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Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica

 W niedzielę, 26 sierpnia w Pierzchnicy odbyły się 
Dożynki Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica. Uro-
czystości rozpoczęły się mszą św. w kościele p.w. św. Mał-
gorzaty w Pierzchnicy sprawowaną pod przewodnictwem 
ks. proboszcza Mariana Gawinka oraz ks. dziekana Fran-
ciszka Siarki. Podczas Eucharystii pobłogosławiono wień-
ce oraz chleby dożynkowe. 
 Po nabożeństwie gospodarze dożynek - Starosta Kie-
lecki – Michał Godowski oraz Wójt Gminy Pierzchnica – 
Stanisław Strąk zaprosili wszystkich, aby w barwnym koro-
wodzie przeszli na miejsce uroczystości dożynkowych.
 Następnie korowód dożynkowy prowadzony przez 
Gminno – Szkolną Orkiestrę Dętą z Sitkówki-Nowiny, sta-
rostów dożynkowych Karolinę Kogut i Rafała Gawlika,  
przemaszerował na stadion przy ul. Lipowej, gdzie odbyła 
się część oficjalna i artystyczna.
 W tym pięknym i barwnym korowodzie, przy dźwię-
kach muzyki maszerowali także: przedstawiciele władz 
powiatu, radni powiatowi, członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego - Piotr Żołądek oraz samorządowcy 
z gmin powiatu kieleckiego. Na uroczystościach obecni 
byli również europoseł Czesław Siekierski, poseł Bogdan 
Latosiński, senator- Krzysztof Słoń oraz radni Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Podziękowania w imieniu 
premiera Mateusza Morawieckiego i wojewody święto-
krzyskiego Agaty Wojtaszek złożył Andrzej Łopaciński.
 Pięknym momentem było przekazanie chleba przez 
starostów dożynek gospodarzom uroczystości, a także 
przekazanie bochenków dla gospodarzy i przedstawicie-
li dziewiętnastu gmin powiatu kieleckiego. Obrzędu do-
żynkowego – ośpiewania wieńcy dożynkowych dokonała 
Kapela „Pierzchniczanie”. Potem Starosta Kielecki Mi-
chał Godowski oraz  Wójt Gminy Pierzchnica – Stanisław 
Strąk powitali gości oraz  podziękowali 
wszystkim za udział w tegorocznych 
dożynkach.  
 Przemawiająca w imieniu samo-
rządowców Alina Siwonia, Wójt Gmi-
ny Raków podziękowała rolnikom po-
wiatu kieleckiego za ich trud i za chleb.
 Po oficjalnym przywitaniu i trady-
cyjnym ośpiewaniu wszystkich gmin-
nych wieńców, na scenie wystąpiła 
Kapela Łysogórska, Zespół Śpiewaczy 
Źródło Sanicy, Zespół pieśni i tańca 
„Morawica”, Zespół Śpiewaczy Ślad-
kowianki i Gminne koło Gospodarzy 
w Górnie. Podczas koncertu Gospo-
darze - Gościom wystąpiły trzy ze-
społy folklorystyczne z terenu gminy 
Pierzchnica: Pierzchniczanki, Gumie-
niczanki oraz Drugnianki.
 Z wielką niecierpliwością delega-
cje z gmin czekały na rozstrzygnięcie 

konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu 
kieleckiego. Gminę Pierzchnica reprezentował w tym roku 
wieniec przygotowany przez delegację z Górek. Prace re-
prezentantów ze wszystkich gmin oceniała komisja konkur-
sowa: etnograf Janina Skotnicka, Magdalena Kędzierska, 
naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz sekretarz 
Gminy Pierzchnica – Halina Ryśkiewicz. Tym najpiękniej-
szym wieńcem okazał się wieniec z gminy Miedziana Góra, 
który uwiła pani Józefa Bucka. Drugie zajął wieniec z gmi-
ny Bodzentyn, trzecie miejsce przypadł gminie Raków.
 Podczas dożynek rozstrzygnięte zostały trzy konkursy: 
Na Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne, „Pięk-
na i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku” oraz 
konkurs kulinarny pn. „Festiwal Potraw Kulinarnych – pro-
mocja świętokrzyskich produktów regionalnych” konkurs 
zorganizowany w ramach obchodów  20 – lecia samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego przy współorganizacji 
Stowarzyszenia Tradycja i Nowoczesność. - Przedmiotem 
konkursu było przygotowanie potrawy, której głównym 
składnikiem był drób.
 Tłumy pod scenę przyciągnął zespół disco-polo „Jorr-
gus”, a na zakończenie Dożynek zaśpiewała kapela Jędru-
sie. Całość zakończona została dyskoteką pod gwiazdami.
 Podczas Dożynek Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy 
Pierzchnica przygotowały wiele pysznych dań i przekąsek, 
które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i smakowa-
ły wszystkim. 
 Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz 
osobom, które przyczyniły się do tego, że tegoroczne Do-
żynki Powiatowe można zaliczyć do udanych.

Klaudia Pawlik
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PODZIĘKOWANIE

Składamy serdeczne podziękowania sponsorom za życzliwość, wsparcie finansowe i pomoc w organizacji
Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Pierzchnica, które odbyły się 26 sierpnia 2018r.

Sponsorzy:
1. Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy spółka z o.o.

2. Usługi Transportowe i Budowlane Bielecka Mirosława
3. Transport Osobowo – Ciężarowy s.c. Pietrzyk Waldemar, Pietrzyk Tomasz

4. Przedsiębiorstwo Eksploatacyjno – Wykonawcze „Grysol” P. Swatek& R. Zawarski spółka cywilna
5. „Uzdrowisko Busko – Zdrój” Spółka Akcyjna

6. Cegielnia Długosz
7. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MOTOZBYCH” Beata Osman

8. Hurtownia Spożywcza R-R sp. j. R. Młynarski, R. Bernat
9. Gospodarstwo Sadownicze Milena i Mariusz Piras

10. Gospodarstwo Sadownicze Joanna i Marcin Litwin
11. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach
12. Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
13. Państwo Maria i Andrzej Łopatowscy

14. Państwo Monika i Robert Pawlik

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020
PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy  z terenu wo-
jewództwa  świętokrzyskiego przy współpracy z Bankiem 
Żywności w Kielcach realizował Program Operacyjny Po-
moc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebują-
cym, którego celem było zapewnienie najuboższym miesz-
kańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa 
w działaniach w ramach środków towarzyszących w okre-
sie  sierpień 2017 – czerwiec 2018

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spo-
żywcze:
• warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola bia-

ła, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła 
śliwkowe); 

• skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany 
bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki ma-
ślane),

• mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewają-
cy),

• mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, 
pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli 
w oleju),

• cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), 
• tłuszcze (olej rzepakowy),
• dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 380 osób znajdujących 
się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Pierzchnica

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
 - 18,2248 ton żywności;
 - 1520 paczek żywnościowych;
 - 0 posiłków;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 39 osób korzystają-
cych z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4  warsztaty 
edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników
• Żywieniowe 1 spotkanie dla 20 uczestników
• Kulinarne - 2 spotkania dla 39 uczestników
• Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 19 uczestni-

ków.
Marek Kułan Prezes SRT
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Uroczyste przekazanie samochodu strażackiego dla jednostki OSP  GUMIENICE 

 W niedzielę 12. sierpnia 
2018r. miało miejsce uroczyste 
przekazanie samochodu strażac-
kiego dla jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gumieni-
cach. To historyczne wydarzenie 
w dziejach OSP Gumienice 
rozpoczęło się od mszy świę-
tej w kościele parafialnym pw. 
Świętej Małgorzaty w Pierzchni-
cy. Następnie druhowie i zapro-
szeni goście zgromadzili się na 
placu przed kościołem, gdzie ks. 
proboszcz Marian Gawinek do-
konał uroczystego poświęcenia 
samochodu.

 Wśród przybyłych na uroczystość obecni byli: Wójt 
Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Starosta Kielecki Michał 
Godowski, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go Piotr Żołądek, Radny Sejmiku Województwa Świętokrzy-
skiego Grzegorz Gałuszka, Radny Powiatu Kieleckiego Sta-
nisław Piotr Rękas, Przewodniczący Wspólnoty Gruntowej 
Wsi Gumienice Andrzej Ślusarczyk, Skarbnik Wspólnoty 
Gruntowej Wsi Gumienice Adam Zaród, Przedstawiciel JRG 
PSP nr 4 w Chmielniku asp. sztab. Rafał Gwóźdź, Prezes 
ZOG ZOSP RP w Pierzchnicy Zdzisław Ryśkiewicz, Prezes 
Fundacji Rozwoju Regionu Pierzchnica Dariusz Michalski, 
Przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatow-
ska, Sołtys Wsi Gumienice Henryk Zgórski, Sołtys Wsi Pod-
lesie Michał Stępień, druhowie z jednostek OSP Gumienice, 
Pierzchnica, Osiny, Maleszowa, Skrzelczyce i Piotrkowice 
oraz mieszkańcy gminy Pierzchnica.

 Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk po przywita-
niu zgromadzonych gości i krótkiej przemowie przekazał 
na ręce Prezesa OSP Gumienice Jarosława Marcjana klucze 

do nowo zakupionego średniego samochodu strażackiego 
marki STAR M78 oraz symboliczny akt przekazania samo-
chodu. Gospodarz Gminy Pierzchnica podkreślał znaczenie 
OSP Gumienice jako jednostki włączonej do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Jednostka ta obsługuje 
głównie teren gminy Pierzchnica, ale przy większych zda-
rzeniach wyjeżdża również poza teren naszej gminy. 
 Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy 
w swych przemowach mówili przede wszystkim o znacze-
niu i ważnej roli jaką odgrywają ochotnicze straże pożarne 
dla systemu ratowniczo-gaśniczego w naszym kraju.

 Wartość zakupionego średniego samochodu spe-
cjalnego ratowniczo-gaśniczego marki STAR M78 dla 
OSP Gumienice to kwota blisko 250.000,00zł. 

 Zakup został zrealizowany przez Gminę Pierzch-
nica przy dofinansowaniu z Województwa Świętokrzy-
skiego w ramach dotacji celowej  w  kwocie   60.000,00zł 
oraz Wspólnoty Gruntowej Wsi Gumienice - darowizna 
w kwocie 50.000,00zł. Wkład własny Gminy Pierzchnica 
– 140.000,00zł.

 Dodatkowo na zakupionym samochodzie zamontowa-
no wyciągarkę i maszt oświetleniowy za kwotę 10.000,00zł, 
z czego 4.500,00zł to wkład własny jednostki OSP Gumie-
nice oraz darowizny w łącznej kwocie 5.500,00zł od przed-
siębiorstw: Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy Sp. z o.o., 
Nadleśnictwo Daleszyce – Lasy Państwowe, Wodociągi 
Kieleckie Sp. z o.o. oraz Usługi BHP I PPOŻ Michał Stę-
pień.

 Gmina Pierzchnica oraz OSP Gumienice składają 
serdeczne podziękowania dla wszystkich darczyńców.

Ewelina Kwiecień
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„Szczęśliwe wakacje 2018”

 W czasie tegorocznych wakacji, po-
dobnie jak w latach ubiegłych, Społecz-
ny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy był 
organizatorem imprezy profilaktycznej 
„Bezpieczne wakacje 2018” oraz kolonii 
letniej. „Bezpieczne wakacje 2018”.  
 W imprezie, która odbyła się 23 lip-
ca wzięło udział 57. uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjum z terenu gminy 
Pierzchnica. Na spotkanie z młodzieżą 
organizatorzy zaprosili pracownika Pań-
stwowej Inspekcji Pracy w Kielcach oraz 
funkcjonariuszy policji z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Miejskiej w Kiel-
cach i Komisariatu Policji w Morawicy. 
Zaproszeni goście zaprezentowali pro-
gram multimedialny na temat bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, nad wodą, pod-
czas prac w gospodarstwach domowych. Przekazali cenne 
rady i wskazówki odnośnie zachowania się w różnych sytu-
acjach. Uczestnicy imprezy za aktywny udział w programie 
otrzymali gadżety oraz materiały profilaktyczne. Opiekę 
nad dziećmi sprawowali nieodpłatnie nauczyciele ze szkół 
z terenu gminy Pierzchnica – wolontariusze Społecznego 
Ruchu Trzeźwości.

Kolonia letnia we Władysławowie 
 W dniach 25.07 – 02.08.2018 r. 50. uczniów ze szkół 
z terenu gminy Pierzchnica uczestniczyło w kolonii nad 
morzem. Dzieci mieszkały w ładnym Pensjonacie „Irena” 
we Władysławowie. Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry, 
zdyscyplinowaniu uczestników i sprzyjającym warunkom 
pogodowym atrakcyjny program kolonii został zrealizo-
wany w stu procentach. Dzieci zwiedziły: Władysławowo 
(Ocean Park, Wieża Widokowa, Muzeum Motyli, Wystawa 
Pająków, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, 
port rybacki), Juratę (promenada, molo), Hel (Fokarium, port 

rybacki,  latarnia morska), Gdynię (Akwarium Gdyńskie, 
Statek Muzeum „Dar Młodzieży, port jachtowy), Gdańsk 
(Stare Miasto, Długi Targ, Westerplatte). Dzieci odbyły rejs 
statkiem po otwartym morzu, plażowały i zażywały mor-
skich kąpieli pod nadzorem ratowników w Zatoce Puckiej 
i na kąpieliskach we Władysławowie. Uczestnicy kolonii 
byli współorganizatorami imprez kulturalnych: dyskoteka, 
chrzest kolonijny. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w życiu 
kolonii, każdy otrzymał pamiątkowy dyplom, a uczestnicy 
konkursów nagrody. Dzięki wsparciu finansowemu,1% po-
datku, organizatorzy dodatkowo zafundowali dzieciom bilety 
do kina 8 D oraz wstęp do domku do góry nogami. W tym 
roku wszyscy uczestnicy kolonii byli zdrowi  i dobrze zno-
sili jazdę autokarem. Zarząd Społecznego Ruchu Trzeźwości 
w Pierzchnicy serdecznie dziękuje: darczyńcom za przeka-
zanie 1% podatku, Delikatesom Centrum „Tarkor” za poda-
rowanie 120 butelek napojów, a Aptece  w Pierzchnicy za 
leki do kolonijnej apteczki. Szczególne słowa uznania nale-
żą się kadrze opiekuńczo – wychowawczej za ogromny trud 

włożony w zapewnienie dzieciom bez-
pieczeństwa i wielkie zaangażowanie 
w realizację programu kolonii. Dyrek-
tor Społecznej SP w Drugni P. Elżbieta 
Stemplewska – kierownik kolonii  oraz 
nauczycielki SP w  Pierzchnicy i Dru-
gni: P. Wioleta Bryk, P. Paulina Kalatu-
ra, P. Małgorzata Radomska – opieku-
nowie grup pracowały społecznie jako 
wolontariusze.  Całkowity koszt kolonii 
zamknął się w kwocie 38848,01. Koszty 
zostały pokryte z następujących źródeł: 
36000,00 – odpłatności uczestników, 
2848,01 – środki własne SRT (wpływy 
z1% podatku). Koszt pobytu na kolonii 
jednego uczestnika wyniósł 776,96.

Marek Kułan Prezes SRT
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Byliśmy na Świętym Krzyżu i w Krajnie

 Dnia 12 sierpnia 2018 r. pojechaliśmy cała 36-osobową 
grupą na wycieczkę w kierunku Łysej Góry. Tam właśnie 
znajduje się klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepoka-
lanej na Świętym Krzyżu. Najpierw uczestniczyliśmy we 
Mszy Św. z udziałem misjonarza pracującego na Syberii. 
Podczas homilii opowiadał on o dawniejszym i teraźniej-
szym życiu Sybiraków. Potem spotkaliśmy się z przewod-
nikiem, który pokazał nam zabytki kościoła i klasztoru oraz 
opowiedział wiele ciekawostek i legend związanych z tym 
miejscem. Dowiedzieliśmy się, że kawałki Krzyża Święte-
go przechowywane teraz jako relikwie, przybyły do Polski 
za panowania króla Bolesława Chrobrego, a przywiózł je 
będący z wizytą na dworze królewskim książę Emeryk, syn 
króla węgierskiego Stefana I. 

 Historia kościoła była dramatyczna; wielokrotnie był 
niszczony m.in. podczas potopu szwedzkiego. W okre-
sie rozbiorów klasztor zamieniony został na więzienie dla 
polskich powstańców, zaś w czasie II wojny światowej 
hitlerowcy urządzili w nim obóz dla jeńców radzieckich. 
Atrakcją dla zwiedzających było wejście na kościelną wie-
żę widokową, skąd roztacza się rozległa panorama Gór 
Świętokrzyskich. W podziemiach katedry można było zo-
baczyć, zabezpieczone w szklanej trumnie, zmumifikowane 
szczątki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, który wsławił 
się w prowadzeniu wojny przeciwko Kozakom w czasie  
powstania Chmielnickiego.

 Kolejnym, punktem naszej wycieczki było zwiedza-
nie Osady Średniowiecznej w Szklanej Hucie. Podzieleni 
zostaliśmy na dwie grupy i na przemian mieliśmy zajęcia 
w warsztacie zielarskim oraz wędrówkę z przewodniczką 
po osadzie. Dowiedzieliśmy się o zastosowaniu ziół w lecz-
nictwie, a także zwiedzaliśmy warsztaty: kowala, garnca-
rza, tkaczki, szewca i kaletnika. Obiad w pobliskiej Karcz-
mie bardzo wszystkim smakował. 

 Po południu piękna pogoda towarzyszyła nam nadal 
przy zwiedzaniu Parku Miniatur w Krajnie. Przechadzając 
się alejkami mieliśmy możliwości oglądać najbardziej  zna-
ne w świecie obiekty, takie jak: Wieża Eiffla, Katedra No-
tre Dame, Mur Chiński, Statua Wolności, posąg Chrystusa 
Króla czy Piramida Cheopsa. Uwagę wszystkich przyku-
wały Wieże World Trade Center, które w rzeczywistości 
zostały zburzone w 2001 roku podczas ataku terrorystycz-
nego. 

 Czas wolny każdy spędził na sympatycznych rozmo-
wach towarzyskich i lodach. Rozśpiewanym autokarem 
wróciliśmy do domu. Organizatorem wycieczki było Sto-
warzyszenie Oświatowo-Kulturalne w Skrzelczycach. 

Tekst - Elżbieta Stępień
Zdjęcia - Tomasz Jaworski
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Koncert młodych artystów z Białorusi w Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

 Uczestnicy Klubu Seniora w ramach zadania Zajęcia 
aktywizujące społecznie, wzięli udział w koncercie, któ-
ry odbył się 27.08.2018r. w Domu Seniora im. Sue Ryder 
w Pierzchnicy. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła 
grupa artystyczna „Fantazja” składająca się z dzieci i mło-
dzieży ze Szkoły Muzycznej nr 1 im. Jurija Sjemieniako 
w Grodnie na Białorusi, prowadzona przez Panią Ludmiłę 
Rozuwajewą – zdobywcy I nagrody na VI Ogólnopolskim 
Konkursie Muzyki Rozrywkowej i Popularnej w Giżycku 
w 2006 r. oraz Nagrody Fundacji dla Tczewa i „Kuriera 
Tczewskiego” podczas  IV Zjazdu Akordeonistów – Mię-

dzynarodowy Konkurs Akordeonowy w Tczewie w 2013 r.
Zespół zaprezentował swoje umiejętności wokalno-mu-
zyczne. Słuchaczami byli nie tylko uczestnicy Klubu Se-
niora, ale również mieszkańcy Domu Seniora. Członkowie 
grupy muzycznej zaprezentowali się grając na takich instru-
mentach jak: akordeon, gitara, perkusja oraz bałałajka.

 Młodzi wykonawcy przedstawili zaproszonym go-
ściom utwory ze swojego rodzinnego kraju, jak również 
zaśpiewali po polsku kilka znanych piosenek, które wzbu-
dziły wśród odbiorców miłe wspomnienia. Repertuar skła-
dał się przede wszystkim z tytułów zaliczanych do klasyki 
muzyki.

 Po zakończeniu koncertu Dyrektor Domu Seniora, Pani 
Lidia Dudkiewicz, podziękowała artystom za wspaniały 
występ. Słuchacze nagrodzili młodych artystów gromkimi 
brawami. Miłym zaskoczeniem była wiadomość, że jedna 
z wokalistek miała w tym dniu urodziny. Goście wzruszyli 
jubilatkę wspólnie odśpiewując serdeczne „Sto lat”.

 Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się zaprosić 
tych młodych geniuszy muzycznych na kolejny koncert dla 
naszych Seniorów.

Grzegorz Różalski

Ruszyła budowa sali gimnastycznej w Drugni

 Rozpoczęła się niezwykle ważna in-
westycja – budowa sali sportowej przy 
szkole podstawowej w Drugni. Etap I in-
westycji obejmujący wykonanie funda-
mentów, podmurówki do tzw. poziomu „0” 
wraz z izolacjami ziemnymi zakończony 
zostanie zgodnie z umową do 31 paździer-
nika 2018r. Wartość tego etapu po przetar-
gu wynosi 70 tys. zł. 
 Drugi etap obejmujący budowę części 
naziemnej wraz z szatniami i pracami wy-
kończeniowymi zaplanowano na przyszły 
rok. Szacunkowa wartość drugiego etapu 
to kwota ok. 1 mln zł.
 Parlamentarzyści partii rządzącej za-
pewniają o pomocy w pozyskaniu dofinan-
sowania z ministerstwa w wysokości co 
najmniej 50% kwoty inwestycji. „Trzyma-
my kciuki” aby wywiązali się z deklaracji.

Stanisław Strąk
Wójt Gminy
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 Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs 
ofert na budowę Ławek Niepodległości. Konkurs jest ad-
resowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla 
gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Do 10 wrze-
śnia 2018 roku samorząd musi dostarczyć do Ministerstwa 
wszystkie wymagane dokumenty. MON przekaże gotowy 
projekt Ławki Niepodległości i sfinansuje nawet 80 procent 
kosztów jego realizacji. Samorząd musi mieć przynajmniej 
20 procent środków finansowych.

 Gmina Pierzchnica mając na uwadze godne upamięt-
nienie 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Pol-
skę oraz 150 rocznicy odzyskania praw miejskich przez 
Pierzchnicę – jeszcze w sierpniu 2018 roku złożyła wnio-
sek do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie 
budowy takiej ławki w centralnym punkcie miejscowości 
– w parku w Pierzchnicy.

 O przyznaniu dofinansowania zadecyduje między 
innymi lokalizacja Ławki Niepodległości w miejscu po-
wszechnie dostępnym, wysokość wkładu własnego,  a tak-
że propozycja nagrania dźwiękowego związanego z lokalną 

Ławka Niepodległości w Pierzchnicy

historią.  Chodzi o to, aby multimedialna ławka  odtwarza-
jąca nagrania dotyczące tradycji oręża polskiego i wydarzeń 
związanych z odzyskaniem Niepodległości,  była związana 
z lokalną społecznością. Ławki Niepodległości w sposób 
godny upamiętnią polską państwowość, ale także będą mia-
ły walory edukacyjne oraz praktyczne. Siedząc na ławce, 
każdy będzie mógł zapoznać się z najważniejszymi wyda-
rzeniami, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Ławki będą również propagowały historię 
poszczególnych regionów naszego kraju – dzięki nim bę-
dzie można odsłuchać Marsz Pierwszej Brygady, przemó-
wienia Marszałka Piłsudskiego i inne nagrania. Duży na-
cisk postawiono na nowoczesność – pomniki będą posiadać 
fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie materiałów hi-
storycznych oraz ułatwienia, takie jak ładowarki urządzeń 
mobilnych oraz hot-spot Wi-Fi. Projekt Ławki pozwala na 
montaż jednego, dwóch lub większej liczby siedzisk. Ław-
ka będzie podświetlana systemem LED.

Wojciech Pęczkiewicz
Zastępca  Wójta 
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Udało się zrealizować blisko 90% planu
(wywiad z Wójtem Stanisławem Strąkiem)

 Panie Wójcie koń-
czy się druga kadencja 
pełnienia najważniejszej 
funkcji w gminie. Czas na 
podsumowania.
 Miniona kadencja 
była bardzo dużym wy-
zwaniem jeśli chodzi 
o zakres zrealizowa-
nych inwestycji. Przede 
wszystkim to moderniza-
cja dróg – ok. 14 km dróg 
powiatowych i ok. 10 km dróg gminnych. Do tego dochodzi 
ok. 2 km chodników przy drogach powiatowych i ok. 1 km 
przy ulicach gminnych. Wartość tych zadań to kwota ok. 
8 mln zł.

 Budowane są też świetlice.
 Tak. Wybudowano jedną nową świetlicę, a dwie na-
stępne są na ukończeniu. Wyremontowano pomieszczenia 
w trzech kolejnych świetlicach. Wartość tych inwestycji to 
kwota ok. 1,5 mln zł. 

 Inne przedsięwzięcia?
 Na początku kadencji dokończono realizację projektu 
modernizacji ujęcia wody w Wierzbiu wraz z odwiertem 
nowej studni głębinowej oraz dokończono budowę kana-
lizacji w Pierzchniance. Obecnie realizowany jest projekt 
budowy 255 szt. oczyszczalni przydomowych. Łączna war-
tość tych inwestycji to kwota ok. 5 mln zł.

 Skąd na to wszystko pieniądze bo przecież nasza gmina 
nie jest zbyt bogata? 
 Wymieniłem tylko najważniejsze inwestycje. Więcej 
informacji zawiera rozprowadzony wśród mieszkańców 
Informator. Łączna wartość wszystkich zadań inwestycyj-
nych tych dużych i tych mniejszych na terenie naszej gminy 
to kwota ok. 15 mln zł. Z budżetu gminy to tylko 1/3 kwoty, 
a pozostałe 2/3 to środki powiatu, dotacje unijne od Mar-
szałka Województwa, Wojewody i innych instytucji. Mamy 
też podpisane już umowy dotacji na realizację kolejnych 
projektów inwestycyjnych w latach następnych.

 Jaki jest sposób tak skutecznego pozyskiwanie dotacji?
 Przede wszystkim bardzo dobra współpraca z Urzędem 
Marszałkowskim oraz ze Starostą Kieleckim. Mamy tu sil-
ne wsparcie Wicemarszałka Piotra Żołądka oraz radnego 
powiatowego Stanisława Piotra Rękasa. Praktycznie więk-
szość inwestycji jest w jakiejś części dofinansowana. Chcę 
też podkreślić wysokie zaangażowanie i merytoryczne 
kwalifikacje pracowników urzędu gminy. Niezwykle waż-
ny jest też bardzo dobry klimat współpracy z Radą Gminy 

i sołtysami. Sukces wymaga tzw. ”gry zespołowej” i to się 
udaje. Na pewno moje wieloletnie doświadczenie bardzo 
się przydaje bo wiem gdzie i jak szukać pieniędzy na pro-
jekty.

 A inne osiągnięcia poza zadaniami inwestycyjnymi?
 Przede wszystkim odzyskanie praw miejskich dla 
Pierzchnicy. Na pewno otwiera się zupełnie nowy rozdział 
w historii tego miasteczka jak i całej gminy. Ponadto uru-
chomiono działalność 8 świetlic – zorganizowane zajęcia 
odbywają się tam gdzie mieszkańcy przekażą część fundu-
szu sołeckiego.  Powstały nowe koła gospodyń – wspieramy 
ich działalność. Organizowane są przedsięwzięcia o charak-
terze kulturalno-integracyjnym: Dni Pierzchnicy, Wianki, 
Festyn Świętojański czy też Dożynki każdego roku w innej 
miejscowości – co mocno integruje lokalną społeczność.

 Czy wszystko się udało co Pan zamierzył 4 lata temu?
 Analizując całość powiem, że są sprawy które udało 
się zrealizować mimo, iż ich wcześniej nie planowałem, 
ale pojawiły się okazje i zostały one wykorzystane. Są  też 
sprawy, których nie udało się zrealizować lub wykonano je 
tylko w niewielkim zakresie. Najważniejsze cele, które so-
bie stawiałem zostały osiągnięte, ale nigdy nie jest tak, że 
wszystko się uda co się zamierza. Oceniam, że udało się 
zrealizować ok. 90% planu.

 Wiemy, że Pan kandyduje na kolejną kadencję. Jak 
określiłby Pan krótko swój plan?
 Uczestnicząc regularnie w zebraniach sołeckich znam 
potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Chcę dążyć do rów-
nomiernego rozwoju całej gminy, a więc i każdego so-
łectwa. Są miejscowości, które wymagają rzeczywiście 
zwiększonych nakładów inwestycyjnych. Ale dużo będzie 
zależało od tego kto będzie radnym z danej miejscowości 
i czy ta osoba będzie potrafiła nawiązać współpracę z po-
zostałymi radnymi bo to oni ostatecznie decydują gdzie in-
westycje będą realizowane. Zdecydowanie większy nacisk 
zamierzam położyć na rozwój kultury w naszej gminie oraz 
na rozwój gospodarczy, w tym poszukiwanie nowych inwe-
storów. 

 Kilka słów na koniec.
 Zachęcam wszystkich  do udziału w wyborach i odda-
nia głosu zgodnie  z własnym  przekonaniem kierując się 
przede wszystkim  tym  co będzie najlepsze dla danej miej-
scowości i całej gminy.

Rozmawiała:
Jolanta Perlak-Patyńska
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Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy

 Jednostka OSP Pierzchnica powstała 18. paździer-
nika 1918 roku z inicjatywy księdza Wasika. Zebrało się 
kilku najbardziej szanowanych obywateli Pierzchnicy, tj. 
ks. Wasik, Adam Bąkiewicz, Konstanty Depczyński, Fran-
ciszek Andrejas, Wincenty Żubrowski, Jan Raszko, Paweł 
Szwarczyński, Paweł Dudkiewicz, którzy powołali do ży-
cia jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP Pierzchni-
ca została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego  w 1997 roku. Obecnie jest jedną z najbardziej 
prężnie działających w gminie, a w swoim składzie ma bli-
sko 70 strażaków, w tym kobiety i młodzież.

 W dniu 09. września 2018r. jednostka Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pierzchnicy obchodziła jubileusz 
100 - lecia istnienia. Obchody rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele w Pierzchnicy pod przewodnictwem ks. pro-
boszcza Mariana Gawinka. Po mszy druhowie przemasze-
rowali na plac pod remizą strażacką w Pierzchnicy, gdzie 
Prezes OSP Pierzchnica Andrzej Dudkiewicz złożył raport 
gotowości Ireneuszowi Żakowi - Wiceprezesowi Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. świętokrzyskie-
go. Wszystko rozgrywało się zgodnie z przyjętym strażac-
kim ceremoniałem, ze szczególnym akcentem, jakim było 
wciągnięcie na maszt flagi w narodowych barwach i odśpie-
wanie hymnu państwowego.  

 W uroczystościach udział wzięli strażacy, poczty sztan-
darowe, przedstawiciele władz gminy Pierzchnica, powia-
tu kieleckiego i województwa świętokrzyskiego. Wśród 
przybyłych na obchody tak zacnego jubileuszu znaleźli się:  
Wójt Gminy Pierzchnica Stanisław Strąk, Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP Ireneusz Żak, Przewod-
niczący Głównego Sądu Honorowego Marian Tworek, Ko-
mendant Miejski PSP w Kielcach bryg Sławomir Karwat, 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pierzch-
nicy Zdzisław Ryśkiewicz, Członek Zarządu Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek, Starosta Kielecki 
Michał Godowski, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
w Kielcach Paweł Gratka, Radny Powiatu kieleckiego Stani-
sław Piotr Rękas, Prezes Fundacji Rozwoju Regionu Pierzch-
nica Dariusz Michalski, Sołtys Wsi Pierzchnica Monika 
Pawlik, Przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Ło-
patowska, Radni Gminy Pierzchnica Arkadiusz Ogłoza, Sta-
nisław Kwapisz, Jadwiga Łopatowska, przedsiębiorcy Be-
ata i Zbigniew Osman oraz Czesław Kapusta. W jubileuszu 
uczestniczyły jednostki: OSP Gumienice, OSP Skrzelczyce, 
OSP Maleszowa, OSP Drugnia, OSP Osiny, OSP Daleszyce, 
OSP Szczecno, OSP Piotrkowice i OSP Morawica.

 Ochotnicza Straż Pożarna w Pierzchnicy, za długolet-
nią aktywną działalność oraz za zasługi jakie poczyniła dla 
umocnienia ochrony przeciwpożarowej na terenie swojego 
działania została odznaczona Złotym Znakiem ZOSP RP. 
Następnie najbardziej zasłużonym strażakom wręczono in-
dywidualne medale: Złote, Srebrne i Brązowe Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa i odznaczenia: Wzorowy Strażak oraz Za 
Wysługę lat. 

 Za ofiarną służbę druhowie z OSP Pierzchnica otrzy-
mali m.in. Kronikę, pamiątkowy grawerton, mundury, ob-
raz św. Floriana, list gratulacyjny, podziękowania oraz ży-
czenia prężnej działalności jednostki.

 Zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdzia-
łów oraz pocztów sztandarowych OSP, którą poprowadził 
Prezes OSP Pierzchnica Andrzej Dudkiewicz. 

 Po części oficjalnej druhowie oraz zaproszeni goście 
udali się na poczęstunek.

Ewelina Kwiecień
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Artykuł sponsorowany. Materiał wyborczy.

SZANOWNY WYBORCO!

 Wybieramy przyszłość naszej gminy, naszych wybor-
ców i naszych inwestycji z powiatu.

 Nie powinno nam być obojętne kto będzie radnym 
powiatowym z naszej gminy ponieważ to gwarantuje nasz 
rozwój, nasze bezpieczeństwo i nasze lepsze życie, lepsze 
drogi, nowe chodniki oraz wiele mniejszych inwestycji, 
które poprawia nasz byt w tej gminie.

 Mądrość wyborców w co ogromnie wierzę powinna 
skłaniać się do głosowania na jednego mocnego doświad-
czonego operatywnego i skutecznego w działaniu radnego 
jakim jest Stanisław Piotr Rękas.

 Gmina Pierzchnica jest najmniejszą gminą w okręgu 
wyborczym ponieważ gmina Raków jest dwa razy większa, 
a gmina Chmielnik trzy razy większa. W tej sytuacji mamy 
najmniejsze szanse na wygranie z tymi gminami. Przegrana 
przekreśla nasze inwestycje ponieważ radny z innej gminy 

nie będzie zabiegał o nasze interesy w powiecie. Będzie za-
biegał w pierwszej kolejności o sprawy ze swojej gminy.

 Jak Państwo wielokrotnie słyszeliście od władz powia-
towych to nasza gmina pomimo, że jest najmniejsza skorzy-
stała najwięcej – między innymi dzięki moim staraniom.

 Wierzę w to mocno, że wybierzemy kandydata, który 
dotychczas reprezentował nas bardzo dobrze i w przyszło-
ści doprowadzi do jeszcze większych inwestycji, które dla 
naszej gminy są bardzo potrzebne.

Pierzchnico nie daj się ograć przez inne gminy. 

Zapraszam do oddania głosu na moją osobę.

Dziękuję
Kandydat do Rady Powiatu w Kielcach

Stanisław Piotr Rękas

PENSJONARIUSZE DOMU OPIEKI RODZINNEJ Z WIZYTĄ
W OSADZIE ŚREDNIOWIECZNEJ W HUCIE SZKLANEJ

 W dniu 18 sierpnia 2018 roku 
Pensjonariusze Domu Opieki Ro-
dzinnej odwiedzili Osadę Średnio-
wieczną w Hucie Szklanej. Z okazji 
Dnia Seniora zorganizowano tam 
spotkanie połączone z akcją profi-
laktyczną.

 Było to spotkanie o  charakte-
rze rekreacyjnym. Nasi Podopieczni 
uczestniczyli we Mszy Świętej na 
Świętym Krzyżu, w intencji święto-
krzyskich seniorów.

 Następnie odbyła się część ar-
tystyczna. Mieszkańcy Domu Opie-
ki byli zachwyceni występami lo-
kalnych artystów, którzy śpiewem 
i tańcem umilali czas wszystkim 
zgromadzonym. Mnóstwa śmiechu 
i radości dostarczyły Naszym Pen-
sjonariuszom konkursy takie jak 
dojenie krowy czy nauka tańca śre-
dniowiecznego.

 Seniorzy mogli także skorzystać z badań profilaktycznych, uczestniczyli 
w warsztatach edukacyjnych na temat profilaktyki zdrowego stylu życia. Z zacieka-
wieniem słuchali wykładu na temat zdrowotnych właściwości miodów oraz ziół. 
 Do Domu Pensjonariusze wrócili uśmiechnięci i  szczęśliwi, z głowami peł-
nymi planów i pomysłów na kolejne wycieczki.

Anna Prędota
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WAKACJE ZA NAMI...

Świetlica AKTYWATOR  Górki i Wierzbie
 W okresie wakacyjnym nasi podopieczni uczestniczyli 
w licznych przedsięwzięciach. Nie sposób wymienić i opi-
sać wszystkie. Warto jednak zwrócić uwagę chociażby na 
wyjazd do ENERGYLANDII. Cały dzień w parku rozrywki 
okazał się cudownym doświadczeniem. 

 Ważnym wydarzeniem był również wyjazd do Kielc 
na spotkanie z wolontariuszami 11 narodowości. Nasi wy-
chowankowie mieli możliwość rozmawiać w obcym języ-
ku, a tym samym przełamać barierę lęku przed taką kon-
wersacją. Ponadto poznali smak słodyczy innych narodów, 
obejrzeli przedmioty, elementy, które charakteryzowały po-
szczególne państwa. Ciekawym elementem spotkania były 
pokazy tańców regionalnych, w których wspólnie uczestni-
czyliśmy oraz uczyliśmy się ich. Jako grupa, pokazaliśmy 
dobrą stronę naszej aktywności. Wspólnie zaprezentowali-
śmy oraz zaprosiliśmy do wspólnego wykonania, tańca bel-
gijskiego. Nasi podopieczni wzięli również aktywny udział 
w II Turnieju AKTYWATORA, rajdzie rowerowym po te-
renie gminy Pierzchnica oraz zorganizowanym wyjeździe 
na basen Koral oraz na pizzę. Warto również zauważyć, że 
w naszych świetlicach realizowany jest projekt „Smartfon 
w ręce, głowa w trawie, kulturalnie o zabawie”. W ramach 
tego działania w okresie wakacyjnym odbywały się regular-
ne wyjazdy, wyjścia, warsztaty, spotkania. 

Świetlica AKTYWATOR Ujny

 W czasie wakacji wychowankowie spędzali aktywnie 
czas na dworze i czerpali radość z letniego słońca. Szcze-
gólnie, że Ujny położone są w atrakcyjnym miejscu pośród 
lasu. Przez wieś wyznaczona jest trasa Green Velo. Dzie-
ci chętnie jeżdżą tym szlakiem na wycieczki rowerowe do 
dalej położonego Borkowa lub sąsiadujących Holender czy 
Czarnej. Chłopcy często spędzali czas na boisku grając 
w piłkę nożną. W trakcie lata wychowankowie uczestniczy-
li w dwóch zorganizowanych przez świetlicę wycieczkach. 
Pierwszy wyjazd był do Energylandii w Zatorze. Drugi do 
położonej za Kielcami – Chrustów. W trakcie wycieczki 
ośmioro wychowanków podziwiało ryby z różnych stron 
świata oraz pokonywało strach w parku linowym. W tym 
momencie rozpoczęło się malowanie w świetlicy, które 
trwało sporą część wakacji i dzieci nie mogły z niej korzy-
stać.

Świetlica AKTYWATOR  Pierzchnica,
Podlesie i Maleszowa

 Wakacje minęły. Trochę powspominajmy. W czerw-
cu powstał zespół instrumentalno-wokalny, który przyjął 
nazwę SUBDOMINANTA. Pomysłodawcą zespoły jest 
Damian Biesiada. Koordynatorami Agnieszka Głuszek 
i Radosław Sroka. W skład zespołu wchodzi młodzież  
i dzieci z Radomic, Górek, Skrzelczyc, Osin, Pierzchnian-
ki i Pierzchnicy. Mimo że zespół istnieje tak krótko to na 
swym koncie ma już kilka fantastycznych występów. Oby 
tak dalej. Aktywatory wspólnie z Domem Opieki Sue Ry-
der realizują projekt ,Świat kiedyś a świat dziś’’ i w ramach 
zajęć międzypokoleniowych uczestniczyliśmy w licznych 
warsztatach: kulinarnych, plastycznych i sportowych. 
Część naszych wychowanków pojechała na wycieczkę do 
Kompleksu Świętokrzyska Polana do Chrustów dnia 16.08. 
Po zwiedzeniu z pomocą przewodnika Oceanarium uczest-
nicy wycieczki szaleli w Parku Linowym i w Krainie Zaba-
wy. Uśmiech na twarzach w pełni oddaje zadowolenie na-
szych wychowanków. Dnia 24.08. wybraliśmy się wspólnie 
podopieczni świetlic Aktywator Podlesie i Maleszowa do 
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Morawicy. Najpierw spędziliśmy aktywnie czas na basenie 
Koral a następnie udaliśmy się do kina za Rogiem na bajkę 
pt. Robinson Crusoe. To była bardzo fajna i radosna wy-
cieczka. Wreszcie dnia 30.08 odbyły się dawno oczekiwane 
rozgrywki w piłkę nożną organizowane na Orliku w P-cy. 
Do rywalizacji przystąpiła drużyna ze świetlicy w Male-
szowej –najstarsza. Z Pierzchnicy natomiast nie zabrakło 
drużyny w każdej kategorii wiekowej. Finalnie Maleszowa 
zajęła czwarte miejsce. A Pierzchnica z pucharami za pierw-
sze miejsca dla grupy średniej i najmłodszej. Wyróżnienie 
otrzymał wychowanek z Pierzchnicy Bartek Majewski za 
Najskuteczniejszego Bramkarza. Gratulujemy!!! Wykorzy-
stując ostatnie dni wakacji i przepiękną pogodę często po-
jawialiśmy się nad zalewem w Borkowie lub urządzaliśmy 
wycieczki rowerowe po okolicy. Dnia 31.08. wybraliśmy 

się wspólnie wychowankowie świetlic Aktywator Podlesie 
i Maleszowa po raz kolejny do Morawicy. Tym razem spę-
dziliśmy czas nad zalewem a następnie w Parku Linowym. 
Wakacje w świetlicach były bardzo  ciekawe i pełne wra-
żeń.

Świetlica AKTYWATOR Gumienice
 Za nami miesiąc pracy w świetlicy AKTYWATOR. 
Każdego dnia znajdujemy czas na rozwijanie naszych pa-
sji. Na warsztatach profilaktycznych wraz z dziećmi roz-
mawialiśmy na temat dobrego zachowania oraz uzależnień 
od papierosów i alkoholu. Warsztaty kulinarne: warsztaty 
prowadzone były każdego dnia ze względu na duże zain-
teresowanie tą sekcją. Przyrządzaliśmy: sałatkę owocową, 
kisiel, galaretkę, gofry, tosty, frytki, naleśniki. Warszta-
ty sportowe: warsztaty prowadzone były każdego dnia ze 
względu na duże zainteresowanie. Często wychodziliśmy 
na spacery po okolicy. Graliśmy również w ping pon-
ga, siatkówkę oraz piłkę nożną. W okresie wakacyjnym 
uczestniczyliśmy w rodzinnym rajdzie rowerowym oraz  
w wyjeździe do Energylandii.

 „Wakacje są okresem jeszcze bardziej wytężonej pracy 
ze strony  wychowawców, ponieważ jest to okres licznych 
wyjazdów, organizacji przedsięwzięć i wielu pozaformal-
nych spotkań i angażów. Jest nam niezmiernie  miło, że nie 
pozostajemy sami i możemy liczyć na wsparcie z Państwa 
strony- tutaj pojawia się przestrzeń do WIELKIEGO DZIĘ-
KUJĘ dla Państwa Osman, którzy wielokrotnie pomaga-
ją nam finansowo czyniąc wakacje atrakcją i symbolem 
współpracy. Doceniamy.”

Wychowawcy
Świetlic Aktywator
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Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź SOBĄ. - Michel Quois

 Bardzo często zastanawiamy się nad swoją pracą: czy 
na pewno dobrze robimy, w dobrą stronę zmierzamy? Czy 
jesteśmy młodym potrzebni, czy oni w ogóle chcą z nami 
przebywać? I wiecie co? – PO PROSTU ZADAJEMY IM 
TE PYTANIA!

 W niektórych przypadkach od tych pytań efektem 
ubocznym jest pomysł na projekt, a skoro wkładamy w 
niego całe serce, energię i właśnie potrzeby kierowane od 
naszych młodych-aktywnych ludzi, AUTENTYCZNIE 
przechodzimy do jego realizacji. Takim sposobem powstał 
zamysł łączący w sobie kulturę wysoką z codziennością 
mediów społecznościowych. Pragniemy pozytywnie wyko-
rzystać to, w czym młodzież jest najlepsza, a tym samym 
skupić się na zagrożeniach jakie płyną spod tej idealnej 
sfery- pytamy siebie nawzajem gdzie jest granica? Przy-
pominamy o realnym życiu, o relacjach jakie nawiązujemy 
oraz bardzo delikatnie zapraszamy do wspólnego spędzania 
czasu wolnego. A zatem: Ostatnio nasza młodzież samo-
dzielnie przygotowała miejsce, dekorację, zrobiła zakupy 
oraz poczęstunek podczas dyskoteki w świetlicy Aktywator 
Górki, a przy tym wszystkim doskonale się bawiła zamyka-
jąc wakacje. Nietuzinkowym rozwiązaniem, przemyconym 
w projekcie, było wyjście wieczorne na kolację do jednej 
z kieleckich restauracji „Backstage”. Nasi wychowankowie 
otrzymali szansę zmierzenia się  z odpowiednim ubiorem, 
zachowaniem i właściwym nastawieniem oddającym na-
strój chwili- SWOBODA, KLASA, OBECNOŚĆ… 

 Co przed nami w projekcie „Smartfon w ręce, gło-
wa w trawie, kulturalnie o zabawie”? – przede wszystkim 

wspólna praca, wspólna droga… Przewidujemy spotka-
nie z „ciekawym” człowiekiem, który oczaruje uczestni-
ków przedsięwzięcia, ale by to nastąpiło, sami muszą go 
wybrać i zaprosić. W październiku, tuż na początku Roku 
Akademickiego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego 
w Kielcach (dokładnie na Wydziale Pedagogicznym i Ar-
tystycznym) planujemy konferencję, w której młodzież 
z gminy Pierzchnica stanie się ekspertami w dziedzinie 
portali społecznościowych: niepisanych tam zasad i form 
poruszania się. Prócz dzielenia się tym, w czym czują się 
jak ryba w wodzie- opowiedzą również o projekcie, tym sa-
mym kończąc go. Już dziś zapraszamy na tę Galę, ponieważ 
wiemy, jak ważne dla nich jest nasze wsparcie, Good Luck 
i do przodu!

 Kolejne działanie, w którym mieli możliwość uczest-
niczyć nasi podopieczni to „The Neighbours – Come In”.  
Jest to międzynarodowy projekt, którego realizacją ze stro-
ny polskiej zajmuje się Regionalne Centrum Wolontaria-
tu w Kielcach. W piętnastoosobowej grupie  znalazła się 
również trójka młodych i aktywnych przedstawicieli naszej 
gminy czyli Przemek, Dawid oraz Adam.

 Wspólnie  uczestniczyliśmy w szeregu wydarzeń jakie 
przygotowała i przedstawiła nam strona ukraińska. Oczy-
wiście, jako tegoroczni goście również mieliśmy za zadanie 
zadbać o pewne elementy całego wydarzenia.

Może jednak po kolei…

 W dniach 12-19 sierpnia 2018 roku braliśmy udział 
w wymianie polsko – ukraińskiej. Wyjechaliśmy na Ukra-
inę, do Winnicy.

 Program wyjazdu był bardzo bogaty i urozmaicony. 
Uczestniczyliśmy w zorganizowanym Dniu Ukraińskim. 
Całe wydarzenie zostało przygotowane i przedstawione 
przez młodzież ukraińską. Mogliśmy posłuchać tradycyj-
nych utworów, dostrzec piękno i urok ukraińskich stro-
jów, podjęliśmy również próbę nauczenia się regionalnych 
tańców. Ponadto  braliśmy aktywny udział w warsztatach 
związanych z tematyką biznesu, a dokładnie z procesem 
przygotowania i przeprowadzania negocjacji. Odwiedzi-
liśmy i zwiedziliśmy miasto Winnica, które notabene od 
1958 roku jest miastem partnerskim Kielc. Braliśmy udział 
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w przygotowaniu oraz realizacji happeningu zorganizowa-
nego dla mieszkańców Winnicy, podczas którego częstowa-
liśmy lokalną społeczność tradycyjnymi polskimi przysma-
kami przywiezionymi  z naszego kraju. Uczestniczyliśmy  
w urokliwym pokazie świetlnym fontann fabryki słodyczy 
„ROSHEN”, w grze miejskiej przygotowanej specjalnie 
na nasz przyjazd.  Odwiedziliśmy również ukraińską wieś 
gdzie uczestniczyliśmy w przygotowanych warsztatach. 
Dotarliśmy również do miasta Bar gdzie znajduje się Dom 
Polski, który powstał  m.in. dzięki finansowemu wsparciu 
Konsulatu RP w Winnicy. Jako goście strony ukraińskiej 
zostaliśmy także zaproszeni na konferencję prasową zorga-
nizowaną przez władze miasta Winnica. 

 Jako przedstawiciele strony polskiej mieliśmy za za-
danie przygotować Dzień Polski. I w tym wymiarze jako 
reprezentanci, nie zawiedliśmy. Wspólnie uczyliśmy się 
śpiewać polskie piosenki, które okazały się niezastąpio-
nym elementem w procesie integracji. Zaprezentowaliśmy 
również andrzejkowe wróżby, które szczególnie spodobały 
się ukraińskiej młodzieży. Nauczyliśmy również  młodych 
Ukraińców jak się lepi polskie pierogi. Mieliśmy również 
możliwość przekazać każdemu ukraińskiemu uczestnikowi 
drobny upominek.

 Cele tego przedsięwzięcia można zawrzeć w nastę-
pujących słowach: poszerzanie wiedzy z zakresu historii, 
tradycji i kultury wśród grupy uczestników projektu, niwe-
lowanie powszechnie panujących stereotypów i uprzedzeń 
związanych z wizerunkiem obu narodowości  oraz podwyż-
szenie świadomości wśród młodych ludzi ważności relacji 
międzyludzkich, niezbędnych do rozpowszechniania do-
brych tradycji i szacunku do drugiego człowieka. 

 Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, czy warto brać i uczest-
nicy w takich, bądź podobnych, wydarzeniach? Zdecydowa-
nie odpowiemy, TAK! Nie sposób opisać słowami jak wiele 

walorów niosą za sobą takie spotkania, wyjazdy, wymiany, 
uczestnictwo w proponowanych działaniach, bycie ze sobą. 
Nieoceniona jest szansa jaka może spotkać każdego z nas. 
Wystarczy tylko chcieć otworzyć się na szansę jaka jest 
nam dawana każdego dnia. Możliwość poznawania nowych 
miejsc jest bez wątpienia bardzo cenna. Jednak bezcenna 
jest możliwość spotykania ludzi, poznawania ich kultury, 
tradycji, przyzwyczajeń. Uczenia się wzajemnego szacunku 
do tego co nowe, inne czasami zadziwiające i zaskakujące 
w drugim człowieku. Takie działania dają i pozwalają na po-
szerzanie własnych horyzontów życiowych, stwarzają moż-
liwość do nauki, kosztowania tego co nieznane. 

 I tak jak napisał Epiktet: „Raz zobaczyć jakąś rzecz 
znaczy więcej, niż sto razy o niej słyszeć…” 

Martyna Jamrożek
Kacper Idzik
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Dwa projekty Gminy Pierzchnica z dofinansowaniem
w ramach „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”.

 W lipcu 2018 roku została opublikowana lista rankingowa projektów zatwier-
dzonych do dofinansowania w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 
2018 rok” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Wśród pro-
jektów, które otrzymały wsparcie ze środków własnych Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego znalazły się także dwa projekty gminy Pierzchnica.
 Dzięki dotacji  z Urzędu Marszałkowskiego oraz środkom z budżetu gminy do 
31.10.2018 roku zostanie wykonane nowe ogrodzenie  budynku świetlicy i Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Pierzchnicy. W ramach tego zadania zostanie wykona-

na także nowa przesuwana  brama. 
Natomiast w  Strojnowie  już zosta-
ło  wykonane nowe ogrodzenie sta-
wu wiejskiego na długości 80 mb, 
a przy stawie zostały  zamontowa-
ne nowe ławki  i kosze na śmieci. 
Całkowity koszt obydwu inwestycji 
wynosi 55 182 zł.
 Na obie inwestycje Gmina 
Pierzchnica uzyskała  dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w ramach „Odnowy Wsi Święto-
krzyskiej na 2018 rok” w wysoko-
ści 20.000 zł (na każde zadanie po 
10.000 zł.)

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy

Budowa  Otwartej Strefy Aktywności w Wierzbiu z rządowym dofinansowaniem
w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej

o charakterze wielopokoleniowym – edycja 2018.

 W lipcu 2018 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki  
opublikowało  wyniki naboru  pierwszej edycji Progra-
mu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej 
o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Ak-
tywności. W całej Polsce powstanie w bieżącym roku 1530 
stref sportowo – rekreacyjnych, w województwie święto-
krzyskim dofinansowanie otrzymało 41 beneficjentów – 
w  tym Gmina Pierzchnica.
 Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wie-
lofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowa-
nych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrze-
ni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej 
integracji społecznej. 
 Dzięki dotacji  z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
środkom z budżetu gminy – w Wierzbiu na ogrodzonym 

placu w centrum wsi obok kapliczki – w październiku bie-
żącego roku – powstanie Otwarta Strefa Aktywności. Bę-
dzie to plenerowe miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku, 
w którego skład wejdą: urządzenia siłowni zewnętrznej, 
strefa relaksu i gier oraz zagospodarowanie zieleni.
 Pierwotnie zakładano realizację inwestycji w miesiącu 
sierpniu, ale były  trudności ze znalezieniem  wykonawcy  
(ogłoszono 6 przetargów ofertowych). Dopiero we wrze-
śniu  udało się wybrać ofertę i inwestycja będzie zrealizo-
wana. 
 Na powyższą inwestycję Gmina Pierzchnica uzyskała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki  w wyso-
kości 25.000 zł.

Stanisław Strąk 
Wójt Gminy
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Program dla sołectw

 Program dla sołectw to pilotażowy program Powiatu 
Kieleckiego. Celem konkursu było podejmowanie przez 
sołectwa różnorodnych działań na rzecz ochrony lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, rozwoju, rewitalizacji i promo-
cji własnej miejscowość. Ważnym elementem był również 
społeczny charakter realizowanych przedsięwzięć

 Każde sołectwo za pośrednictwem gminy mogło wystą-
pić z inicjatywą, starając się o dofinansowanie wskazanych 
zadań. Kwota dotacji możliwa do uzyskania wynosiła 5 ty-
sięcy złotych na jedno zadanie. Z terenu Gminy Pierzchnicy 
7 sołectw ubiegało się o dotację. Były to: Brody, Drugnia 
Rządowa, Drugnia, Wierzbie, Maleszowa, Pierzchnianka, 
Skrzelczyce.

 Ostatecznie Gmina Pierzchnica otrzymała dotację wy-
sokości 10 tys. zł na dwa zadania:
1) Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich 

BRODOWIANKI
2) Zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich 

w Skrzelczycach.

 Panie oraz panowie z Kół Gospodyń Wiejskich już 
podczas Dożynek Powiatowych i Gminy Pierzchnica za-
prezentowały się w strojach zakupionych z dotacji powiatu 
kieleckiego.

Małgorzata Garlicka

SKŁAD OPAŁU WORKOWANEGO
 SKRZELCZYCE 70,26-015 PIERZCHNICA

! ATRAKCYJNE CENY !
OFERUJEMY:

- EKOGROSZEK 26 KJ/KG (WORKI 25KG)
-WĘGIEL 27KJ/KG (WORKI 25KG)

- PELET WĘGLOWY 27-30 KJ/KG (WORKI 20KG) 

! JEDYNY DYSTRYBUTOR PELETU WĘGLOWEGO VARMO  
W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM !

PELET VARMO JEST DOSKONAŁĄ ALTERNATYWĄ DLA EKOGROSZKU
DO PIECÓW Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM.

PRZEDE WSZYSTKIM JEST EKOLOGICZNY, ZAWSZE SUCHY, KALORYCZNY,
NIE SPIEKA SIĘ.

! SERDECZNIE ZAPRASZAMY !
tel.: 781-071-224
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