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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom

Gminy Pierzchnica,
by zbliżające się święta

były przede wszystkim czasem radości,
pogody ducha i optymizmu.

Jesteśmy przekonani,
że wyjątkowy urok tych świątecznych dni 

przyniesie nam wszystkim wytchnienie
od codziennych zmagań i trosk,

tak aby świąteczny nastrój
pozostał w nas jak najdłużej.

Niech Nowy Rok 2022
spełni wszystkie plany,

marzenia i oczekiwania
oraz będzie czasem

pełnym pomyślności i sukcesów.

Burmistrz
Stanisław Strąk

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Maria Łopatowska
wraz z Radnymi
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Rekordowe kwoty dotacji dla Gminy Pierzchnica

Nasze wnioski na inwestycje w kwocie 7 mln 500 tys zł 
uzyskały maksymalne (90%) dofinansowanie – 6 mln 
750 tys.zł.

 Będą zrealizowane następujące zadania:
1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w całej gminie: wy-
miana wszystkich lamp na ledowe, nowoczesne sterowa-
nie oświetleniem oraz dowieszenie dodatkowych lamp 
i montaż dodatkowych lamp hybrydowych – wartość in-
westycji 4 mln 500 tys.zł 
– dofinansowanie 90% - 4 mln 50 tys.zł
2. Infrastruktura kulturalna i turystyczna – budowa świe-
tlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbudowa świetlic: 
w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świetlicy w Podstole, 
budowa remizy z garażem dla OSP w Osinach, zagospo-
darowanie centrum wsi Skrzelczyce – wartość inwestycji 
3 mln zł
 – dofinansowanie 90% - 2 mln 700 tys.zł. 

25 października br ogłoszone zostały wyniki Programu Rządowego POLSKI ŁAD. Dzięki staraniom 
Burmistrza Stanisława Strąka otrzymaliśmy rekordowe kwoty dotacji w historii Gminy Pierzchnica.

 Dzięki wspólnym staraniom Burmistrza Stanisława 
Strąka i Wicestarosty Mariusza Ściany oraz Burmistrza 
Chmielnika i Wójta Rakowa – będzie dofinansowana  prze-
budowa drogi powiatowej:  Chmielnik-Wierzbie-Dru-
gnia-Raków. Kosztorysowa łączna wartość inwestycji 
na terenie trzech gmin to 17 mln zł, a uzyskane dofinan-
sowanie to 95% - 16 mln 150 tys.zł. Na odcinek drogi 
przebiegający przez teren naszej gminy przypada ponad 
6 mln zł dotacji. 
 - Łącznie jest to prawie 13 mln zł dotacji. Gdyby pie-
niądze były dzielone proporcjonalnie do liczby mieszkań-
ców to na naszą gminę przypadłoby ok. 3,5 mln zł – mówi 
Burmistrz Stanisław Strąk – ale udało się pozyskać prawie 
4 razy więcej. 

W dniu 5 listopada Premier Mateusz 
Morawiecki podzielił kolejną pulę środ-
ków na infrastrukturę kanalizacyjną. 
Dla naszej gminy przyznana została 
kwota: 1 mln 541 tys.zł.
- Są to kolejne bardzo duże i bardzo po-
trzebne środki. Planujemy zrealizować 
dalszy etap modernizacji oczyszczalni 
gminnej oraz rozbudować sieć kanali-
zacyjną. Może uda się zakupić ciągnik 
z wozem asenizacyjnym do odbioru ście-
ków z szamb – mówi Burmistrz Stani-
sław Strąk i dodaje – w tym przypadku 
nie jest wymagany wkład własny co jest 
bardzo ważne przy naszym skromnym 
budżecie.

Klaudia Pawlik
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 We wrześniu podpisane zostało porozumienie po-
między sześcioma gminami mające na celu wspólne skła-
danie w przyszłości  wniosków do programów unijnych. 
Nowa perspektywa finansowa będzie promować właśnie 
tego typu projekty. Dlatego też wychodząc naprzeciw 
tym nowym zasadom włodarze gmin: Chmielnika, Buska, 
Szydłowa, Pierzchnicy, Rakowa i Gnojna podpisali stosow-
ne porozumienie o współpracy.
  Przygotowania do zawarcia porozumienia trwały kil-
ka miesięcy i poprzedzone były między innymi uchwała-
mi rad każdej z gmin.

Porozumienie międzygminne na rzecz
przyszłych projektów

  Temu wydarzeniu patronowali: Minister Anna Krup-
ka, Minister Piotr Wawrzyk oraz  Senator Krzysztof Słoń.
  – Jest to bardzo ważne wydarzenie formalizujące naszą 
współpracę – mówi Burmistrz Stanisław Strąk – spodziewa-
my się, że pierwsze środki z tych projektów wpłyną dopiero 
za 2-3 lata ale już dziś musimy działać i przygotowywać się 
aby móc w przyszłości korzystać ze wspólnych dotacji.   

Klaudia Pawlik
Zdjęcie: www.radio.kielce.pl

Podziękowanie dla Stowarzyszenia
Oświatowo-Wychowawczego w Pierzchnicy za pomoc

przy realizacji projektu „Poznaj Pierzchnicę i jej okolicę”

 Serdeczne podziękowania składam na ręce Pani Prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego 
Magdalenie Ogłoza oraz Sekretarzowi Pani Marzenie Krajewskiej za okazaną pomoc i wsparcie przy realizacji 
projektu, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. „Poznaj Pierzchnicę i jej okolicę”. Dzięki Stowarzy-
szeniu udało się dokonać zakupu ozdób bożonarodzeniowych, w tym choinki, która zdobi pierzchnicki Rynek 
oraz materiałów promujących gminę (gadżety, foldery).

Burmistrz 
Stanisław Strąk

Uwaga! 
Dbamy o bezpieczeństwo naszych mieszkańców

– monitoring na  zrewitalizowanym pierzchnickim Rynku już działa.
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Promujemy Pierzchnicę
 W 2020 roku z oszczędności konkursowych – Lokal-
na Grupa Działania Białe Ługi w ramach realizacji swojej 
strategii uruchomiła program ze środków unijnych na sfi-
nansowanie projektów mających na celu między innymi 
rozwój i promocję obszaru z wykorzystaniem zasobów 
dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD. 
 Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze 
w Pierzchnicy podjęło się tego przedsięwzięcia i z pomo-
cą pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pierzchnica, zre-
alizowaliśmy projekt „Poznaj Pierzchnicę i jej okolicę”. 

 W ramach tego projektu zakupiliśmy iluminacje 
świąteczne tj. choinkę na Rynek o wysokości 10m wraz 
z herbem Pierzchnicy i napisem Gmina Pierzchnica oraz 
40 ozdób świątecznych na latarnie, zamontowanych na 
Rynku i na drogach przelotowych przez Pierzchnicę (ulice: 
Kielecka, Kościelna i Szkolna). Wykonaliśmy nowy folder 
informacyjny o gminie, zakupiliśmy gadżety promocyjne 
oraz telebim – wyświetlacz graficzno-tekstowy, który za-
montowany został na budynku będącym siedzibą Stowa-
rzyszenia. Wartość projektu to kwota 109 297,80zł - 100% 
finansowania ze środków unijnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 - 2020. 
 Od tego roku Pierzchnica jest więc pięknie udekoro-
wana na święta Bożego Narodzenia. Ozdoby na latarnie, 
a przede wszystkim choinka dodają uroku i rozświetlają 
pierzchnicki Rynek. Nowy folder informacyjny oraz ga-
dżety reklamowe będą służyć promocji gminy Pierzchni-
ca na różnych festynach i imprezach zarówno własnych 
jak i zewnętrznych.

Magdalena Ogłoza
Prezes Stowarzyszenia

Oświatowo-Wychowawczego 
w Pierzchnicy 

 Wśród niezaplanowanych inwestycji Urzędu Miasta 
i Gminy Pierzchnica w bieżącym roku kalendarzowym po-
jawiło się priorytetowe zadanie. Kocioł C.O. w Społecznej 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni uległ poważ-
nej awarii. Jego 25-letnia stała eksploatacja spowodowała 
uszkodzenia na tyle poważne, że kocioł musiał być wycofany 
z użytku. Dzięki determinacji Burmistrza oraz Rady Miasta 
i  Gminy Pierzchnica znaleziono fundusze. W trybie pilnym 
Gmina zorganizowała procedurę związaną z wykonaniem 
projektu kotłowni a następnie przeprowadziła postępowa-
nie ofertowe dotyczące wyboru firmy wykonawczej. Same 
prace łączyły się z usunięciem uszkodzonego pieca, zain-
stalowaniem dwóch nowych oraz modernizacją przyłączy. 
Sprawna organizacja prac doprowadziła do uruchomienia 
instalacji jeszcze przed sezonem grzewczym. 
 Koszt przedsięwzięcia sięgnął 166 tys. złotych. Kwotę 
tą  w całości pokrył Urząd Miasta i Gminy w Pierzchnicy. 
 Serdecznie dziękujemy za priorytetową inwestycję, 
za pomoc i wsparcie.

Elżbieta Stemplewska

Serdeczne Podziękowania z Drugni
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 139  080 zł otrzymała gmina 
Pierzchnica z  programu Cyfrowa 
Gmina. W uroczystym rozdaniu pro-
mes uczestniczyła Sekretarz Miasta 
i  Gminy Pierzchnica Halina Ryśkie-
wicz.
 Konferencja, na której przed-
stawiciele samorządów otrzymali 
promesy na rozwój cyfryzacji w gmi-
nach, odbyła się 8 listopada w Chę-
cinach. Wziął w niej udział sekretarz 
stanu do spraw cyfryzacji Janusz 

Cyfrowa Gmina
- dotacja z Polskiego Ładu dla Gminy Pierzchnica

Cieszyński, wiceminister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i  Sportu 
Anna Krupka, senator Krzysztof Słoń 
oraz  wojewoda świętokrzyski Zbi-
gniew Koniusz.
 - Pandemia COVID-19 pokazała, 
jak ważne jest sprawne wykorzysty-
wanie technologii cyfrowych przez 
samorządy dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. W naszym przypad-
ku otrzymane środki zostaną prze-
znaczone na rozbudowę serwerowni 

 11 Listopada 2021r. o godzinie 
10.00 w Kościele p.w. Św. Małgorza-
ty w Pierzchnicy odbyła się uroczy-
sta msza święta w intencji ojczyzny, 
po której w uroczystym przemarszu 
udaliśmy się pod pomnik powstań-
ców styczniowych Gloria Victis. Pro-
boszcz Parafii Pierzchnica Ks. Ma-
rian Gawinek odmówił modlitwę za 
poległych w imię ojczyzny. Przed-
stawiciele władz Miasta i Gminy 

11 Listopada 2021r.
dowiedz się jak Gmina Pierzchnica świętowała

103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
Pierzchnica oraz delegacje placówek 
oświatowych złożyły wieńce, a zuchy 
i harcerze zapalili znicze.
 Następnie udaliśmy się pod 
pomnik św. Jana Pawła II gdzie bur-
mistrz Miasta i Gminy Pierzchnica 
Stanisław Strąk dziękował za liczne 
uczestnictwo w uroczystości:
 - Święto Niepodległości to świę-
to nas wszystkich.  To dzień, który 
powinien wywoływać w sercu każ-

dego Polaka wielką radość i euforię, 
ale także wyrażać zadumę i refleksję 
nad przyszłością. Dziękuję Wam, że 
tak licznie przybyliście na tą uroczy-
stość, że wspólnie możemy podzię-
kować za odzyskanie niepodległości 
naszej Ojczyzny.
 Na koniec wspólnie odśpiewali-
śmy hymn.

Klaudia Pawlik

w Urzędzie Miasta i Gminy – podkre-
śla Burmistrz Miasta i Gminy Pierzch-
nica Stanisław Strąk.
 Projekt jest finansowany ze 
środków unijnych i  skierowany do 
wszystkich gmin w  Polsce. Celem 
programu jest zapewnienie samo-
rządom pieniędzy na sfinansowanie 
inwestycji w  usługi informatyczne, 
sprzęt komputerowy czy oprogra-
mowanie

Klaudia Pawlik
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Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
w Gminie Pierzchnica

Szmaragdowe Gody (55 lat) 
Jubilaci z 2021
Teodozja i Marian Kwaśniewscy 
Władysława i Jan Rajca

Jubilaci z 2020
Daniela i Józef Marcjan
Stefania i Józef Paszkowscy
Henryka i Henryk Rajek

Diamentowe Gody (60 lat):
Jubilaci z 2021
Feliksa i Marian Chrząszcz
Marianna i Bronisław Gubała
Bogumiła i Marian Makuch
Maria i Edward Sokołowscy

Jubilaci z 2020
Marianna i Bronisław Jędrzejowscy
Stanisława i Tadeusz Pawłowscy

 Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwo-
liły wszystkim Jubilatom na przybycie. 
 Spotkanie odbyło się w dostojnej i pełnej wzruszeń 
atmosferze. Z uwagi na stan pandemii uroczystość odbyła 
się zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym i miała 
dużo skromniejszy charakter niż w latach poprzednich.
 Wszystkim Szanownym Jubilatom gratulujemy tak 
długiego, szczęśliwego i zgodnego  pożycia małżeńskie-
go. Życzymy zdrowia, spokoju, samych radosnych dni 
oraz kolejnych wspaniałych rocznic. Niech to wyjątkowe 
święto będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także 
do pogodnego spojrzenia w przyszłość.

Klaudia Pawlik

 Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica Sta-
nisław Strąk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Mał-
gorzata Garlicka wręczyli Jubilatom świętującym 50-lecie 
pożycia małżeńskiego odznaczenia państwowe przyzna-
ne przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ponadto wszyscy 
Jubilaci otrzymali listy gratulacyjne, kwiaty oraz drobne 
upominki.
 - Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale „Zło-
te Gody” to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, 
którzy przeżyli razem pół wieku. – tymi słowami Burmistrz 
Stanisław Strąk rozpoczął ceremonię wręczania medali za 
długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane tym parom 
małżeńskim z terenu miasta i gminy Pierzchnica, które 
pięćdziesiąt lat temu zawarły związek małżeński. 
 To jedyne odznaczenie rangi państwowej nadawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzy-
mać można wyłącznie we dwoje, jako nagrodę za wy-
trwałość w miłości i wierności oraz złożonej 50 lat temu 
przysiędze małżeńskiej.

W UROCZYSTOŚCI UDZIAŁ WZIĘŁY NASTĘPUJĄCE PARY: 

Złote Gody (50 lat):
Mieczysława i Marian Basa
Marianna i Zdzisław Chmiel
Pelagia i Józef Czarneccy
Zofia i Jerzy Długosz
Janina i Józef Gałka
Krystyna i Zdzisław Moskwa
Marianna i Henryk Olszewscy
Henryka i Adam Pasternak
Teresa i Mieczysław Sajdak
Janina i Jan Stachowicz
Lucyna i Henryk Zgórscy

 3 października 2021r. w Re-
stauracji Finezja w Pierzchnicy 
odbyła się uroczystość Jubile-
uszu Długoletniego Pożycia 
Małżeńskiego. W gronie Jubi-
latów znalazły się pary, które 
świętowały w 2021 roku złote 
gody (50 lat) oraz te pary, któ-
re swój jubileusz szmaragdo-
wych (55 lat) i diamentowych 
godów obchodziły w 2020 
i 2021 roku.



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 20218

 Panie Burmistrzu, minęło 3 lata bieżącej kadencji. 
Proszę o kilka słów podsumowania.
 Burmistrz: Przede wszystkim to ostatnie dwa lata 
dla nas wszystkich były bardzo 
trudne ze względu na pande-
mię. Zaburzony został rytm 
życia: nauka zdalna w szkole, 
ograniczenia w dostępie do róż-
nych instytucji, wiele dramatów 
w związku z zachorowaniami 
czy też śmiercią najbliższych. 
To się niewątpliwie kładzie cie-
niem na ten okres.
 A co w działalności samo-
rządu?
 Burmistrz: Staraliśmy się 
pracować normalnie na ile to 
możliwe. W pierwszym okresie 
były pewne ograniczenia, a póź-
niej interesanci byli obsługiwani 
i urząd działa sprawnie. Nato-
miast musieliśmy ograniczyć 
masowe imprezy co wynikało z przepisów antycovido-
wych.
 Jak z inwestycjami?
 Burmistrz: W tym zakresie nasze działania szły „pełną 
parą”. Składaliśmy wnioski o dotacje, realizowaliśmy inwe-
stycje, na które otrzymaliśmy wcześniej dofinansowanie. 
Szczególnie ostatni rok obfitował w pozyskanie ogrom-
nych środków finansowych jakich do tej pory nasza gmi-
na jeszcze nie pozyskała. Łącznie od początku kadencji 
pozyskaliśmy ponad 31 mln zł, z tego w ostatnich kilkuna-
stu miesiącach blisko 20 mln zł. 
 To ogromne pieniądze. Na co zostały dotychczas 
wydane?
 Burmistrz: Na początku kadencji kończyliśmy budowę 
przydomowych oczyszczalni, montaż instalacji fotowol-
taicznych, termomodernizację urzędu. Niezwykle ważna 
była modernizacja dróg powiatowych i gminnych, czy też 
budowa świetlic oraz inwestycje w obiekty szkolne, a tak-
że rewitalizacja Pierzchnicy. Łącznie zrealizowano inwe-
stycje za ponad 15 mln zł. Szczegółowy wykaz inwestycji 
jest zamieszczony w obecnym numerze Gazety Pierzchnic-
kiej.
 Obecnie trwa modernizacja gminnej oczyszczalni 
ścieków.
 Burmistrz: Tak, jest to niezwykle ważna inwestycja 

Rekordowe inwestycje
- spełniamy oczekiwania mieszkańców

gdyż dotychczasowe urządzenia były bardzo wyeksplo-
atowane – mają ponad 20 lat. Modernizacja była bez-
względną koniecznością. Nie mogliśmy dopuścić do 

sytuacji, żeby ścieki zaczęły na-
gle wypływać na ulice ze stu-
dzienek. To byłaby katastrofa. 
Ponadto będzie teraz można 
podłączać nowe domy, a także 
będzie możliwość przyjmowa-
nia ścieków z indywidualnych 
zbiorników lub oczyszczalni 
przydomowych. Myślę, że za-
pewniony zostanie rozwój bu-
downictwa na kolejne 20 lat.
   A co będzie realizowane 
z nowych dotacji?
   Burmistrz: Są planowane dwa 
duże zadania: jedno to moder-
nizacja oświetlenia na terenie 
całej gminy oraz drugie zada-
nie obejmujące: budowę świe-
tlicy w Straszniowie, rozbudo-

wę świetlic w Podlesiu i Ujnach, modernizację świetlicy 
w Podstole, budowę remizy dla OSP Osiny oraz zagospo-
darowanie centrum wsi Skrzelczyce. Ponadto pozyskali-
śmy środki na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej 
i wodociągowej.
 Czy planuje Pan wnioskować o kolejne dotacje.
 Burmistrz: Oczywiście. Są teraz sprzyjające okolicz-
ności i trzeba to maksymalnie wykorzystać. Szczególnie 
chcemy jeszcze sporo wykonać inwestycji drogowych.
 A czy gmina da radę zrealizować te wszystkie za-
dania?
 Burmistrz: Faktycznie jest to ogromne wyzwanie bo 
każda inwestycja wymaga stosownej dokumentacji, po-
zwoleń. Trzeba przeprowadzić przetargi, nadzorować 
i porozliczać przedsięwzięcia. Jest to ogrom pracy ale 
mamy doświadczony zespół pracowników i jestem prze-
konany, że wywiążemy się z postawionego zadania. Do-
chodzi też kwestia znalezienia pieniędzy na wkład własny 
do inwestycji i Skarbnik musi tu mocno główkować aby 
„spiąć” budżet.
 Skąd pomysły ma przedsięwzięcia?
 Burmistrz: Przede wszystkim od mieszkańców. Są 
to wnioski i postulaty z zebrań sołeckich, a także wnio-
ski radnych i sołtysów. Po prostu spełniamy oczekiwania 
mieszkańców.

Wywiad z Burmistrzem Stanisławem Strąkiem
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 A jak wygląda współpraca z radnymi i sołtysami?
 Burmistrz: Chcę tu bardzo gorąco podziękować rad-
nym i sołtysom za otwartość i wsparcie. To właśnie od nich 
płynie wiele pomysłów. Są też trudne rozmowy, spieramy 
się, dyskutujemy, nie wszystko idzie gładko ale zawsze 
dochodzimy to konsensusu – to buduje. Bez wsparcia i za-
angażowania radnych oraz sołtysów wielu przedsięwzięć 
nie udałoby się zrealizować. Widać u nich troskę o sprawy 
miejscowości, które reprezentują.

 Dziękuję za rozmowę.
 Burmistrz: Ja również dziękuję i korzystając z okazji 
składam wszystkim mieszkańcom naszej gminy najlepsze 
życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia oraz dużo spo-
koju i ciepła rodzinnego w te nadchodzące święta, a tak-
że wszelkiej pomyślności i spełnienia planów w nowym 
2022 roku.

Rozmawiała: Klaudia Pawlik

Podsumowanie dokonań samorządu
w okresie od IX 2018 do IX 2021

I. UROCZYSTOŚCI GMINNE:

Odzyskanie praw miejskich – uroczystość, 
która odbyła się w styczniu 2019 r.

Pierzchnica odznaczona medalem
na stulecie niepodległości. 

 Obchody dnia strażaka – coroczna uroczystość organizowana 3 maja.

Strażackie spotkanie opłatkowe
organizowane corocznie w styczniu.
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Spotkanie opłatkowe zespołów ludowych, KGW oraz delegacji dożynkowych – coroczna uroczystość organizowana 6 stycznia.

Jubileusze długoletniego pożycia małżeń-
skiego: 25-lecie, 50-lecie, 55-lecie, 60-lecie 

i 65-lecie – coroczna uroczystość. 
 Święto Pierzchnicy – coroczna

uroczystość w okolicach 20 lipca.

Święto odzyskania niepodległości – coroczna uroczystość obchodzona 11 listopada.

 Turniej piłkarski o puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Pierzchnica.
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Dożynki gminne – coroczna uroczystość w drugiej połowie sierpnia.

II. INWESTYCJE:

Oddanie do użytku świetlicy w Pierzch-
niance– wartość inwestycji: 447 tys.zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Pierzchnicy etap I

– wartość inwestycji: 625 tys. zł.

Oddanie do użytki świetlicy w Brodach
– wartość inwestycji: 438 tys. zł.

Budowa oczyszczalni przydomowych
 – 255 szt na terenie całej gminy

– wartość inwestycji: 3 mln 263 tys. zł.

Termomodernizacja budynku urzędu 
miasta i gminy Pierzchnica

– wartość inwestycji: 979 tys. zł.

 Instalacje OZE dla mieszkańców
gminy – etap I – 72 szt 

– wartość inwestycji: 1 mln 497 tys. zł.

Budowa sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej w Drugni 

– wartość inwestycji: 944 tys. zł.

Strefa aktywności
w Straszniowie Gumienickim

– wartość inwestycji: 100 tys. zł.

Modernizacja drogi przez Wierzbie 
– wartość inwestycji: 247 tys. zł.

Modernizacja drogi w Skrzelczycach
(Hebdzie) – wartość inwestycji: 92 tys. zł.

Modernizacja drogi powiatowej
w Podlesiu 1,3 km

– wartość inwestycji: 330 tys. zł.



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 202112

Budowa oświetlenia
ulicznego w Pierzchnicy 

– wartość inwestycji:  131 tys. zł.

Nowe ogrodzenie przy świetlicy w Bro-
dach – wartość inwestycji: 20 tys. zł.

Uzupełnienie oświetlenia
na terenie gminy – 30 szt.

– wartość inwestycji: 47 tys. zł.

Modernizacja drogi powiatowej
Ujny-Pierzchnianka 2,7 

– wartość inwestycji: 510 tys. zł

 Termomodernizacja garażu OSP
w Drugni – wartość inwestycji: 85 tys. zł.

Odwiert studni głębinowej w Skrzelczy-
cach – wartość inwestycji: 120 tys. zł

Modernizacja ulicy Mlecznej w Pierzchnicy  
– wartość inwestycji: 66 tys. zł.

Zakup komputerów wramach programu 
„Zdalna szkoła” – 41 laptopów

 – wartość inwestycji: 115 tys. zł.

Modernizacja ulicy Kardynała
Wyszyńskiego w Pierzchnicy 350 m

– wartość inwestycji: 222 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej
Podstoła Żabiniec 500 m

– wartość inwestycji: 96 tys. zł.

 Modernizacja placu na PSZOK
w Pierzchnicy –wartość inwestycji: 26 tys. zł

Modernizacja drogi powiatowej
Pierzchnica-Skrzelczyce 3 km

– wartość inwestycji: 1 mln 808 tys. zł.

Budowa chodnika w Osinach
– wartość inwestycji: 50 tys. zł.

Instalacja OZE dla mieszkańców
 gminy etap II – 31 szt. 

– wartość inwestycji: 423 tys. zł.
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Modernizacja kotłowni w szkole w Drugni 
– wartość inwestycji: 170 tys. zł.

Termomodernizacja szkoły w Pierzchnicy 
– wartość inwestycji: 620 tys. zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Drugni
Rządowej – wartość inwestycji: 500 tys. zł.

Budowa chodnika i zatoki
przystankowej w centrum Skrzelczyc

– wartość inwestycji: 102 tys. zł. 

Modernizacja Rynku w Pierzchnicy
– wartość inwestycji: 563 tys. zł.

Rewitalizacja zabytkowych piwnic
w Pierzchnicy – wartość inwestycji: 50 tys. zł.

Budowa 2 zatok przystankowych
w Straszniowie Gumienickim

– wartość inwestycji: 180 tys. zł.

Remont świetlic w Pierzchnicy (remiza)
i w Skrzelczycach (szkoła)

 – wartość inwestycji: 260 tys. zł.

Budowa wodociągu
na osiedlu w Pierzchnicy 

– wartość inwestycji 106 tys. zł.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy
ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy
– wartość inwestycji 40 tys. zł.

Budowa parkingów przy szkole
w Pierzchnicy i chodnika przy ul. Jana 

Pawła II – wartość inwestycji 153 tys. zł.

Łączna wartość zakończonych inwestycji 
to kwota  15 mln 425 tys.zł.
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Inwestycje w trakcie realizacji 
(podpisane umowy)

– ponad 5 mln złotych

1. Modernizacja oczyszczalni gminnej w Pierzchnicy etap 
II – wartość inwestycji: 3 mln 200 tys.zł – termin zakoń-
czenia kwiecień 2022r.

2. Budowa drogi Osiny-Lizawy – wartość inwestycji 1 mln 
400 tys.zł – termin: czerwiec 2022r.

3. Budowa drogi Górki – Zaborze  – wartość inwestycji 
550 tys.zł – termin: czerwiec 2022r.

4. Modernizacja drogi Skrzelczyce-Błonie – wartość in-
westycji 300 tys.zł – termin: czerwiec 2022r.

Łączna wartość inwestycji w trakcie realizacji
– 5 mln 450 tys.zł.

Planowane do realizacji inwestycje
z dofinansowaniem - ponad 19 mln zł

1. Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia – 650 tys.zł.
2. Modernizacja chodników przy ul. Szkolnej w Pierzch-

nicy – 320 tys.zł.
3. Pozostałe inwestycje w ramach rewitalizacji Pierzchni-

cy – 500 tys.zł.
4. Budowa dodatkowej sali gimnastycznej przy szkole 

w Pierzchnicy – 1 mln 500 tys.zł.
5. Budowa ujęcia wody w Skrzelczycach oraz wodociągu 

w Podstole Żabiniec – 500 tys.zł.
6. Budowa garażu dla OSP Maleszowa – 400 tys.zł.
7. Budowa świetlicy w Straszniowie Gumienickim, rozbu-

dowa świetlic w Ujnach i Podlesiu, modernizacja świe-
tlicy w Podstole, budowa remizy dla OSP w Osinach, 
zagospodarowanie centrum wsi Skrzelczyce – 3 mln zł.

8. Modernizacja oświetlenia na terenie całej gminy 
– 4 mln 500 tys.zł.

9. Modernizacja drogi Chmielnik-Wierzbie-Drugnia-Ra-
ków – 6 mln zł.

10. Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej – 1 mln 541 tys. zł.
11. Cyfryzacja urzędu miasta i gminy – 140 tys.zł.

Łączna wartość planowanych do realizacji inwestycji, 
na które posiadamy przyznane dofinansowanie 

– 19 mln 55 tys.zł.

Pozyskane dofinansowania
od początku kadencji– ponad 31 mln zł

1. Dotacja na budowę sali gimnastycznej w Drugni z Mi-
nisterstwa Sportu – 470 tys.zł. 

2. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ście-
ków z Urzędu Marszałkowskiego – 1 mln 116 tys.zł.

3. Dotacja na budowę drogi z Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych – 45 tys.zł.

4. Dotacja na modernizację drogi w Wierzbiu od Woje-
wody – 150 tys.zł.

5. Darowizna od Wspólnoty Gruntowej wsi Gumienice na 
zakup działki w Straszniowie Gumienickim – 105 tys.zł.

6. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na e-pracownie 
w szkole w Pierzchnicy – 61 tys.zł.

7. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na termomoder-
nizację urzędu miasta i gminy – 591 tys.zł.

8. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę świe-
tlicy w Pierzchniance – 86 tys.zł.

9. Darowizna Wspólnoty Gruntowej wsi Gumienice na 
budowę Strefy Aktywności w Staszniowie Gumienic-
kim – 50 tys.zł.

10. Dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Strefy Ak-
tywności w Straszniowie Gumienickim – 42 tys.zł.

11. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na modernizację drogi powiatowej przez Podlesie  – 
165 tys.zł.

12. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na modernizację drogi powiatowej Ujny-Pierzchnian-
ka  – 408 tys.zł.

13. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na modernizację drogi powiatowej Pierzchnica-Skrzel-
czyce – 1 mln 446 tys.zł.

14. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na inwestycje w gminie – 509 tys.zł.

15. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 
budowę ujęcia wody w Skrzelczycach i budowę wodo-
ciągu w Pierzchnicy i w Podstole Żabiniec– 618 tys.zł.

16. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację 
oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy etap I – 323 tys.zł.

17. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na modernizację oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy 
etap II  – 2 mln 500 tys.zł.

18. Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na mo-
dernizację drogi Podstoła Żabiniec – 31 tys.zł.

19. Dotacja z WFOŚ na termomodernizację garażu OSP 
Drugnia – 22 tys.zł

20. Dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup kompute-
rów „Zdalna Szkoła” 115 tys.zł.

21. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę sali 
gimnastycznej przy szkole w Pierzchnicy – 500 tys.zł.

22. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na budowę sali gimnastycznej przy szkole w Pierzchni-
cy – 825 tys.zł.

23. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na OZE – 788 tys.zł.
24. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Rewi-

talizacja Pierzchnicy” – 3 mln 592 tys.zł.
25. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę 

drogi Osiny-Lizawy – 834 tys.zł.
26. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę 

drogi Górki-Zaborze – 218 tys.zł.
27. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na moder-

nizację drogi Skrzelczyce-Błonie – 270 tys.zł.
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28. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację pro-
jektu „utworzenie placówej wsparcia dziennego (Bi-
blioteka wspólnie z Gminą) – 1 mln 300 tys.zł.

29. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dla gmin po PGR na budowę garażu w Maleszowej – 
200 tys.zł.

30. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup ozdób 
świątecznych, choinki oraz materiałów promocyjnych 
(projekt Stowarzyszenia Oświatowo wychowawczego 
we współpracy z urzędem miasta i gminy) – 110 tys.zł.

31. Dotacja Z Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI 
ŁAD na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie 
całej gminy – 4 mln 50 tys.zł.

32. Dotacja Z Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI 
ŁAD na budowę świetlicy w Straszniowie, rozbudowę 

świetlic w Podlesiu i Ujnach, modernizację świetlicy 
w Podstole, budowę remizy w Osinach oraz zagospo-
darowanie centrum wsi Skrzelczyce – 2 mln 700 tys.zł.

33. Dotacja Z Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI 
ŁAD na modernizację drogi powiatowej Chmielnik
-Wierzbie-Drugnia-Raków  - na teren Gminy Pierzchni-
ca  przypada - 6 mln zł.

34. Dofinansowanie rządowe na rozbudowę sieci kanali-
zacyjnej na terenie gminy – 1 mln 541 tys.zł.

35. Dofinansowanie rządowe – Cyfrowa Gmina – 139 tys.zł.

Łączna wartość pozyskanych dofinansowań
- 31 mln 828 tys.zł

 Informujemy, że na mocy porozumienia z  dnia 
25.05.2021r. podpisanego z WFOŚiGW w Kiel-
cach,  w  Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica (pokój 
nr 24) uruchomiony został Punkt Konsultacyjno - Infor-
macyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na 
temat Programu, złożenie wniosku oraz jego później-
sze rozliczenie. Po wypełnieniu wniosek przesyłany 
jest do WFOŚiGW w  Kielcach, gdzie następuje jego 
ocena merytoryczna.
 W programie można ubiegać się o dofinansowa-
nie do przedsięwzięć realizowanych w domach jedno-
rodzinnych tj. m.in. wymiana pieca na zgodny z obec-
nymi normami energetycznymi, termomodernizacja 
zewnętrzna i wewnętrzna, wymiana stolarki okiennej, 
stolarki drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania, 
czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
 Wnioski można składać w godzinach pracy punktu  
tj. w poniedziałki 8.00-13.00 oraz czwartki 10.00-15.00 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY 
PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE”

natomiast wszelkie informacje o zasadach programu 
można uzyskać od pracownika punktu codziennie 
w godzinach pracy urzędu.
 Mamy  nadzieję, że  funkcjonowanie Gminnego 
Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego zachęci miesz-
kańców do skorzystania z dofinansowania a w efekcie 
przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie 
naszej gminy.
Zapraszamy do korzystania z punktu!
 Szczegółowe informacje dotyczące programu są 
dostępne na  stronie www.czystepowietrze.gov.pl  
oraz pod nr tel. (041)3705618

 Jak co roku - minister finansów waloryzuje stawki 
podatku od nieruchomości. Ponadto ogłaszana jest cena 
żyta do celów podatku rolnego. Wynika to z inflacji, która 
w ostatnim czasie wynosi 7-8%. W tej sytuacji rada naszej 
gminy zmuszona była również zwaloryzować stawki po-
datku od nieruchomości oraz podatku rolnego.
 Waloryzacji podstawowych stawek wyniosła ok. 5-6% 
(czyli mniej niż inflacja). Waloryzacja stawek była podyk-
towana koniecznością zabezpieczenia środków na pod-
stawowe usługi dla mieszkańców np. oświetlenie uliczne, 
odśnieżanie i remonty dróg, koszenie poboczy i placów 

Waloryzacja stawek podatkowych
wokół obiektów gminnych, utrzymanie świetlic itp.
 Znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej. Dla 
przykładu koszt utrzymania 1 lampy ulicznej (energia + 
konserwacja i naprawy) to kwota ok. 300zł rocznie.
 Należy podkreślić, że podstawowe stawki podatku 
zarówno od nieruchomości jak i podatku rolnego są niż-
sze niż stawki ustalane przez ministra. Rada Gminy biorąc 
pod uwagę ograniczone możliwości finansowe mieszkań-
ców każdorazowo uchwala obniżone stawki.  

Skarbnik Gminy
Krzysztof Cieślak
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Nabór wniosków „azbestowych” na 2022 rok

Burmistrz Miasta  i Gminy Pierzchnica 
Informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie 
kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest, znajdują-

cych się na terenie Gminy Pierzchnica w ramach Realizacji „Pro-
gramu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Pierzchnica na lata 2020-2032” w 2022 r. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy 
Pierzchnica

W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 90 % dofinanso-
wania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport 
i  unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych ze 
środków pozyskanych z  WFOŚiGW w Kielcach. Właściciel pokrywa 
10 % kosztów tego zadania.
Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Gmi-
nę w trybie zamówienia publicznego.

Wnioski  można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica 
(pok. 24), u sołtysów poszczególnych sołectw lub pobrać ze strony 
internetowej https://www.pierzchnica.bip.jur.pl    

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu - prosimy 
dokładnie oszacować we wniosku ilość posiadanych wyrobów za-
wierających azbest przewidzianych do usunięcia

UWAGA !!!
Dotacja nie obejmuje kosztów wykonania nowego pokrycia da-
chowego oraz kosztów związanych z  demontażem starej kon-
strukcji dachu.

Szanowni mieszkańcy Gminy Pierzchnica!
 Wszyscy oczekujemy lepszych dróg, 
nowych chodników, lepiej wyposażonych 
szkół, przedszkoli, świetlic, lepszej oferty 
kulturalnej itd… Te przedsięwzięcia wy-
magają środków finansowych w budżecie 
gminy i dlatego każdy dodatkowy dochód 
pozwala szybciej spełniać te oczekiwania 
społeczne.

PIT dla Gminy.
 Zgodnie z przepisami o finansowaniu 
gmin – 38% podatku dochodowego (od 
wynagrodzeń, działalności gospodarczej, 
emerytur i rent), który płacą mieszkańcy 
wpływa do budżetu Gminy Pierzchnica. 
Dotyczy to osób, które są zameldowane 
w naszej gminie. Jednak wiele osób miesz-
ka u nas ale z różnych względów nie jest 
zameldowanych. W tej sytuacji ich podatek 
wpływa do gminy gdzie są zameldowani. 
Można to zmienić…
 Najlepiej przemeldować się i do tego 
gorąco zachęcamy. Jeśli jednak z różnych 
powodów nie chcecie się przemeldować to 
prosimy aby w rocznym rozliczeniu podat-
kowym za 2021 rok (PIT) wpisać faktyczne 
miejsce zamieszkania w Gminie Pierzch-
nica (a nie miejsce zameldowania). Wtedy 
38% podatku dochodowego, który odpro-
wadzacie do Urzędu Skarbowego wpłynie 
do budżetu Gminy Pierzchnica. 
 Zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym 
zmiany miejsca zamieszkania nie wiąże się 
dla Was z żadnymi niedogodnościami. Nie 
wymaga przemeldowania się ani wymiany 
dokumentów. Gmina Pierzchnica podlega 
pod Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach 
ul. Wróbla 17.
 Wszystkich, którzy mieszkają w naszej 
gminie ale nie są tu zameldowani - serdecz-
nie i gorąco zapraszamy do tego aby się tu 
zameldować lub wskazać w zeznaniu po-
datkowym faktyczne miejsce zamieszkania 
(w gminie Pierzchnica) zgodnie z zasadą: 
Tu mieszkam i tu płacę podatek – jest to 
nasz lokalny patriotyzm.

Burmistrz
Stanisław Strąk

Tu mieszkam i tu 
płacę podatek
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 W okresie od stycznia do sierpnia  2021 r. Społeczny 
Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy we współpracy z MGOPS w 
Pierzchnicy realizował Program Operacyjny Pomoc Żyw-
nościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2020.  Przy-
wieziono z Kieleckiego Banku Żywności 15324,00 kg pro-
duktów żywnościowych o wartości  73997,00 zł. Żywność 
była zmagazynowana w pomieszczeniach użyczonych 
przez Urząd Gminy w Pierzchnicy. Sprowadzone artykuły 
spożywcze przekazano w postaci trzech paczek żywno-
ściowych 340. osobom z terenu gminy Pierzchnica. Osoby 
te musiały spełniać określone kryteria; otrzymały skiero-
wania od MGOPS w Pierzchnicy do otrzymania pomocy. 

„Z pomocą dla potrzebujących” 
Paczki żywnościowe wydawane były przez pracownicę 
zatrudnioną na umowę zlecenie  i członków Społeczne-
go Ruchu Trzeźwości w Pierzchnicy, którzy pracę tę wy-
konywali społecznie. Koszty przywozu żywności pokryte 
zostały z dotacji Gminy Pierzchnica. W sierpniu 2021  r. 
zakończył się Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 
2014 – 2020, nowy Program Operacyjny na kolejne lata 
ruszy na jesieni 2022 r. Od stycznia do czerwca 2021 r. bę-
dzie realizowany program przejściowy. W tym czasie oso-
by, które otrzymają skierowania z MGOPS w Pierzchnicy 
do otrzymywania pomocy dostaną dwie paczki żywno-
ściowe.

Prezes SRT
Marek Kułan

 W dniu 21. października 2021 w Domu Seniora im. Sue 
Ryder w Pierzchnicy został zorganizowany Dzień Seniora w 
ramach zadania publicznego pn. „Aktywność fizyczna i kul-
turalna Seniorów” realizowanego z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
 Na uroczystość zostali zaproszeni Seniorzy z Buska 
Zdroju i Pińczowa.  Część artystyczną przygotowały dzieci 
ze szkolnego koła wolontariatu w Morawicy. 
 Zaprezentowany program artystyczny wzruszył Se-
niorów, każdy otrzymał własnoręcznie wykonaną kartkę 
okolicznościową. Wszyscy wspólnie zaśpiewali uroczyste 
100 lat!!!. 
 Podczas słodkiego poczęstunku uczestnicy słu-
chali, piosenek żeglarskich, wykonanych przez zespół 
Roobicon z Kielc.

Świętowanie Europejskiego Dnia Seniora
 Spotkanie było okazją 
do wspólnych rozmów i na-
wiązania więzi między Se-
niorami z Pierzchnicy, Buska 
i Pińczowa, którzy na koniec 
już planowali kolejne spo-
tkanie w tak sympatycznym 
gronie. Radość Seniorów 
podczas wspólnego święto-
wania, udowadnia, że jesień 
życia może być piękna. A młode pokolenia mogą czerpać 
wiedze i mądrości z doświadczeń starszego pokolenia.
 Życzymy zdrowia i uśmiechu dla wszystkich Senio-
rów!!

 Ilona Hendzel
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 W dniu 08.11.2021r. odbyło się 
uroczyste odsłonięcie muralu, który 
powstał na ścianie frontowej Szko-
ły Podstawowej w Pierzchnicy.  Na 
uroczystość przybył Komendant 
Centrum Misji Zagranicznych ppłk 
Jarosław Zdanowicz, który odczytał 
list od Ministra Obrony Narodowej,  
w spotkaniu wzięli udział przedsta-
wiciele władz samorządowych, kie-
rownicy jednostek organizacyjnych 
z Pierzchnicy.  Przedsięwzięcie  zosta-
ło zrealizowane przez Fundację  Dom 
Seniora im. Sue Ryder przy współpra-
cy ze Szkołą Podstawową i Gminną 
Biblioteką Publiczną w  Pierzchnicy  

Odsłonięcie muralu „Gloria Victis 1863”

w ramach zadania publicznego pn. 
”Gloria Victis 1863 r ” finansowane 
z  budżetu Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Mural przedstawia postać 
Karola Kality ps. „Rębajło” polskie-
go pułkownika, dowódcę oddziału 
partyzanckiego w czasie Powstania 
Styczniowego. Walczącego między 
innymi na terenach obecnej gminy 
Pierzchnica.  

 Stworzenie muralu na ścia-
nie budynku Szkoły Podstawowej 
w  Pierzchnicy niesie ze sobą głów-
nie cel edukacyjny dla uczniów, ale 
również dla rodziców oraz innych 
osób, które będą miały okazję po-
dziwiać stworzone dzieło. Powstaniu 
muralu towarzyszyły prelekcje, któ-
rych tematem wiodącym był lokalny 
patriotyzm oraz konkursy dla klas 
młodszych plastyczny dla starszych 
konkurs wiedzy z zakresu Powstania 
Styczniowego. Na uroczystości od-
słonięcia zostały wręczone nagrody 
dla dzieci za udział w konkursach 
w trzech kategoriach: kl. 1-3, kl. 4-6, 
kl. 7-8. Po zakończonej części oficjal-
nej uczestnicy spotkania zostali za-
proszeni na poczęstunek. 
 Realizacja zadania publiczne-
go ukazuje jak ważne i potrzebne 
z punktu społecznego są żywe lekcje 
historii.

 Ilona Hendzel
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 Szkolne Koło Wolontariatu działające w szkole pod-
stawowej w Pierzchnicy, pod opieką pani Karoliny Bu-
lanowskiej i pani Martyny Gaworek, we współpracy ze 
Społecznym Ruchem Trzeźwości w Pierzchnicy,  realizuje 
projekt pod nazwą  „Własny Pokój” w ramach Programu 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać szanse”
 Celem Programu jest  wyrównanie szans młodych 
ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, 
w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi sa-
modzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie 
cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.
 Główny celem projektu w naszej szkole jest wyre-
montowanie i zaadoptowanie, jak dotąd nieużytkowane-

WŁASNY POKÓJ W NASZEJ SZKOLE 
go pomieszczenia - sali numer 8 znajdującej się na pierw-
szym piętrze budynku szkoły. Pokój, który tam stworzymy 
będzie strefą  wyciszenia i relaksu ,ale będzie też służył 
wolontariuszom jako miejsce do odbywania spotkań.
  W Dzień Nauczyciela spotkaliśmy się pierwszy raz 
i  rozpoczęliśmy  prace nad naszym własnym pokojem. 
Pokój został posprzątany i pomalowany w kolorach przez 
nas wybranych. Prace jeszcze trwają, wiemy już jak go 
umeblujemy i wyposażymy. Chcemy ,aby było to  miej-
scem stworzony przez nas- dla nas. 
 Poza tworzeniem własnej przestrzeni spotykamy się 
także cyklicznie realizując inne ważne wydarzenia pro-
jektowe. Za nami warsztat z dziennikarzem RMF MAXX 

 W dniu 29 października 2021r. Fundację Dom Seniora 
im. Sue Ryder odwiedzili nas przyjaciele z Czech, Pan Bur-
mistrz Bystrzycy Roman Wróbel wraz z żoną i grupą mło-
dzieży. 
 Młodzież zaprezentowała swoje umiejętności wokal-
no-muzyczne, przedstawiając utwory muzyki góralskiej, 
które zachwyciły widownię.  Młodzi górale swoją energię 
i optymizm przekazali naszym Seniorom, którzy aktywnie  

Odwiedziny przyjaciół
włączyli się we 
wspólne koncer-
towanie.
 Takie spo-
tkania są bar-
dzo potrzebne, 
bowiem w tym 
trudnym cza-
sie pandemii 
wszystkim bra-
kuje kontaktu 
z  drugim człowiekiem, a uczestnicząc w wydarzeniach 
kulturalnych można choć na chwilę  zapomnieć  o trudach 
dnia codziennego.
 Po koncercie zostało zorganizowane spotkanie, w któ-
rym uczestniczyli przedstawiciele jednostek z terenu 
Pierzchnicy,  celem spotkania była wymiana doświadczeń 
na płaszczyźnie pracy samorządowej w zakresie pracy 
z dziećmi i seniorami. Być może minione spotkanie będzie 
początkiem owocnej współpracy w kolejnych latach.

Ilona Hendzel



GAZETA PIERZCHNICKA - GRUDZIEŃ 202120

 Andrzejki to listopadowe święto czarów, magii i prze-
powiedni, znane w polskiej kulturze od wieków. Chociaż 
coraz mniej wierzymy we wróżby, zwyczaj obchodzenia 
Andrzejek pozostaje wciąż żywy.
 30 listopada w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy 
odbyła się zabawa taneczna a Pensjonariusze mogli liczyć 
tego wieczoru na wiele atrakcji tj. lanie wosku, konkursy- 
niespodzianki, wróżby andrzejkowe, pyszne dania, dobrą 
muzykę oraz wiele innych.
Od rana trwały przygotowania do uroczystego wieczo-
ru, w kuchni unosiły się aromaty domowych potraw, sala 
zmieniła się nie do poznania a Pensjonariusze spoglądali 
z zaciekawieniem.

Listopadowe święto magii. Jak obchodzono 
andrzejkową noc w Domu Opieki Rodzinnej w Pierzchnicy

 Zadbano o to, żeby dopracować wydarzenie w naj-
mniejszym szczególe.
 Popołudniową zabawę rozpoczął Dyrektor Pan To-
masz Borowiecki, który okazał się być bardzo dobrym 
wodzirejem. Terapeutki zajęciowe Pani Aleksandra i Pani 
Anna zadbały w tym dniu o klimatyczny wystrój sali oraz 
pozostałe atrakcje.
 Pensjonariuszy nie trzeba było długo zachęcać do 
wspólnego świętowania, uśmiech na twarzach to najlep-
szy dowód na to, że zabawa była udana.
 Dobra atmosfera udzieliła się wszystkim dookoła 
a magia andrzejkowego wieczoru pozostanie w pamięci 
na długo.

Aleksandra Hanszke

Michałem Michtą.  W grudniu opu-
blikujemy wywiady z kobietami z 
terenu naszej gminy, które miały 
bądź nadal mają wpływ na budo-
wanie naszej społeczności gminnej. 

twem naszego Facebooka. 
Projekt realizujemy własnymi siła-
mi, niejednokrotnie będziemy ro-
bić niektóre rzeczy po raz pierwszy 
w naszym życiu dlatego nie wszyst-
ko będzie idealne,  ale na pewno ten 
projekt pozwoli nam zdobyć nowe 
doświadczenia.

Kajetan Paszkowski 
Uczeń klasy 7a

Wolontariusz 

Natomiast podsumowaniem będzie 
Dzień z Niezwykłymi Kobietami. 
 Zachęcamy państwa do obser-
wowania na bieżąco postępu prac 
nad naszym pokojem za pośrednic-
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 W miesiącu październiku 2021 
roku w szkołach na terenie gminy 
Pierzchnica odbyły się zajęcia profi-
laktyczne o tematyce uzależnień od 
środków psychoaktywnych zorgani-
zowane przez Społeczny Ruch Trzeź-
wości w Pierzchnicy we współpracy 
ze szkołami w Pierzchnicy i Drugni.    
W  projekcie „Zanim nie będzie za 
późno” uczestniczyły dzieci z oddzia-
łów przedszkolnych, uczniowie klas 
I – VIII, nauczyciele. Treści zajęć do-
stosowane były do wieku odbiorców. 
Dzieci najmłodsze obejrzały spektakl 
profilaktyczny „Jak pokonać smoka”, 
a starszaki zaproszone zostały na po-
uczającą bajkę profilaktyczną „Szla-
chetne zdrowie” poruszającą tematykę 
prozdrowotną. Dzieci poznały tajniki 
zdrowej diety, wpływu zajęć rucho-
wo – sportowych na stan ich organi-
zmów oraz niepożądanych skutków 
wszelkich szkodliwych dla człowieka 
uzależnień. Spektakl profilaktyczny 
„Wyzwanie życia” obejrzeli uczniowie 
klas czwartych. Celem programu było 
wzmacnianie wagi osobistego wy-
boru w preferowaniu zachowań i po-
staw pozytywnych, z podkreśleniem 
praktycznego zastosowania pojęcia 
asertywność. Spektakle profilaktycz-
ne zaprezentował Teatr Profilaktyczny 
„Kurtyna” z  Krakowa. Uczniowie klas 
I – III uczestniczyli w warsztatach pro-
filaktycznych „Cukierki”. Program jest 
rekomendowany przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i MEN. Celem przepro-
wadzonych zajęć było: przybliżenie 
dzieciom podstawowych informacji 

Dni profilaktyki w szkołach

lowa. Zgodnie z założeniami progra-
mu efektem przeprowadzonych zajęć 
powinno być: zmniejszenie tendencji 
do zachowań ryzykownych związa-
nych z alkoholem podejmowanych 
przez młodzież; ukształtowanie wła-
ściwych przekonań normatywnych 
dotyczących picia alkoholu; integracja 
środowiska szkolnego i rodzinnego 
w zakresie profilaktyki zachowań ry-
zykownych.  W ramach projektu „Za-
nim nie będzie za późno” odbyło się 
również szkolenie dla nauczycieli SP 
w Pierzchnicy i Drugni na temat czyn-
ników ryzyka i czynników chronią-
cych w ryzykownych zachowaniach 
młodzieży. Warsztaty profilaktyczne 
i  szkolenie przeprowadziła Pracownia 
Psychologiczna „Invenio” z Rzeszowa. 
Prowadzący jest psychologiem specja-
listą od psychoterapii uzależnień. Do 
końca bieżącego roku w ramach reali-
zowanego projektu w SP w Pierzchni-
cy i Drugni odbędą się jeszcze apele 
i konkursy profilaktyczne związane 
tematycznie z omawianymi problema-
mi.   Koszty realizacji projektu „Zanim 
nie będzie za późno” zostaną pokryte 
z dotacji Miasta i Gminy Pierzchnica 
i środków własnych SRT (1% podatku).
 Z anonimowych ankiet przepro-
wadzonych w czasie warsztatów wy-
nika, że zajęcia podobały się uczniom; 
wysoko został oceniony sposób ich 
prowadzenia. Zdaniem uczniów ta-
kie zajęcia powinny być prowadzone 
w szkołach.

Prezes SRT w Pierzchnicy 
Marek Kułan

na temat środków uzależniających 
i  zagrożeń z nimi związanych; rozwi-
janie samodzielnego i twórczego my-
ślenia; nauka współpracy jako formy 
zapobiegającej zachowaniom agre-
sywnym; kształtowanie umiejętności 
troski o własne bezpieczeństwo w rela-
cjach z innymi; nauka postaw asertyw-
nych względem osób nieznajomych; 
rozwijanie postawy szacunku i zaufa-
nia w stosunku do szkolnego perso-
nelu pedagogicznego i technicznego 
jak i innych osób mogących udzielić 
wsparcia w problemach wydarzają-
cych się na terenie szkoły. Uczniowie 
klas V – VIII wzięli udział w warsztatach 
„Debata” rekomendowanych przez 
Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Krajowe 
Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytut Psychiatrii i  Neurologii oraz 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Program 
prof. Krzysztofa Wojcieszka jest ad-
resowany do uczniów klas starszych, 
w przypadku których w większości nie 
miała jeszcze miejsca inicjacja alkoho-
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Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy informuje, że został złożony 

wniosek na środki finansowe w ramach  Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  

– edycja 2022 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Jest on 

odpowiedzią na potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców gminy Pierzchnica, ich rodzin i 

opiekunów. Na terenie gminy program jest adresowany do osób dorosłych posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo orzeczenie równoważne do wyżej 

wymienionego. 

Program  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma zapewniać możliwość skorzystania przez 

osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności                               

i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Program ma na celu również ograniczenie skutków 

niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności                       

i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu 

na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom 

niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. 

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w szczególności mogą polegać na pomocy w:  

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika 

miejsca; 

3) załatwianiu spraw urzędowych; 

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

W/w usługi będą świadczone bezpłatnie. 

Osoby zainteresowane udziałem w w/w Programie w 2022 roku proszone są o kontakt 

telefoniczny z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pierzchnicy pod numerem tel. 

41 353-80-22 lub e-mail gops@pierzchnica.pl. 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Pierzchnicy 

 

Przekaż 1 %
swojego
podatku

za rok 2021

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 Trzeź-
wości posiada status ta-
kiej organizacji.
Otrzymane środki fi-
nansowe Stowarzysze-
nie przeznaczy na orga-
nizację czasu wolnego 
od nauki dzieci i mło-
dzieży: letni wypoczy-
nek dla dzieci, imprezy 
profilaktyczne, warszta-
ty, konkursy.
Z góry serdecznie dzię-
kujemy  

Zarząd  Społecznego  
Ruchu Trzeźwości

w Pierzchnicy
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 Są takie miejsca w Polsce, które każdy Polak winien 
przynajmniej raz w życiu odwiedzić. Należy do nich zespół 
niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych 
działający w latach 1940-1945 w Oświęcimiu i pobliskich 
miejscowościach. Jako jedyny niemiecki obóz koncen-
tracyjny został wpisany na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO. W jego części utworzono Państwowe Muzeum 

Wyjazd klas ósmych do Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau 19 listopada 2021 r.

Auschwitz-Birkenau w Oświę-
cimiu, pomnik i instytucję kul-
tury dokumentującą zbrodnie 
niemieckie w okupowanej Pol-
sce.
 Uczniowie klas ósmych 
z powagą i skupieniem słu-
chali przewodnika, który krok 
po kroku prowadził ich przez 
straszną historię Auschwitz. 
Słowo „śmierć” pojawiało się 
w każdym miejscu, które nasi 
uczniowie oglądali. Opis nieludzkich warunków bytowa-
nia, ciężkiej pracy, aż w końcu wejście do komory gazo-
wej i widok pieców krematoryjnych powodował, że głos 
uwiązł w gardle.
 Pięknymi słowami pani przewodnik zakończyła naszą 
wędrówkę przez Obóz: „Kto nie pamięta historii, skazany 
jest na jej ponowne przeżycie”. Nasi uczniowie tę historię 
zapamiętają.

Tomasz Stolarczyk

 Fantastyczną pogodę mieli harcerze i zuchy z naszej szkoły, którzy wybrali 
się do stolicy województwa, by wziąć udział w „Zwiadzie z okazji święta Hufiec 
ZHP Kielce - Powiat”. Ich zadaniem było odnalezienie 13 zaznaczonych na mapie 
miejsc i wykonanie określonego zadania przy każdym z nich. Na trasie znalazły 
się m.in. pomnik Szarych Szeregów, monument Józefa Piłsudskiego, popiersie 
Stanisława Staszica, ławeczka Jana Karskiego, kielecki Rynek i klika innych cieka-
wych miejsc. Ostatnim punktem był Plac Stefana Żeromskiego i znajdujący się 
tam pomnik Armii Krajowej. Zwiad zakończył się meldunkiem oraz odbiorem 
dyplomów i prezentów ufundowanych przez Hufiec Kielce Powiat.

Tomasz Stolarczyk

Wyjazd zuchów i harcerzy do Kielc
20 listopada 2021 r.
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KAMPANIA BOHATER
 Od kilku miesięcy harcerze ze 
Szkoły Podstawowej w Pierzchnicy 
przygotowują się do nadania imienia 
swojej drużynie. Posiadanie ,,imienia” 
jest wielkim wyróżnieniem, ale też 
i obowiązkiem. W harcerskim wycho-
waniu ważne miejsce zajmują autory-
tety. Takim wzorcem osobowym dla 
naszych harcerzy stał się Karol Kalita  
,,Rębajło” - polski pułkownik, dowódca 
oddziału partyzanckiego w powstaniu 
styczniowym. W toku trwania Kampa-
nii harcerze poznają życie bohatera 
– Karola Kality, wykonują zadania bę-
dące nawiązaniem do jego działalno-

 Ślubowanie klas pierwszych, zwane inaczej paso-
waniem na ucznia, to jeden z najważniejszych punktów 
w naszym szkolnym kalendarzu. Już od początku roku 
szkolnego uczniowie pod kierunkiem swoich pań wycho-
wawczyń przygotowują się do tego znaczącego wydarze-
nia. Nie inaczej było i w tym roku. Panie Agnieszka Figiel 
i Barbara Miszczyk to nauczycielki, które przez najbliższe 
trzy lata prowadzić będą swoje klasy. I właśnie dziś klasy 
te pokazały nam fantastyczny występ zakończony uroczy-
stym pasowaniem na ucznia.
 Nasi nowi uczniowie stanęli na wysokości zadania 
bez żadnych wątpliwości. Występ był jednocześnie uro-
czysty, ale również wesoły i rozrywkowy. Pierwszoklasiści 
pokazali, że doskonale znają wszystkie zwrotki hymnu 
narodowego oraz, że nieobca jest im postać Kardynała 
Wyszyńskiego, naszego patrona. Pokazali również, że po-
trafią znakomicie tańczyć i śpiewać i na pewno uświetnią 
swoim talentem niejedną uroczystość szkolną. Podkre-
ślił to obecny na ślubowaniu burmistrz miasta i gminy 
Pierzchnicy pan Stanisław Strąk oraz przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Monika Pawlik.
 Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na występ pani 
Magdaleny Sikory, mamy jednej z pierwszoklasistek. Nie 

Ślubowanie klas pierwszych 28 października 2021

pierwszy już raz pani Magdalena uświetnia szkolną im-
prezę swoim wokalnym talentem. Bardzo za to dziękuje-
my, ponieważ udział rodziców w szkolnych wydarzeniach 
znacznie podnosi ich atrakcyjność.
 Tegoroczne ślubowanie zakończyło się spotkaniem 
w  klasach, gdzie uczniowie, rodzice i inni zaproszeni 
goście spędzili miło czas częstując się tortem i innymi 
smakołykami. Dzieci cieszyły się z  licznych podarunków 
zapewnionych przez Radę Rodziców i szkołę. Pozostaje 
nam w tym miejscu życzyć, by najbliższe lata spędzone 
w szkole były dla naszych nowych uczniów czasem rado-
ści, rozwoju i przyjemności płynącej z nauki!

Tomasz Stolarczyk

ści, uczestniczą w spotkaniach z dru-
hem  Romualdem Sadowskim, który 
z ogromną pasją i zaangażowaniem 
opowiada o Powstaniu Styczniowym 
oraz naszym przyszłym patronie.
 Zwieńczeniem naszych starań 
będzie zamknięcie Kampanii Boha-
ter i oficjalne nadanie 7 DH imienia 
Karola Kality ,,Rębajły” podczas uro-
czystego capstrzyku  w dniu 11 grud-
nia 2021 r.

Drużynowa 7 Drużyny Harcerskiej
pwd. Anna Makuch

Drużynowa 92 Gromady Zuchowej
pwd. Renata Piątek
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Narodowe Święto Niepodległości
 10.11.2021r. w Społecznej Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Drugni odbyły się obchody 103 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Motywem prze-
wodnim tegorocznej akademii były słowa naszego wiel-
kiego rodaka Świętego Jana Pawła II:
„Nic nie jest nam dane raz na zawsze,
Dotyczy to także wolności.
Wolność trzeba ciągle zdobywać,
Ciągle o nią walczyć”
 Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodle-
głości uświetnili swoją obecnością: Pan Stanisław Strąk – 
burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, Pani Kamila Adam-
czyk – przewodnicząca Rady Rodziców oraz proboszcz 
Parafii Drugnia ks. Andrzej Ligenza, który rozpoczął uro-
czystość słowem wstępu i krótką modlitwą.  
 Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szko-
ły uczniowie klas V i VIII zaprezentowali ciekawe widowi-
sko słowno – muzyczne, dzięki któremu zapoznali widzów 

z historią Polski od czasów zaborów, poprzez I wojnę świa-
tową aż do odzyskania niepodległości dnia 11 listopada 
1918 roku. W czasie przedstawienia uczniowie recytowali 
wiersze oraz  śpiewali pieśni patriotyczne. 

Paweł Kuliński

Edukacyjna wycieczka
 25 listopada 2021 roku uczniowie klas V - VIII Społecz-
nej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni uczest-
niczyli w wycieczce edukacyjnej do Centrum Geoedukacji 

w Kielcach, gdzie mieli możliwość poznać dzieje Ziemi 
Świętokrzyskiej. Uczestnicząc w misji Chronos rywalizo-
wali odpowiadając na pytania umieszczone na wystawie 
stałej. Ciekawym doświadczeniem było kino 5D. Kapsuła 
czasu, która przyniosła ich do czasu powstania świata i do 
poszczególnych okresów naszej Ziemi wywarła na dzie-
ciach olbrzymie wrażenie. Na dachu Geoparku ucznio-
wie poznawali Układ Słoneczny i prowadzili obserwacje 
przez teleskop. W Energetycznym Centrum Nauki mieli 
możliwość samodzielnego eksperymentowania na wy-
stawie Energia, składającej się z 28 interaktywnych stano-
wisk. Podsumowaniem wizyty był film dotyczący energii 
w przyrodzie.
Dzieci wracały do domów zadowolone. 
Nie ma to jak edukacja na wyjeździe!

Agnieszka Lech
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Wyjazdy na basen
 Pływanie jest dyscypliną sportu, którą może uprawiać 
każdy, niezależnie od wieku. W dodatku nigdy na naukę 
pływania nie jest późno. Jednak im wcześniej nauczymy 
się tej umiejętności tym lepiej. Pływanie jest tą formą 
aktywności ruchowej, która wspomaga nasz organizm 
najbardziej. Poprawia stan zdrowia i kondycję naszego 
ciała, kształtuje mięśnie kręgosłupa, odchudza, koryguje 
wady postawy, wzmacnia szkielet, wpływa korzystnie na 
wszystkie nasze organy.
 Pływanie jest dobrym sposobem na zahartowanie 
ciała, bowiem uodparnia nas na przeziębienia. Podczas 
ćwiczeń w wodzie, krew w organizmie lepiej krąży. Dzieci, 
które często pływają, prawie nigdy się nie garbią i mają 
prostą sylwetkę.
 Cieszymy się bardzo, że w bieżącym roku szkolnym 
uczniowie z klas I-VIII Społecznej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Drugni mają możliwość korzystania ze 
zorganizowanych wyjazdów na basen „Koral” w Morawicy 
połączonych z nauką pływania.
 Pierwszy wyjazd odbył się 10 września 2021r. a ostat-
ni odbędzie się 10 czerwca 2022r. Łącznie na rok szkol-
ny 2021/2022 zaplanowano 17 wyjazdów. Początkowo 
projekt obejmował zajęcia z jedną 15-osobową grupą. 
Z uwagi na duże zainteresowanie zwłaszcza dzieci młod-
szych od października z nauki pływania zaczęło korzystać 
2 grupy szkoleniowe.
 Pomysł na zorganizowanie przedsięwzięcia powstał 
jeszcze w czasie nauki zdalnej poprzedniego roku szkol-
nego, kiedy dzieci spędzały większość czasu przed kom-
puterem. Fundusz na zakup karnetów wstępu pozyskano 

od sponsorów. Dwa pierwsze karnety zakupiła szkoła, ko-
lejny Stowarzyszenie Sportowo - Kulturalne w Drugni zaś 
czwarty Koło Łowieckie „Rogacz”. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim fundatorom.  Koszt, który ponoszą dzieci to 
usługa instruktorów i częściowe pokrycie wynajmu auto-
karu.
 Dzieci z radością odwiedzają pływalnię, imponuje im 
sport i z chęcią wykonują różnego typu ćwiczenia, któ-
rych celem jest nabycie umiejętności pływania. Wielką 
rewelacją jest dla nich rura zjazdowa, która oblegana jest 
przez wszystkich.

Elżbieta Stemplewska

„Śpiewamy dla Ciebie POLSKO!”
 Piątego listopada 2021 roku ogłoszone zostały wyniki 
Wojewódzkiego Konkursu Pieśni Patriotycznych „Śpiewa-
my dla Ciebie POLSKO!” Konkurs został zorganizowany 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty przy współpra-
cy z Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
w Kielcach, Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Me-

todycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz 
Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Na-
uczycieli w Busku-Zdroju.
 Do udziału w konkursie  zakwalifikowano  139 utwo-
rów muzycznych wykonanych przez solistów oraz zespoły 
muzyczne z różnych przedszkoli, szkół i placówek z terenu 
woj. świętokrzyskiego  w trzech kategoriach wiekowych:
Mimo licznej konkurencji uczniowie klasy III Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni w skła-
dzie: Kaja Kapusta, Maja Kawińska, Igor Marczakowski, 
Zuzanna Słopiecka oraz Oliwia Zamojska zdobyli drugie 
miejsce w kategorii „Zespół - klasy 0-III”!!! Miejsce to trze-
cioklasiści wyśpiewali sobie piosenką „Co to jest niepod-
ległość?”. Gratulujemy wszystkim naszym uczniom biorą-
cym udział w tym pięknym wydarzeniu oraz dziękujemy 
ich rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie dzieci 
do występów.

Małgorzata Radomska
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 W dniu 29.09.2021 roku w MGBP w Pierzchnicy od-
było się pasowanie na Czytelnika uczniów kl. I Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni. Dzień 29 
września nieprzypadkowo został wybrany na to wydarze-
nie, bowiem właśnie wtedy obchodzimy Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania oraz Światowy Dzień Serca. Po-
stanowiliśmy zatem połączyć uroczystość Pasowania na 
Czytelnika z lekcją biblioteczną. Warto również nadmie-
nić, że pasowanie uczniów SP w Drugni odbyło się w na-
szej bibliotece po raz pierwszy, mamy jednak nadzieję, że 
nie ostatni. 
 Spotkanie rozpoczęła Pani Jolanta Adamska – kierow-
nik biblioteki – witając zaproszonych gości i opowiadając 
im o naszej instytucji. Każde dziecko pasowane zostało na 
Czytelnika poprzez dotknięcie ołówkiem ramienia i wy-
powiedzenie przez Panią Kierownik formuły „pasuję Cię 
na Czytelnika naszej biblioteki”. Pierwszoklasiści otrzyma-
li od nas pamiątkowe dyplomy i książki. Następnie prze-
szliśmy do rozmów na temat serca, jego wyglądu, funk-
cji, o tym do czego jest potrzebne, gdzie się znajduje. Do 
głośnego czytania wybraliśmy książkę pt. „Królowa Śnie-
gu” Hansa Christiana Andersena. Baśń opowiada historię 
dwojga dzieci, których przyjaźń wystawiona została na 
próbę. Gdy do serca Kaja dostał się odłamek szkła, wów-
czas przestał on zarówno kochać, jak i widzieć piękno ota-
czającego go świata. Czy jego serce się odmieni, czy znów 
będzie jasne, czyste i piękne? To się okaże, gdy przeczyta-
my historię do końca.

Pasowanie na Czytelnika

 Spotkanie przeplatane było zajęciami ruchowymi 
oraz zabawami paluszkowymi, w czasie których dzieci 
miały możliwość poruszania się i zrelaksowania. Zaję-
cia zakończyliśmy odczytaniem śmiesznych, choć nie-
łatwych, zagadek z książki Aleksandry Cieślak : „Piwnice. 
Zagadki spod podłogi”.
 Bardzo serdecznie dziękujemy Pierwszakom i ich 
opiekunom za odwiedziny w naszej bibliotece i wzięcie 
udziału w przygotowanej uroczystości.

Małgorzata Markiewicz 
Starszy Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy

 Miejsko-Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Pierzchnicy w paździer-
niku 2021 r. przyznała nagrody dla 
miłośników słowa pisanego, którzy 
wypożyczyli największą ilość książek 
w czasie pandemii. Rekordzistami 
zostali: Bogumiła Filipek, Zofia Gar-
dyńska, Jolanta Zawierucha, Barbara 
Zielińska, Renata Zychowicz-Roga-
la, Jakub Kubicki oraz młodsi czy-
telnicy: Bartosz Wesołowski, Liliana 
Wiatrek, Antoni Malinowski, Aniela 
Adamska, Maria Adamska, Francisz-
ka Adamska, Aleksandra Szrek, Anto-
nina Radomska. Aktywni czytelnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy-po-
dziękowania oraz nagrody w postaci 
książek. Natomiast osoby, które wy-
różniły się szczególnie jeśli chodzi 
o  liczbę wypożyczeń, otrzymały do-
datkowo wartościowe gry planszo-

Czytelnictwo w czasie pandemii

we na jesienno-zimowe wieczory. Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy 
za podtrzymywanie tradycji czytelnictwa w naszej gminie. 

Irena Bińkowska
Bibliotekarz MGBP w Pierzchnicy
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 W dniu 23.10.2021 r odbył się Profilaktyczny Festyn 
Rodzinny pod hasłem ,,Dobre życie bez używek”, zorga-
nizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną 
w Pierzchnicy dla wychowanków Świetlic Aktywator i ich 
rodzin. Wśród zaproszonych gości był Pan Stanisław Strąk 
Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica. 

Rodzinny Festyn Profilaktyczny

soków owocowo-warzywnych oraz serwowana była kieł-
basa z ogniska. Pani Katarzyna Kramarczyk – Instruktor 
Zumba Kids&Zumba Kids Jr, porwała dzieci w świat Zum-
by i totalnego szaleństwa w rytmie skocznej muzyki. Po 
godzinnym radosnym szaleństwie muzyczno-ruchowym 
i konkurencjach nie do końca sportowych, uczestnicy byli 
naładowani dobrą energią na następne godziny. Kolej-
nym punktem programu były konkursy o tematyce profi-
laktycznej. Dzieci i młodzież biorący w nich udział mieli za 
zadanie: wymyślić hasło antyalkoholowe, stworzyć recep-
tę na zdrowie, a także musieli się zmierzyć z przekazywa-
niem haseł, podczas gdy inni usilnie zagłuszali ich wypo-
wiedzi. Biorący udział w konkursach i zabawach otrzymali 
upominki w postaci notesików i długopisów. Ostatnia 
godzina festynu to kolejna dawka dobrej zabawy. Dzieci 
brały udział w zawodach: „Katastrofa na wyspie”, „Narcia-
rze”, „Miski i Wulkany”. Ponieważ festyn odbywał się na te-
renie Ranczo Kocieczyn, gdzie znajduje się stadnina koni 
to dodatkową atrakcją była jazda konna, która cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem. 
 Pragniemy serdecznie podziękować rodzicom, dzie-
ciom i młodzieży, wychowawcom oraz wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację festynu. 
 Festyn Profilaktyczny został sfinansowany z dotacji 
celowej przyznanej przez Gminę Pierzchnica na profilak-
tykę uzależnień wśród dzieci i młodzieży – zadanie pn. 
„Organizowanie i współfinansowanie różnych form spę-
dzania czasu wolnego dzieci i młodzieży – świetlice dla 
dzieci jako metoda przeciwdziałania alkoholizmowi”.

Renata Żyła
Wychowawca Świetlicy Aktywator w Skrzelczycach

 Uroczystość otworzyła Pani Jolanta Adamska Kierow-
nik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy, 
witając wszystkich zgromadzonych i przedstawiając pro-
gram festynu. Część artystyczną uświetnił występ uczest-
ników projektu realizowanego przez Fundację „Przyjazny 
Dom Dziecka” na terenie gminy Pierzchnica pn. „Profesjo-
nalnie o folklorze”. Projekt był dofinansowany z konkursu 
ofert z zakresu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarzą-
du Województwa Świętokrzyskiego, a występ -podsu-
mowaniem projektu. Wykonawcy zaprezentowali osiem 
ludowych utworów w nowych aranżacjach, w tym dwa 
z repertuaru Zespołu Folklorystycznego Pierzchniczanie, 
który został zaproszony do realizacji projektu. Koncert 
wywarł ogromne wrażenie na zgromadzonej publiczno-
ści. Utwory zostały wykonane w dwu i trójgłosie. Podkład 
muzyczny dzieci i młodzież wykonywali na djembe i ca-
jon oraz gitarach, natomiast wychowawcy - na gitarach. 
Nie obyło się bez bisu, podczas którego młodzież zapre-
zentowała a capella przyśpiewkę ludową pt. „Cebula”. Po 
występie głos zabrał Pan Burmistrz, który pogratulował 
fantastycznego występu i życzył kolejnych sukcesów. 
Następnie rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy 
plakat profilaktyczny, który ukazywał tematykę życia bez 
używek. Plakaty były wykonywane przez wychowanków 
Świetlic Aktywator z terenu gminy Pierzchnica. Osta-
tecznie komisja wyłoniła trzy prace: I miejsce - świetli-
ca w  Skrzelczycach, II miejsce -świetlica w Pierzchnicy, 
III miejsce- świetlica w Maleszowej. Gratulujemy! Zwycię-
skie świetlice otrzymały gry edukacyjne. 
 Podczas festynu można było podziwiać wystawę 
fotografii wykonanych przez wychowanków, na warsz-
tatach fotograficznych w świetlicach w Pierzchnicy 
i  Skrzelczycach. W strefie plastycznej dzieci wykonywa-
ły bransoletki, malowały obrazki o tematyce rodzinnej, 
a także mogły skorzystać z malowania twarzy. W trakcie 
wydarzenia odbyła się degustacja świeżo wyciskanych 
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Jesienna aktywność

 Wrzesień był aktywnym miesią-
cem dla podopiecznych WTZ z Osin 
pod względem sportowym. 
 Nasi podopieczni brali czynny 
udział w różnego rodzaju sparta-
kiadach. Pierwszą był XI Wojewódz-
ki Turniej Tenisa Stołowego Osób 
Niepełnosprawnych organizowany 
przez DPS Łagiewniki.
 Kolejnym wydarzeniem był 
XXVIII Świętokrzyski Turniej Piłki 
Nożnej Osób Niepełnosprawnych 
w obiekcie sportowym DPS w Gnoj-
nie. 
 Nasza drużyna piłkarska zdobyła 
II miejsce w grupie A. 
 Coroczną tradycją są Święto-
krzyskie Spotkania Osób Niepełno-
sprawnych. 
 W tym roku było już to XII takie 
wydarzenie.Za cel obraliśmy trasę 
Chrobierz -Zagość w gminie Pińczów. 
Mimo niesprzyjającej pogody i tak 
dzielnie pokonaliśmy długą trasę. 
 Po trudach sportowych nastą-
pił czas na miła zabawę. Warsztaty 
w Osinach zorganizowały V Letni Pik-
nik z rodzicami i opiekunami. Poza 
pieczeniem kiełbasek odbyły się za-
wody sportowe i zabawa taneczna, 
w których chętnie brali udział zapro-
szeni opiekunowie. 
 W październiku miłą niespo-
dziankę sprawiła nam grupa z wo-
lontariatu ze Szkoły Podstawowej 
w Pierzchnicy integrując się z naszy-
mi podopiecznymi poprzez wspólne 
gry i zabawy taneczne. 
 W piątek 22 października ba-
wiliśmy się w Borkowie w Zajeździe 
„Mistrz i Małgorzata”. Spotkanie inte-

gracyjne było zorganizowane wraz z Towarzystwem Ziemi Daleszyckiej. Inicja-
torem imprezy był Pan Stanisław Golmento. 
 Do zabawy dołączyli się Pani Wicemarszałek Renata Janik, Prezes TPZD 
Alicja Furmanek oraz rodzice uczestników. Podczas zabawy zostały rozegrane 
konkurencje sportowe, konkurs tańca z balonem oraz test wiedzy ogólnej. 
 Wszyscy świetnie się bawili.

Magdalena Markiewicz
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 W listopadzie 2021 r. Miejsko-Gminna Biblioteka 
Publiczna w Pierzchnicy po raz drugi ogłosiła Konkurs 
Patriotyczny, ideą którego jest krzewienie wśród dzieci 
i  młodzieży postaw patriotycznych, promowanie talen-
tów oraz ukazywanie zmagań naszych przodków w wal-
ce o niepodległość Polski. Udział w konkursie był dobro-
wolny, a jego uczestnikami mogły być dzieci i młodzież 
zamieszkujące na terenie Gminy Pierzchnica lub spoza 
terenu Gminy, ale uczęszczające do szkół podstawowych 
w Pierzchnicy i Drugni. 
Laureatami Konkursu Patriotycznego  „Z dumą o Polsce” II 
edycja zostali:
Młodsza grupa wiekowa kategoria: WIERSZ
I miejsce – Nikola Duda
II miejsce – Lena Lulkowska
III miejsce – Julia Olejarczyk
Młodsza grupa wiekowa kategoria: PIOSENKA
I miejsce – Zuzanna Onacko
II miejsce – Kaja Kapusta
III miejsce – Wojciech Burkat
Starsza grupa wiekowa kategoria: PIOSENKA
I miejsce – Bartosz Słopiecki 
II miejsce – Maja Kwiecień
III miejsce – Magdalena Sadłocha
 Nadmienia się, że w starszej grupie wiekowej w ka-
tegorii WIERSZ nie dokonano zgłoszeń, dlatego nie wy-
łoniono zwycięzców. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci – dyplomy 
i nagrody rzeczowe. Za udział w Konkursie Patriotycznym 
serdecznie dziękujemy. 

Małgorzata Markiewicz
Starszy Bibliotekarz MGBP

Konkurs Patriotyczny „Z dumą o Polsce” II edycja

 W dniu 16 października 2021 roku 32 mieszkańców miejscowości 
Pierzchnianka wzięło udział  w wyjeździe do Kopalni soli w Wieliczce. 
Uczestnicy w  towarzystwie przewodników zwiedzili to niezwykłe miej-
sce, pokonując 3 kilometry krętych korytarzy w tym 800 schodów.

Pierzchnianka na wyjeździe do Kopalni Soli w Wieliczce
 Podążając wzdłuż szlaku turystyczne-
go mieszkańcy Pierzchnianki podziwiali 
wykute w  soli piękne komory, niesamo-
wite podziemne jeziora, majestatyczne 
konstrukcje ciesielskie oraz unikalne solne 
rzeźby.
 Na zakończenie zwiedzania kopalni 
każdy mógł skorzystać z leczniczych, pro-
filaktycznych i relaksacyjnych właściwości 
Tężni Solankowej.
 Wyjazd zakończył się obiadem w pod-
ziemnej restauracji serwującej tradycyjne 
dania kuchni polskiej. Wszyscy uczestnicy 
byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zgod-
nie zadeklarowali chęć udziału w kolejnym 
tego typu wyjeździe.

Jadwiga Łopatowska
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 „NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR” – to nazwa pro-
jektu zrealizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Pierzchnicy w partnerstwie ze Szkołą Pod-
stawową im. Kard. S. Wyszyńskiego w Pierzchnicy. Projekt 
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dota-
cyjnego „Niepodległa”. 
 W ramach projektu odbyły się: wycieczka do War-
szawy śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Piknik Nie-
podległościowy oraz kilkadziesiąt godzin warsztatów 
tanecznych, muzycznych i teatralnych. Zwieńczeniem 
pracy uczestników projektu był spektakl pt. „Gdyby nie 
Marszałek Józef Piłsudski nie byłoby niepodległej Polski” 
zaprezentowany w profesjonalnej oprawie świetlnej i mu-
zycznej dn. 16.11.2021 r. w SP w Pierzchnicy. 
 Z uwagi na obostrzenia sanitarne od-
były się dwa spektakle – pierwszy dla szkol-
nej społeczności i drugi dla rodziców oraz 
zaproszonych gości, wśród których był Pan 
Burmistrz Stanisław Strąk. Z relacji publicz-
ności wiemy, że wszystkim bardzo się podo-
bało. Były owacje na stojąco, były łzy wzru-
szenia. Ale po kolei. 
 Celem projektu było uświadomienie 
młodym ludziom wartości patriotycznych, 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
a tym samym przybliżenie postaci Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. Działania projekto-
we rozpoczęliśmy w maju b.r. Na początku 
była rekrutacja, pierwsze warsztaty taneczne i muzyczne. 
W sali Świetlicy Aktywator w Pierzchnicy pieśni patriotycz-
ne rozbrzmiewały przez kilka miesięcy. W czerwcu odbyła 
się wycieczka do Warszawy śladami Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Potem powstał scenariusz spektaklu i choreo-
grafia, następnie pierwsze próby grupy teatralnej. Scena-
riusz przedstawienia opracowała Anna Szrek – nauczyciel 
języka polskiego SP w Pierzchnicy, układ choreograficzny 
– Łukasz Górski, za przeprowadzenie warsztatów muzycz-
nych odpowiedzialna była Agnieszka Głuszek i Radosław 
Sroka.  

„NIEPODLEGŁOŚĆ TO CENNY DAR”

 30 września 2021 r. na terenie SP i MGBP w Pierzch-
nicy odbył się Piknik Niepodległościowy zorganizowany 
zgodnie z projektem pt. „Niepodległość to cenny dar”. 
Wydarzenie składało się z części artystycznej – wystę-

py uczestników projektu (referat i wiersz 
przedstawiający postać Marszałka Piłsud-
skiego oraz koncert pieśni patriotycznej), 
następnie zadaniowej – gry patriotycznej. 
Na piknik przybyli zaproszeni żołnierze z 10 
ŚBOT z Kielc, którzy zaprezentowali musztrę 
i przećwiczyli ochotników. W tym miejscu 
chcemy serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które czynnie włączyły się w orga-
nizację Pikniku, bez Was to przedsięwzięcie 
z pewnością by się nie udało. 
 Październik i listopad były czasem inten-
sywnych zajęć muzycznych, tanecznych i te-
atralnych. To już wiedzą sami uczestnicy, ich 
rodzice i osoby prowadzące. To były godziny 

spędzone na próbach… Ale było warto, ponieważ efekty 
Waszej i naszej pracy przerosły nasze oczekiwania. Z dumą 
pragniemy stwierdzić, że był to bardzo udany projekt, 
a jego finał jeszcze długo pozostanie w naszej pamięci. 
 Oprawę muzyczną spektaklu teatralno-muzycznego 
oraz oświetlenie zapewnił Łukasz Górski. Dekorację sce-
ny przygotowały: Danuta Leszczyńska, Irena Bińkowska 
i Małgorzata Markiewicz – bibliotekarki MGBP w Pierzch-
nicy. Podczas spektaklu prezentowana była również wy-
stawa fotografii na podstawie książki „Piłsudski burzliwe 
życie w niespokojnych czasach”, symbole narodowe wy-
konane przez uczestników Pikniku Niepodległościowego 
oraz książki o Marszałku Józefie Piłsudskim. W spektaklu 
udział wzięła drużyna harcerska i zuchowa SP w Pierzch-
nicy, śpiewając wraz z uczestnikami projektu pieśń pt. „Le-
giony”. Dziękujemy za wspólny występ.
 Z tego miejsca pragniemy również podziękować za-
przyjaźnionej Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka” z Kielc, 
która wsparła realizację Projektu poprzez ufundowanie 
uczestnikom wycieczki do Warszawy suchego prowiantu, 
obiadu oraz biletów wstępu do Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku. 

Agnieszka Głuszek
Koordynator Projektu
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 Od 1 października 2021 r. 
w Pierzchnicy i Skrzelczycach działają 
Placówki Wsparcia Dziennego – Świe-
tlice Aktywator, utworzone w ramach 
realizowanego w partnerstwie MGBP 
w Pierzchnicy z Gminą Pierzchnica 
projektu pn. „Utworzenie placówek 
wsparcia dziennego na terenie gminy 
Pierzchnica”. Projekt jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020. W placówkach 
opieką i wychowaniem objętych jest 
łącznie 60 dzieci i młodzieży zakwali-
fikowanych do projektu. Codziennie, 
w godzinach od 11:00 do 19:00, reali-
zowane są zajęcia kształtujące kom-
petencje kluczowe dzieci i młodzieży, 
które prowadzą wykwalifikowani in-
struktorzy. 
 W PWD w Pierzchnicy wycho-
wankowie korzystają z zajęć języko-
wych, sportowych, profilaktycznych, 
plastyczno-rękodzielniczych i zajęć 
muzycznych. Na nudę nikt w świetlicy 
nie może narzekać, bowiem nie ma 
na nią miejsca i czasu. Gdy kończą się 
zajęcia z instruktorami to zaczynają 
się zajęcia świetlicowe, a wśród nich 
zabawy animacyjne, ruchowe i roz-
grywki w gry planszowe. Wychowan-
kowie odrabiają wraz wychowawcami 
zadania domowe, nadrabiają zaległo-
ści szkolne. Na zajęciach muzycznych 
prowadzona jest rytmika i emisja gło-
su. Od tego tygodnia rozpoczęły się 

UTWORZENIE PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO
NA TERENIE GMINY PIERZCHNICA

przygotowania do Koncertu Kolęd. 
Podczas zajęć rękodzielniczo-pla-
stycznych uczestnicy poznali sposoby 
na darmowe pozyskanie materiałów 
do wytworzenia ciekawych rzeczy. 
Pruli swetry, cięli jeansowe spodnie, 
z butelek plastikowych robili jeże. 
Prawdziwy recycling. Zajęcia z języka 
angielskiego prowadzone są w  for-
mie zabaw, co bardzo odpowiada 
dzieciom, które szybko przyswajają 
nowe słownictwo. Do sportu nie trze-
ba zachęcać dzieci, wyczekują godziny 
rozpoczęcia zajęć. Zajęcia profilaktycz-
ne oparte są na rozmowach, czytaniu 
bajek terapeutycznych i malowaniu 
„obrazów emocji”. Poprzez różnorodne 
warsztaty zapewniamy dzieciom i mło-
dzieży wszechstronny rozwój. Każdy 
znajdzie coś ciekawego dla siebie.
 W PWD w Skrzelczycach odby-
wają się zajęcia językowe, sportowe, 
plastyczne, zajęcia kształtujące kom-
petencje cyfrowe, oraz zajęcia kształ-
tujące kompetencje matematyczne. 
 W ciągu dwóch miesięcy wspólnie 
z wychowankami przygotowaliśmy 
plakt profilaktyczny, organizowaliśmy 

mini quizy, konkursy, dekorowaliśmy 
świetlicę tablicami ze zdjęciami. Kilka-
krotnie odbywały się u nas rozgrywki 
w piłkarzyki, bilarda i tenisa stołowe-
go. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się wspólne przygotowywanie Escape 
roomu, a nastepnie - z podziałem na 
grupy wiekowe - odgadywanie jego 
zagadek. Poświęcaliśmy również czas 
na czytanie bajek, a następnie oma-
wianie istotnych treści lektury i wycią-
ganie wniosków. Świetlica Aktywator 
w Skrzelczycach zapewnia swoim wy-
chowankom wszechstronne wsparcie, 
począwszy od potrzeb podstawo-
wych, jak opieka, bezpieczeństwo, po-
przez wsparcie emocjonalne w  sytu-
acjach trudnych, aż po ciekawe zajęcia 
rozwojowe.
 W ramach projektu Placówki 
Wsparcia Dziennego zapewniają tak-
że wsparcie rodzinom poprzez po-
radnictwo specjalistyczne: prawnika, 
psychologa i logopedy.

Agnieszka Głuszek – Kierownik
/Wychowawca PWD w Pierzchnicy
Renata Żyła – Wychowawca PWD

w Skrzelczycach
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 Rok 2021 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
w  Pierzchnicy był bogaty w różnorodne projekty. Naj-
większym z nim niewątpliwie jest Projekt pn. „Utworzenie 
placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Pierzch-
nica” współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gmi-
ną Pierzchnica do 30 czerwca 2023 r. Kwota dofinansowa-
nia projektu wynosi 1 354 269,41 zł. 
 Kolejny „duży”, choć niewspółmiernie do poprzed-
niego, był Projekt zrealizowany we współpracy ze Szkołą 
Podstawową w Pierzchnicy pt. „Niepodległość to cenny 
dar”, dofinansowany ze środków Programu Wieloletnie-
go NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu 
Dotacyjnego „Niepodległa”. Na realizację przedsięwzięcia 
MGBP pozyskała 10 000 zł. 
 MGBP w Pierzchnicy, a dokładnie Świetlica Aktywa-
tor w Pierzchnicy brała również czynny udział w kolejnym 
Projekcie pn. „Profesjonalnie o folklorze”, realizowanym na 
terenie gminy Pierzchnica przez Fundację „Przyjazny Dom 
Dziecka” z Kielc. Tak naprawdę projekt ten został napisa-
ny i zrealizowany dla wychowanków świetlicy. Wartość 
projektu to 9800 zł, z czego 4000 zł pochodziło z dotacji 
z  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzy-
skiego, natomiast 5800 zł ze środków Fundacji pochodzą-
cych z darowizn i 1% podatków. 
 Już drugi raz Świetlice Aktywator w Pierzchnicy 
i  Skrzelczycach uczestniczą w Programie Zdrowego Ży-
wienia Fundacji Kulczyk „Żółty Talerz”. Na rok szkolny 
2020/2021 otrzymaliśmy dotację w kwocie 26 000 zł, na-
tomiast na rok szkolny 2021/2022 – 30 000 zł. W ramach 
Programu w świetlicach realizowany był posiłek w formie 
podwieczorku, paczki świąteczne, warsztaty edukacyjno
-kulinarne online, warsztaty przygotowania soków owo-
cowo-warzywnych oraz zakup sprzętu (blendery kielicho-
we i wyciskarki wolnoobrotowe). 
 W 2021 r. realizowaliśmy także działania w świetli-
cach na terenie gminy, w ramach dotacji celowej przyzna-
nej przez Gminę Pierzchnica na profilaktykę uzależnień 
wśród dzieci i młodzieży – zadanie pn. „Organizowanie 
i współfinansowanie różnych form spędzania czasu wol-
nego dzieci i młodzieży – świetlice dla dzieci jako meto-
da przeciwdziałania alkoholizmowi”.  Przyznane środki 
pozwoliły na zorganizowanie Tygodnia Profilaktycznego 

PROJEKTY MAŁE I DUŻE
w okresie wakacji, Festynu 
Profilaktycznego oraz pro-
wadzenie zajęć profilaktycz-
nych w  placówkach. War-
tość dotacji 33 000 zł. 
 Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Pierzchni-
cy nieprzerwanie realizuje 
Projekt „Mała książka – wielki człowiek”, skierowany do 
dzieci w wieku przedszkolnym. Patronat nad Projektem 
sprawuje Instytut Książki, a jego celem jest upowszech-
nianie czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci. Bibliote-
ka w Pierzchnicy do tej pory w ramach akcji rozdała już 
kilkadziesiąt wyprawek czytelniczych. 
 MGBP w Pierzchnicy w 2021 została beneficjentem 
jeszcze jednego Programu Instytutu Książki, a mianowi-
cie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem progra-
mu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do no-
woczesnych technologii poprzez wyposażenie bibliotek 
w  nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania 
zakupiono: 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramo-
waniem. Kwota dofinasowania zadania to 10 200 zł.
 Kolejny rok z rzędu MGBP w Pierzchnicy jest również 
beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”, realizowanego przez Mi-
nisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośred-
nictwem Biblioteki Narodowej. 
 W 2021 roku w ramach Programu biblioteka 
w Pierzchnicy uzyskała dofinansowanie na zakup nowości 
wydawniczych w wysokości 10.000,00 zł. 
 I jeszcze dwie akcje, w których braliśmy udział, a mia-
nowicie: „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliote-
ce”, w ramach której otrzymaliśmy zestaw gier i książek 
– komiksów dla dzieci i młodzieży. Materiały już wkrót-
ce wykorzystamy na zajęciach czytelniczych w bibliote-
ce i świetlicach. I druga akcja – Kinder Mleczna Kanapka 
„Przerwa na wspólne czytanie”, dzięki której biblioteka 
zyskała świadczenie rzeczowe w postaci książek o warto-
ści 500 zł. Udział w Akcji Kinder zawdzięczamy Fundacji 
Rozwoju Regionu Pierzchnica, a w szczególności Pani Mo-
nice Piras, która nas do niej zgłosiła i dzielnie pilnowała 
oddawania głosów. Serdecznie dziękujemy Pani Moniko!

Jolanta Adamska
Kierownik MGBP w Pierzchnicy
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