierzchnica

fot. Klaudia Pawlik



Srebrne Gody w Gminie Pierzchnica

fot. Klaudia Pawlik


